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1. JOHDANTO
Kyseisen matkaraportin tarkoituksena on opastaa uusia vaihto-opiskelijoita, jotka ovat
vaihtokohteeksi valinneet Padovan yliopiston. Lisään raportin tekstin mahdollisesti
hyödyllisiä linkkejä, joita itse käytin opiskelujen aikana. Pääsuuntauksestani riippumatta
opiskelin Padovassa opiskelin ympäristötekniikka, ja yhden kurssin sähkötekniikkaa. Koska
opetustaso ja -tapa vaihtelee kursseittain, en ota kantaa muihin tiedekuntiin.

1.1

Hakeminen

Olin Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) arvonnan voittaja, siten minulle
varmistettiin paikka haetussa yliopistossa ilman kilpailua. Hakuprosessissa käytettiin
Mobility-online

hakujärjestelmää

(https://www.service4mobility.com/europe/),

jossa

prosessi on jaettu kolmeen osaan: before, during ja after the mobility. Mikäli haun
yhteydessä esiintyy hankaluuksia, opiskelijan tulisi olla yhteydessä KV-toimistoon, kuten
itsekin tein. Ennen lähtöä kunkin vaihto-opiskelijan tuli muun muassa täyttää Learning
Agreement (LA) ja suorittaa englannin kielitesti (OLS). LA:ta täyttäessä kannattaa olla
tarkkana, sillä itse täytin akateemiset päivämäärät väärin ja näiden muuttaminen ei koskaan
onnistunut. Päivämäärät voi tarkastaa seuraavasta linkistä: https://www.unipd.it/en/keyacademic-dates. Kutsu kielitestiin saapui vasta joulukuussa ja jos vähänkin puhuu kieltä,
suoriutuu siitä mainiosti. Jos hakuprosessi tapahtui ilman suurimpia vaikeuksia, Kelan
kanssa asiat olivat toisin. Kela vaati virallisen todistuksen, että todellakin olen lähdössä
vaihtoon, sitä minulla ei kuitenkaan ollut. Asia ratkesi pitkään viestiketjuun ja KV-toimiston
henkilökunnan kirjoittamaan todistukseen. Noin kuukausi ennen lähtöä sain sähköpostin
tuutorilta, jonka yhteydessä tämä pyysi minun ilmoittavan tulopäivän. Tuutori lupasi auttaa
kaikissa kysymyksissä, joita minulle ilmaantui. Vain kahteen sain pätevän vastauksen, muut
opiskelijat kokivat tätäkin huonompaa opastusta. Yhtäkään tuutoria en opintojen aikana
nähnyt, joten ei kannata odottaa vastaavanlaista opiskelijaelämää kuin Suomessa.

1.2

Saapuminen

Kevätlukukausi alkoi maanantaina 26.2, eikä asuntolaan voinut muuttaa ennen tätä
päivämäärää. Tästä syystä saavuin Padovaan kyseisenä päivänä aamulla. Epäonnekseni
helmikuussa Helsinki-Italia lentoliikenne on vähäistä, joten edullisin tapa oli lentää
Romanian kautta. Tein näin, koska suorilla yhteyksillä saapuisin Padovaan liian myöhään.
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Helpoin tapa saapua kaupunkiin on lentää Venetsian Marco Polo tai Trevison lentokentälle,
mistä löytää suorat bussiyhteydet Padovaan. Bussiaikatauluja voi kysellä tuutorilta, sillä
verkkosivut ovat italiaksi. Lippu linja-autoon kannattaa ostaa lentokentältä, koska
kulkuvälineessä se on kalliimpaa ja epäkäytännöllistä. Mikäli olet saanut asunnon opiskelijaasuntosäätiöltä, suosittelen jäämään Fiat bussipysäkillä, mistä kävelymatka toimistoon on
lyhin.

Kuva. Reitti Fiat bussipysäkiltä opiskelija-asuntosäätiölle.

Tänä päivänä kaupunkiin voi saapua lentämällä Lappeenrannasta Bergamoon, mistä sitten
julkisella liikenteellä Padovaan. En kuitenkaan tiedä miten tämä reitti käytännössä toteutuisi,
mutta keinoja varmasti löytyy.

1.3
Hain

Asuminen
asuntoa

paikalliselta

opiskelija-asuntosäätiöltä

nimeltään

Sassa

Service

(https://www.sassa.org/) jo toukokuussa, jotten olisi jäänyt vaille asuntoa. Sassa tarjoaa
laajan valikoiman yhden ja kahden hengen huoneita eri puolilla kaupunkia. Asunnot
sijaitsevat pääosin vanhan kaupungin alueella. Huomioi, että hakemusta tehtäessä et voi
määrittää hakukriteerejä, lisäksi sinulta vaaditaan kopio passista, mutta ladatun tiedoston
koko voi olla maksimissaan 200 kb. Asiasta ei kannata murehtia, sillä kuvat voi lähettää
myös sähköpostitse.

Joulukuussa, eli reilun puolen vuoden kuluttua vastaanotin
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ensimmäisen sähköpostiviestin, jonka yhteydessä minulle tarjottiin huone Ederle
asuntolassa. Viestin yhteydessä sain kaksi liitettä: huoneen pohjapiirroksen ja ohjeen
vakuusmaksusta. Suurin osa asuntoa koskevista tiedoista löytyy Sassan nettisivuilta.
Varaudu siihen, että kaikkea et löydä verkkosivuilta, joten kannattaa olla suoraan yhteydessä
Sassan henkilökuntaan. Mikäli jäät ilman opiskelija-asuntoa suosittelen liittymään ”Affitti
Padova - Cerco/Offro Affitto x Casa/Appartamento/Camera/Stanza” nimiseen Facebook
ryhmään, jossa asuntotarjouksia ilmestyy päivittäin.

Saavuttuaan, sinun on suunnattava Sassa Service:n toimistolle, jossa uudelle opiskelijalle
luovutetaan paperinippu, johon sisältyy muun muassa lasku lukukausi-ilmoittautumisesta.
Tämä tulisi maksaa pankissa vanhanaikaisesti kasvotusten, joten varaa tunti jos toinenkin.
Vuokran maksu tapahtuu sähköisesti, eikä EU kansalaisen tarvitse avata paikallista tiliä.
Jottei laskuja tarvitsisi maksaa kuukausittain pyysin, että minulle lähetetään kertaluonteinen
lasku kaikilta kuukausilta.

Hieman omasta asuntolasta, jotta lukija saa kuvan millaisesta majoituksesta on kyse ja
millaisiin olosuhteisiin tulee tottua. Asunnon sijainti sopi itselleni mainiosti, ja jälkeenpäin
huomasin lähes jokaisen vaihto-opiskelijan asunnon olevan lähellä tämän tiedekunnan
rakennusta. Viiden minuutin kävelymatkan etäisyydellä olivat kaikki oman tiedekunnan
luentosalit, PAM-ruokakauppa ja bussipysäkki. Jokaisessa huoneessa löytyy lavuaari, pöytä,
tuoli, vaatekaappi, valaisin ja todella surkea jääkaappi. Käytävillä löytyy lukuisia
kylpyhuoneita, siten runsaan määrän vuoksi jonottamista ei esiintynyt koskaan. Asuntolassa
on hyvä nettiyhteys, jonka ainoa ongelma on jatkuva uloskirjautuminen. Muita epäkohtia on
yhteinen keittiö, joka on jaettu kolmeen osaan, mutta siitä huolimatta iltaisin voi olla todella
täyttä. Vaikka huoneistoissa ei ole ilmastointia sellainen löytyy asuntolan ”luentosalista” ja
lukuhuoneesta. Tenttien aikana jälkimmäinen on aina täynnä ja paikkojen varaaminen on
arkipäivää. Asuntolassa on erittäin helppoa tutustua uusiin ihmisiin sekä muodostaa
kaverisuhteita.
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2. PADOVASSA
2.1

Ensimmäinen viikko

Ensimmäinen viikko voi tuntua vaikealta, sillä ympärillä ei ole tuttuja kasvoja ja samaa
kieltä puhuvat ihmiset löytävät vaivihkaa toisensa. Padovassa oli lukuisia vaihtoopiskelijoita suomalaisista yliopistoista, mutta halusin tutustua opiskelijoihin eri puolilta
maailmaa. Yliopisto ja ESU Padova järjestivät lukuisia tapahtumia, joiden tavoitteena oli
toivottaa meidät tervetulleiksi, tutustuttaa meidät kaupunkiin, yliopistoon ja toisiinsa. Parin
viikon jälkeen tapahtumien määrä väheni eksponentiaalisesti. Yliopiston järjestämät
tapahtumat pitävät sisällään rehtorin tervetuliaispuheen ja oman tiedekunnan esityksen, kun
taas ESU Padova tutustuttaa opiskelijoita kaupunkiin mielenkiintoisen ”fun fact” ekskursion yhteydessä, järjestää tietovisakilpailun, muita alkoholin käyttöön liittyviä
tapahtumia

ja

jälkeenpäin

reissuja.

Paljon

hyödyllistä

informaatiota

löytyy

”ENGINEERING & SCIENCE 2017.2018” PDF-tiedostosta, joka roikkuu ”International
Engineering & Science Unipd” Facebook ryhmän aikajanalla.

2.2

Kaupat

Ennen saapumista kannattaa pohtia mitä ottaa Padovaan mukaan, sillä huoneesta ja keittiöstä
kaikkea et löydä. Useita keittiövälineitä voi aina lainalla, mutta omiakin tavaroita kannattaa
olla. Näitä saa ostettua edullisesti Auchan tavaratalosta, Euro shopista tai Ikeasta.
Jälkimmäinen sijaitsee jonkin matkan päässä riippumatta siitä missä asutkaan, mutta sinne
pääsee helposti polkupyörällä tai linja-autolla.

2.3

Polkupyörä

Liikkuminen kaupungissa tapahtuu polkupyörillä, joten sellaisista on kova kysyntä
lukukauden alussa. Minulle suositeltiin ”Cerco offro vendo bici – biciclette Padova”
Facebook ryhmää, jossa uusia tarjouksia ilmestyy päivittäin. Pyörät eivät ole koskaan
hyvässä kunnossa, joten optimaalinen hintaluokka on 30-50 €. Vaihtoehtoisesti pyörän voi
ostaa pienistä polkupyöräliikkeistä tai Giardini dell'Arena puistosta, jossa myydään
varastettuja polkupyöriä. Jälkimmäisessä kauppaa tehdessään pyörästä ei tulisi maksaa yli
30 €. Itse en tosin ostaisi sieltä. Kuten jo varmaan selvisi, pyöriä varastetaan paljon ja siten
hyvä lukko on välttämätön.
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2.4

Puhelinliittymä

Välttyäkseen turhilta huolilta Italiassa, suosittelen ennen tuloa hankkimaan puhelimeen EU
datapaketin suomalaiselta puhelinoperaattorilta. Osa vaihto-opiskelijoista solmi sopimuksia
paikallisten operaattoreiden kanssa, mutta koki pieniä ajoittaisia hankaluuksia. Asuntolassa
ja yliopistossa on internet yhteys, mutta kaupungilla ja reissatessa internet on aina tarpeen.

3. OPISKELU
Monin opiskelijoin tavoin en käynyt italian kielikurssilla, koska tämän luennot eivät millään
sopineet aikatauluuni. Sen vuoksi kielentaito jäi olemattomaksi. Englannilla ja
viittomakielellä pääsee hyvin pitkälle ja vaikeammissa asioissa voi kysyä apua italialaisilta
opiskelijoilta ja kavereilta, jotka yleensä auttavat niin hyvin kuin voivat.

Italiassa lukuvuosi on jaettu kahteen osaan: syys ja kevät lukukauteen. Opinnoille on varattu
reilu kolme kuukautta ja tenteille kaksi. Kannattaa varautua siihen, että joutuu olemaan
Italiassa täydet viisi kuukautta, sillä tenttien päivämäärät selviävät parhaimmillaan kuukausi
ennen tenttiä. Käytännössä ensimmäinen tenttikuukausi on varattu ensimmäiselle
tenttikerralle ja jälkimmäinen toiselle. Voi käydä helposti niin, että professorit ahtaavat
kaikki tentit samaan viikkoon. Tästä syystä suoritin 2 tenttiä vasta toisella tenttikerralla.
Vasta neljä päivää saapumisen jälkeen meille ilmoitettiin, että luennot alkoivat jo
maanantaina. Onnekseni monet luennot alkoivat viikkoa tai sitäkin myöhemmin. Tulee
muistaa, että ensimmäinen viikko menee pääosin yliopiston järjestämissä tapahtumissa,
joihin sisältyy byrokraattisia toimenpiteitä. Näin ollen luennoista tietoiset vaihtoopiskelijatkaan eivät niillä ensimmäisen viikon aikana aktiivisesti käyneet. Vaikka EU
kansalaiset pääsevät helpommalla kuin muut omalla kohdalla oli hankaluuksia, koska Sassa
Service ei ilmoittanut KV-toimistolle tulostani.

3.1

Luennot

Luentosalien löytäminen oli aluksi turhauttavaa, koska ohjeistus oli mitätön ja paikalliset
opiskelijatkaan eivät osanneet auttaa. Apunani oli ainoastaan Padovan yliopiston versio
LUT:ssa käytetystä lukkarimaatista (https://gestionedidattica.unipd.it/Aule/Orario/), josta
minulle mainittiin vasta toisella viikolla. Luennot eivät merkittävästi eroa luennoista
LUT:ssa, vaikka pieniä eroavaisuuksia esiintyykin. Yhdellä kurssilla professori ei käyttänyt
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luentokalvoja vaan kirjoitti sata ja viisi kaavaa suoraan liitutaululle. Itselleni tämä oli vaikea
tapa seurata luentoa. Asiaa hankaloitti myös kurssin sisältö, joka oli todella
kemiapainotteinen. Muilla kursseilla käytetään perinteisiä luentokalvoja, ja materiaali löytyi
kätevästi Moodlesta. Suomalaisena opiskelijana ihmettelin, kuinka innokkaita paikalliset
opiskelijat ovat tekemään muistiinpanoja.

3.2

Ryhmätyöt

Viidestä kurssista vain kahdella meidän tuli suorittaa ryhmätyö. Nämä osoittautuivat
katastrofaalisiksi, ja ei edes muiden ryhmäläisten takia. Molemmilla kursseilla ryhmätyöt
esitettiin hyvissä ajoin ja lähes päivittäin kehotettiin aloittamaan raportin tekoa
mahdollisimman pian, koska työtä riittää. Yksi erikoisista kohdista oli datan kysyminen
paikallisilta yhtiöiltä. Onnekseni yhdessä ryhmässä olin pääosin italialaisten ympäröimänä,
jotka sopivat Piave Servizi S.r.l jätevedenpuhdistamo yrityksen kanssa pienestä vierailusta.
Toisen kurssin suhteen dataa emme saaneet, joten sellainen noudettiin verkosta. Tästä ei
professori ilahtunut ja varoitti meidän saavan rekallisen miinuspisteitä, kun työn kurssin
päätteeksi esitämme. Missä ovat ryhmätyöhön liittyvät epäkohdat, kysyt sinä. Siirrytään
kaksi ja puoli kuukautta eteenpäin, kun palautukseen oli enää viikko. Kenellekään
ilmoittamatta luennoitsijat muuttivat työn ohjeita ja vähensivät esitelmien pituuksia
kymmenellä minuutilla, sekä rivien välistä tiedottivat, että raporttia ei tarvitse tehdä.
Muutoksista piittaamatta professorit jälkeenpäin panivat merkille jokaisen ryhmän
esitelmien olevan puutteellisia. Nämä halutut muut asiat löytyvät varmasti ryhmien
raporteista, joita ei vaadittu, mutta ne kuitenkin otettiin vastaan. Luvatut miinuspisteet
muuttuivat kummallisesti plussiksi. Haluan vielä mainita, että raportin ulkoasuun liittyvää
ohjeistusta ei juuri ole, mikä synnyttää hämmennystä ryhmän keskuudessa.

3.3

Tentit

Tentteihin ilmoittaudutaan LUT:n tavoin muutama päivä ennen tenttipäivää. Siihen
yhtäläisyydet päättyvät. Tentin pitää aina kurssin luennoitsija tai harvemmissa tapauksissa
tohtoriopiskelija. Tenttiin kannattaa tuoda omat konseptipaperit, ellei tentin luennoitsija
sano toisin. Huomasin, että jopa paikalliset opiskelijatkaan eivät aina olleet ajan tasalla
tämän periaatteen suhteen. Tenteille varattu aika vaihtelee yhdestä kahteen tuntiin ja tarpeen
mukaan professori voi pidentää tentille varattua aikaa. Tenttipaperista on usein miten kolme
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versiota, joten vieressä istuvalta on turha kurkkia vastausta. Tämä käytäntö vaikuttaa
turhalta, koska puhelimien käyttö tenttien aikana on suhteellisen yleistä. Tämän lisäksi,
tenttiin liittyviä kysymyksiä esitetään kovaäänisesti omalta penkiltä tai juostaan professorin
luokse kerran jos toisenkin. Yhden kurssin tentti suoritettiin suullisesti. Hyvän arvosanan
saaminen oli lopuksi todella helppoa, vaikka jännitti ja kielikin meni solmuun.

4. MATKUSTAMINEN
Haluan antaa tulevalle opiskelijalle joitakin vinkkejä mahdollisia reissuja varten. Nämä ovat
pääosin suosituksia missä kannattaa käydä ja miten liikkuminen tapahtuu. ESN Padova
järjestää aktiivisesti matkoja ympäri Italiaa ja myös Kroatiaan, mutta itse en näihin
tapahtumiin osallistunut. Kappaleessa en aio kertoa matkoista yksityiskohtaisesti tai mainita
reissuista Italian rajojen ulkopuolelle.

4.1

Liikkuminen

Matkustaminen Italiassa on todella helppoa ja suomalaiselle opiskelijalle edullista. Mikäli
matkustat Veneto alueen ulkopuolelle linja-autolla tai junalla, liput kannattaa ostaa noin
viikkoa ennen lähtöpäivää. Muussa tapauksessa junaliput voi ostaa rautatieaseman
automaatista.

Lyhyitä

matkoja

tehdessäsi

käytä

mielellään

Trenitalian

(http://www.trenitalia.com/tcom-en) palveluita, jos taas pitkiä etäisyyksiä tarkista ensin Italo
Treno (https://www.italotreno.it/en), jolla löytyy ajoittain erinomaisia alennuksia. Tarkista
myös liikennettä koskeva hintavertailunettisivu Wanderio. Venetsian ja Trevison lentokentät
tarjoavat hyviä yhteyksiä Italian saariin, sekä Napoliin ja Bariin. Hyvällä tuurilla näihin voi
matkustaa alle kahdenkympin.

Jos kaupunkiloman sijaan kaipaat vaellusta, harkitse auton vuokrausta. Tähän tarkoitukseen
suosittelen käyttämään Kayak hintavertailupalvelua. Huomioi, että hintaan vaikuttaa
noutopäivän lisäksi kellonaika, sekä laite, jolla autoa etsit. Pieni pro tip: osta vakuutus
verkosta kolmannelta osapuolelta.
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4.2

Kohteet

Listaan seuraavaksi joitakin kaupunkikohteita, vaelluspolkuja ja muuta kiinnostavaa
nähtävää, josta kaveriporukalla oltiin innoissaan. Kannattaa googlata, jos lomasi kohdistuu
Italian mantereelle.
•

Kaupungit: Matera, Perugia, Alberabello, Spello (vaihtoehtoisesti Assisi) ja Trento.

•

Vaelluspolut: Path of Gods, Tre Cime, Lago Sorapis (217 polku), Road of 52 tunnels,
Lago di Tovel

•

Kohteet: Egyptian Museum (Torino), Grotte di Castellana, Pompei, Underground
Naples

5. PALUU
Paluusta on turha kirjoittaa paljon mitään, koska vaihto-opiskelijaa tiedotetaan hyvin
molemmista yliopistoista, kuinka tämän tulisi toimia. Sen haluan korostaa, että toimenpiteet
ovat yksinkertaistuneet verrattuna siihen, mitä Mihail Vinokurov kirjoitti kevätlukukaudesta
2010. Takuusumma saapuu tilille parin kuukauden sisällä ja opintotoimistoon ei tarvitse
tallustella. Käytännössä kaikki mitä sinun tulee tehdä, on ilmoittaa Sassa Service:lle
lähtöpäivä ja aika, siivota asunto ennen tarkastusta, täyttää taitavan huonosti luotu kysely ja
käydä KV-toimistolla hakemassa todistus opintojen päättymisestä. Paluumatkan Suomeen
voi suorittaa miten ikinä haluaakaan. Mukavia opintoja Padovassa!

6. MUITA HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ
Opinto-opas: https://en.didattica.unipd.it/
Kielikeskus: http://cla.unipd.it/attivita/italiano-l2/
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