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1
1.1

HAKEMINEN JA MATKAANLÄHTÖ
Hakeminen

Vaihtohaku alkoi vuoden 2015 puolella, vaikka itse vaihtoon lähtö oli vasta 2017 keväällä. Omalla kohdalla vaihtopapereiden jättäminen tapahtui muutamia päiviä ennen
hakuajan päättymistä, koska en ollut varma haluanko jo kandivaiheessa vaihtoon. Mielessäni oli jo pidempään ollut kaksi eri vaihtoehtoa vaihtokohteeksi Uusi-Seelanti tai
Islanti. Papereita täytellessä kävi kuitenkin ilmi, että Uusi-Seelanti oli poistunut kauppatieteiden vaihtokohteista, joten Islanti jäi ainoaksi kiinnostavaksi kohteeksi. Islantiin
hakeakseen ei myöskään tarvinnut erillistä kielitodistusta, jota ei viime tipassa enää
olisi kerennyt hoitamaan.
Pohjoismaihin lähtijöille haetaan Norek-apurahaa, mikä on Islantiin yksi korkeimmista
apurahoista. Minulle kerrottiin vaihtotoimistosta, että se on usein liikkunut 1500-1700€
paikkeilla. Valitettavasti viime vuosi oli ensimmäinen, jolloin sitä ei jaettu ja jouduin
pärjäämään lutin tarjoamalla apurahalla (700€). Islanti on erittäin kallis maa, joten Norek- apuraha olisi ollut erittäin tervetullut avustus…
Hakuaika päättyi helmikuussa ja jo keväällä 2016 sain ilmoituksen, että minut on valittu
Islannin yliopistoon kevääksi 2017. Valinta oli odotettavissa, sillä Islanti ei yleensä ole
kaikkein suosituin kohde. Lutin valinnan jälkeen seuraava vaihe oli laittaa hakupaperit
Islannin yliopistoon. Elokuussa Háskóli Íslands ottikin yhteyttä sähköpostitse ja antoi
tarkemmat ohjeet hakemiseen. Hakeminen tapahtui kokonaan kätevästi internetin
kautta ja hakua varten tarvittiin päivitetty, allekirjoitettu ja leimattu opintosuoritusote,
motivaatiokirje sekä luettelo vaihdossa suoritettavista kursseista. Tämä vaihe on käsittääkseni vain muodollisuus itse valinnan kannalta, eli todellisuudessa olet jo päässyt
sisään vaihto-opiskelijaksi.

1.2

Matkaanlähtö

Hyvissä ajoin ennen joulua, sain sähköpostia Islannin yliopistosta, jossa annettiin informaatiota orientaatiopäivistä. Orientaatiopäivä olivat torstai ja perjantai 5-6.1.2017.
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Lentoliput olin ostanut heti vuoden ensimmäiselle päivälle, sillä hankkimani yksiö oli
minulle vuokrattuna 1.1-31.5.2017 (asumisesta tarkemmin kappaleessa 4.1). Lentolipun varasin hyvissä ajoin, jolloin hinta suoralle yhdensuuntaiselle lennoille Icelandic
Airilla oli noin 200€ sisältäen kaksi matkalaukkua. Icelandic Airia voin todellakin suositella: hyvä palvelu, uudet lentokoneet ja halpa hinta.
Saavuin Keflavikin lentokentälle siis uudenvuoden päivänä ja ensimmäinen ihmettelynaihe oli, millä lentokentältä pääsisi halvalla Reykjavikiin. Keflavikin lentokenttä nimittäin sijaitsee n.50 km päästä Reykjavikista. Selvisi kuitenkin nopesti, että lentokentältä
kulkee lentokenttäbussi Reykjavikiin puolentunnin välein. Hintaa bussille tulee n.20€
bussiterminaaliin ja noin 30€ pääsee suoraan hotellille/majoitukseen. Oma yksiöni oli
osa majataloa, joten pääsin suoraan lentokentältä asunnolleni. Matkaan kului reilu tunti
ja bussi-palvelu toimi erinomaisesti. Lähtiessä bussit myös noutavat hotelleilta ja majataloilta ja vievät lentokentälle. Lippu pitää varata mielellään päivää ennen lentoa.
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YLIOPISTO JA ORIENTAATIOPÄIVÄT

Koulu alkoi Islannin yliopistossa 5.1 ja lukukausi päättyi 10.5.2017. Vaihto alkoi orientaatiopäivillä, missä meille esiteltiin kampusaluetta ja saimme koulun järjestelmän Uglan tunnukset. Ugglasta pystyy ilmoittautumaan kursseille ja siellä hoituu käytännössä
kaikki kouluun liittyvä, kuten esimerkiksi kurssi ilmoittautumiset, kurssimateriaalit, suoritukset jne… Orientaatiopäiville oli myös järjestetty erilaista iltaohjelmaa, missä pääsi
tutustumaan muihin vaihto-opiskelijoihin. Suosittelen todella orientaatiopäiviin osallistumista juuri muihin tutustumisen takia. Varsinainen koulu alkoi 9.1.2017 jolloin kurssit
alkoivat täydellä tohinalla.
Islannin yliopisto sijaitsee noin 15 minuutin kävelymatkan päästä Reykjavikin keskustasta. Myös bussilla pääsee tarvittaessa kätevästi yliopistolle, jos asunnon saa kauempaa keskustasta. Facebookin vaihtoryhmissä oli myös kohtuullisen halvalla tarjolla polkupyöriä, mitä jotkut vaihto-opiskelijat käyttivät. Itse kampusalue ei ole levinnyt laajalle
alueelle ja päärakennuksesta on käytännössä näköyhteys kaikkiin muihin rakennuksiin. Kampus alueelta löytyy luento ja lukusalien lisäksi mm. ravintola, kahvila, punttisali ja baari. Studentcellar ”baari” on päärakennuksen alakerrassa sijaitseva erittäin
kodikas baari/kahvila, joka on auki aamusta iltaan ja tapahtumien aikaan myös yöllä.
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Sieltä saa ostettua opiskelija budjetille kohtuuhintaisia baari-annoksia ja juomia. Kellaria voin ehdottomasti suositella!
Varsinainen kouluruokala löytyy päärakennuksesta. Ruoka on pääosin erittäin hyvää,
mutta hinta on Suomalaiseen opiskelijaruokailuun tottuneelle todella korkea. Perus annos maksaa noin 8€ ja keittolounas noin 6€. Itse toin lähes aina omat eväät, jotka
pystyy lämmittämään kätevästi ruokalan mikroaaltouuneilla.
Kampukselta löytyy myös punttisali ja liikuntasali, joka maksaa 40€ vuodessa. Liikuntasalista löytyy ohjattuja liikuntaa ja erilaisia pelejä. Punttisali ei ole mikään Elixia,
mutta kaikki tarvittava ainakin omaan treeniin löytyi. Ehdoton plussa oli kuntosalin alakerrasta löytyvä suomalainen sauna, joka oli kelpo sähkösauna näin suomalaisellakin
mittapulla.
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OPISKELU

Islannin yliopistosta löytyy kursseja lähes joka tieteenalalle. Kauppatieteen opiskelijana otin pääasiassa kauppatieteen kursseja, joita oli tarjolla jonkin verran. Pääsääntöisesti kurssit Islannin yliopistossa kestävät koko lukukauden, eli tammikuusta toukokuulle. Kurssit tentitään yleensä loppukeväästä huhtikuun puolivälistä toukokuun puoleen väliin.
Englanninkieliset kurssit on nähtävillä kätevästi netistä ja ne löytyvät tästä linkistä. Itse
otin seuraavat kurssit:
•

PTS - Introduction to Human Resource Management 6etc

•

Business and Intercultural Communication 6etc

•

Icelandic – the basics 10 etc

•

Financial Computer Techniques 6 etc

HRM kurssi oli intensiivikurssi, joka kesti vain kuukauden ja se järjestettiin iltaisin.
Kurssilla käytiin läpi HRM:än perusteet ja menetelmät. Kurssilla ei ollut loppukoetta,
vaan kurssi suoritettiin lukemalla kaksi artikkelia joka luennon aiheesta. Artikkeleista
piti tehdä 300-500 sanan mittainen pohdinta ja palauttaa se kurssin vetäjälle. Business
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and Intercultural Communication oli Englanninkielinen puhe kurssi, missä harjoiteltiin
erilaisia esiintymis- ja esitelmäntekotaitoja. Kurssilla tehtiin erilaisia esityksiä yksin ja
ryhmässä.
Financial Computer Techniques oli erittäin mielenkiintoinen maisteritason kurssi. Tähän täytyi anoa erillislupaa Islannin yliopistolta, sillä olin kandivaiheen vaihdossa. Lupa
kuitenkin irtosi sen enempää kyselemättä. Kurssilla harjoiteltiin erilaisia rahoitusteorioita käytännössä. Pääasiassa laskelmat tehtiin excelillä, mutta myös jokunen tehtävä
tehtiin matlabilla. Kurssi on erittäin työläs ja vaati useita työtunteja. Myös kurssin lopputentti oli melko haastava, mutta ei läpipääsemätön, jos on valmistautunut huolellisesti.
Islanninkielen kurssi kesti koko kevään ja siellä käytiin läpi Islanninkielen perusteet.
Kurssilla harjoiteltiin puhumista, kirjoittamista ja lukemista. Kurssilla ei ollut loppukoetta, vaan se koostui tuntiaktiivisuudesta ja erilaisista kurssinaikaisista tehtävistä.
Tehtävät eivät olleet järin haastavia, mutta aikaa niihin joutui jonkin verran varaamaan.
Kokonaisuutena kurssi oli oikein hyvä ja voin ehdottomasti suositella tätä kurssia!
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4.1

ASUMINEN JA VAPAA-AIKA

Asuminen

Islanti on erittäin kallis maa ja se näkyy eteenkin vuokra-asuntojen hinnoissa. Itse löysin vapaan huoneen House Of Spirits majatalosta, joka vuokraa puolet huoneistaan
opiskelijoille kevääksi ja syksyksi. Majoitus oli otettava 1.1.2017-31.5.2017, eikä päivämäärissä ollut neuvotteluvaraa. Huoneita oli tarjolla soluasunnoista yksiöihin, joista
päädyin yksiöön. Yksiöni oli varsin mukava, mutta se maksoi huimat 792€ kuukaudessa. Jotkut vaihtokaverini maksoivat yksiöistään vieläkin enemmän ja monet solutkin pyöri 600-700€ hintaluokissa.
Vaikka oma yksiöni oli kallis, voin silti estoitta suositella House of Spirits majataloa.
Hinta verrattuna muihin asumuksiin ei ole kalleimmasta päästä, kun ottaa huomioon
asunnon sijainnin. Yksiöstäni oli 10 minuutin kävelymatka koululle ja ruokakauppoihin
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(Ruoka ja alkoholi on muuten yleisesti n. 30% kalliimpaa kuin Suomessa, joten kannattaa varautua rahanmenoon.). Sen lisäksi asuntoni sijaitsi ihan pääkadun vieressä
ja keskustan rientoihin oli vain muutaman minuutin kävely. Itse arvostin majatalon sijaintia suuresti, joten olin varsin tyytyväinen asuntooni. Majatalossa asui myös runsaasti muita vaihto-opiskelijoita, joihin pääsi tutustumaan kevään aikana.
Majatalojen lisäksi myös koululta on saatavilla opiskelija-asuntoja, jotka ovat hintaluokaltaan vähän halvempia. Näitä asuntoja on kuitenkin tarjolla hyvin rajallisesti, mutta
hakemus kannattaa kuitenkin jättää. Hakemukseen löytyy ohjeet yliopiston sivuilta.
Muita paikkoja oli mm. Rentmate, josta kuulin vaihtareiden asuntoja hankkineen.

4.2

Vapaa-aika

Islanti on erityisesti luontomatkailuun soveltuva maa. Luonto on erittäin kaunis ja ainutlaatuinen, joten kiertely ympäri Islannin luontoa on varmasti parhaita asioita Islannissa. Porukalla auton vuokraaminen ei tule kalliiksi ja autolla pääsee kätevästi kiertämään kaikki tärkeimmät nähtävyydet (mm. Golden Circle). Sen lisäksi suosittelen ajamaan ainakin kerran Ringroadin, joka kulkee koko Islannin ympäri. Tähän kannattaa
varata aikaa useita päiviä, jotta ei tarvitse viettää kaikkea aikaa auton ratissa. Ringroadin varrella on todella paljon nähtävää, joten aika ei varmasti käy pitkäksi. Itse ajoin
vaihdon aikana Ringroadin kaksi kertaa. (n.1400km)
Uiminen on toinen asia mitä tein Islannissa useita kertoja viikossa. Reykjavikin alueella
on kymmenittäin ulkouimaloita, joissa on 36-44 asteisia altaita. Niissä on mukava lillua
kylminä ja tuulisina talvi-iltoina. Itse kävin lähes aina Vesturbaerjalaugin uimalassa,
joka sijaitsi n. 10 minuutin kävelymatkan päässä asunnoltani ja koululta. Kymmenen
kerran kortti maksoi noin 36€, joten yhdelle kerralle hintaa ei paljoa jäänyt. Uimaloiden
lisäksi Islannista löytyy luonnon kuumia lähteitä ja jokia joka puolelta, joita suosittelen
ehdottomasti kokeilemaan!
Näiden lisäksi vietin paljon aikaa kalastamassa, johon Islanti tarjoaa erittäin hyvät mahdollisuudet. Jos kalastus kiinnostaa annan mielelläni lisää vinkkejä mahdollisista paikoista.
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4.3

Mitä mukaan?

Islantiin kannattaa pakata ainakin tuulen ja veden kestäviä vaatteita, sekä hyvät vaelluskengät. Esimerkiksi Goretex-asu ajaa hyvin asian. Säät saattavat vaihdella yhden
päivän aikana myrskyisestä vesisateesta lumisateeseen ja siitä edelleen tyyneen aurinkoon. Kannattaa siis varautua ihan kaikkeen sään osalta. Lämpötila ei laske välttämättä samoihin lukemiin, kuin suomessa, mutta tuuli tekee päivistä välillä todella kylmiä.
Muuten normaaleilla vaatteilla ja lämpimällä takilla pärjää Islannissa oikein hyvin. Suosittelen myös ottamaan mukaan liikuntavarustuksen ja uimahousut. Islannissa on mahtavat lenkkeilymaastot ja kuten aikaisemmin jo mainitsin, myös koululle pääsee treenaamaan.
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LOPPUSANAT

Kaiken kaikkiaan voin suositella Islantia kaikille, jotka tykkäävät ulkoleikeistä. Mikään
rantalomakohde Islanti ei ole, joten sellaista haluavalle Islanti on väärä paikka. Eläminen itsessään on Islannissa todella helppoa, sillä kulttuuri on hyvin lähellä Suomalaista
kulttuuria. Islantilaiset ovat hyvin saman henkisiä, kuin suomalaiset, joten Islannissa ei
koe isoa kulttuurishokkia. Kaikki islantilaiset myös puhuvat hyvin Englantia, joka on
mukavaa. Ainoana miinuksena voisin sanoa Islannin korkean hintatason, mutta hei…
Kerran täällä vaan eletään! J

