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Johdanto
Viisumikutsu lähetetään jokaiselle FINEC:n vaihto-opiskelijalle ja saapumispäivämäärä on
porrastettu 01.09 – 08.09 väliselle ajalle. Ensimmäiset kurssit alkoivat 09.09, mutta nämä
alkuvuoden ensimmäiset kurssit olivat saksankielisiä, joten monella oli pari viikkoa lomaa ennen
muiden kurssien alkua. Venäjän kieliopinnot alkoivat 13.09 joissa läsnäolo oli hyvinkin
vapaaehtoista. Joululoma alkoi virallisesti 21.12 ja kesti 08.01 saakka, mutta allekirjoittaneella oli
joululomaa helmikuun puoleenväliin saakka. Viimeinen tenttipäivä oli 10.06, jos sattui ottamaan
loppuvuoden intensiivikursseja.

Matkavalmistelut
Kovinkaan paljon matkavalmisteluja ei tarvinnut tehdä, sillä FINEC oli järjestänyt kaikille
opiskelijoille asunnon valmiiksi aivan Pietarin keskustasta. Ennen matkaan lähtöä tarvitaan
kertaviisumi,

jolla

pääsee

matkustamaan

kerran

Venäjälle.

Venäjän

puolella

haetaan

monikertaviisumia, jonka kansainvälisten palveluiden tädit hoitavat puolestasi, kunhan olet
toimittanut tarvittavat dokumentit. Monikertaviisumin käsittelyssä menee useampi kuukausi, mutta
jos on tarvetta saada viisumi aikaisemmin, kannattaa ilmoittaa siitä ajoissa kv-toimistoon.
Venäläiset eivät hurjista stereotypioistaan huolimatta ole kaikki yhdestä puusta veistetty. Monet
työläiset saattavat omiensakin kokemusten perusteella haukkua viranomaisia lahjuksilla toimiviksi.
On kuitenkin hyvä muistaa, että tämä on mielipide, joka ei näe toiselle puolen kulissia, jossa
paperisotaa on kömpelöistä byrokraattisista säännöistä johtuen suuri määrä. Älkää tehkö kuten eräs
suomalainen vaihto-opiskelija ja tarjoa rahaa prosessin nopeuttamiseksi. Se loukkaa heitä ja
hidastaa teidän viisumin saantia. Paras tulos nähtiin olevan suklaisilla tuliaisilla ja asian tekeminen
selväksi ajoissa. Venäjällä on hyvänä tapana antaa pieniä lahjoja ihmisille, jotka hoitavat heidän
asioitaan, mutta tämä ei tietenkään velvoita heitä mihinkään. Toimiston tätien uudelleen muistuttelu
on myös tarpeellista. Kv-toimiston tädeillä kun on kädet täynnä ja tuntuvat pelaavan ulkomuistin
kanssa. Muistin virkistämistä siis kannattaa harrastaa.
Kertaviisumin hakemukseen tarvitaan kutsu yliopistolta, voimassa oleva passi, englannin tai
venäjänkielinen HIV-todistus, noin 90 euroa rahaa sekä mustavalkoisia mattapintaisia passikuvia.
Passin tulee myös olla voimassa 6 kuukautta Venäjältä palaamisen jälkeen. Kannattaa siis tarkistaa
oman passin tila, ettei aivan liian myöhään tarvitse maksaa extraa pikapassista. Myös

monikertaviisumiin tarvitaan samat dokumentit kuin kertaviisumiin ja HIV-todistuksen tulee olla
maksimissaan kuukauden vanha.
HIV-todistuksen saamiseen menee maksimissaan neljä viikkoa, joten kannattaa hakea todistus
ajoissa. HIV-kokeiden järjestelyssä voi Venäjälle tyypilliseen tapaan mennä hetki jos toinenkin.
Byrokratian rattaat eivät aina ole rasvatut. HIV-testi sai olla maksimissaan 3 kk vanha ja
ahkerimmat ajoissa liikkeelle iskeneet opiskelijat saivat karvaan pettymyksen, koska alkukesästä
hankittu todistus oli mennyt vanhaksi. Hinnat vaihtelevat, mutta LUT:n YTHS:n kautta HIV-testi
oli noin 50 € luokkaa. Suurin osa vaihto-opiskelijoista hankki toisen HIV-todistuksen Venäjältä,
koska kotimaassaan haettu HIV-todistus ei ollut enää voimassa. Tutorit auttoivat opiskelijoita
todistuksen hankkimisessa ja todistuksen hinta on myös halvempi kuin Suomessa tehty todistus.
Hinta oli 1000 ruplan luokkaa. Silloisella kurssilla, joka oli 1 € per 42 ruplaa, hinta oli
huomattavasti huokeampi.
FINEC halusi myös täytetyn learning agreementin ennen vaihtoon lähtöä, mutta kursseja pystyi
vaihtamaan pitkin lukukautta. Kurssien aikataulut muuttuivat jatkuvasti, jolloin pitävän learning
agreementin tekeminen ei ollut edes mahdollista. Siispä ilman suurempia sitoutumisesta tulevia
stressejä kannattaa iskeä vaan paljon kursseja learning agreementtiin. Tällöin ei joudu näkemään
lisävaivaa niitä lisäillessä vaan voikin ylimääräisiä omalla päättelykyvyllä karsia kun tuntuu, että
haluaisi pitää väliviikon tai aihe ei kiinnosta. Ei myöskään kannata laskea ihan tasan tarvittavaa
opintopistemäärää valittujen kurssien tuottaman noppamäärän kanssa.
Jos vaihtosi loppuu kesään niin osa kevään kursseista tulee arvioiduksi vasta palattuasi Suomeen.
Tämä tarkoitti allekirjoittaneella (Matti), että yksi epäonnistunut tentti, jota en sittemmin ole saanut
vielä korjata tai uusita joulukuuhun mennessä, antoi minulle opintopisteistä pulaa. Tämä voi johtaa
pieneen sotaan kelan kanssa. Loppu hyvin kaikki hyvin, mutta noppia on vaihdossa niin helppo
saada että ihan hävettää.

Orientaatioviikot
Varsinaisia orientaatioviikkoja ei ollut, vaan toisiin tutustuminen tapahtui automaattisesti
asuntolaelämän tiimoilta. Tutorit olivat järjestäneet yhdet tutustumisbileet lukukauden alussa, mutta
käytännössä vaihto-opiskelijat tunsivat pääpiirteittäin toisensa, koska opiskelijat ovat jatkuvasti
asuntolassa tekemissään toistensa kanssa.

Opintojen aloitus
Kurssit olivat intensiivisiä, eli ne olivat 1-2 viikon pituisia. Usein kurssi kesti vain viikon jolloin
saman aiheen oppitunnilla istutaan puolet päivästä. Pääasiallisesti neljä tuntia per päivä joko klo 10
- 14 tai klo 16 - 20. Luentoja on tasaisesti yhteensä kuutena päivänä. Kaksi samanaikaista kurssia ei
jätä tilaa vapaa-ajalle. Kurssit eivät ole yleensä niin työläitä, että tämä olisi vaikea suoritus, mutta
kukin harkitsee itse tarpeen mukaan oman vapaa-aikansa määrän. Pidempiä vapaita viikkoja saa
tuplakurssittamalla, jolloin koko Venäjään tutustuminen on helpompaa. Monet tykkäsivät suunnata
Moskovaan ja kauemmas.
Venäjällä tentit olivat melko helppoja ja järjestettiin usein intensiiviviikon lopussa, jolloin
luennoilla käydyt asiat olivat tuoreessa muistissa. Tenteillä ei myöskään aina ollut kovin suurta
painoarvoa, sillä pääasiassa kurssit sisälsivät esseitä, ryhmätöitä ja kotitehtäviä. Useilla kursseilla ei
järjestetty tenttiä ollenkaan, vaan arvosana koostui ainoastaan ryhmätöistä.
Kurssit alkoivat 9.9.2013 eli noin viikko saapumisen jälkeen. Alussa alkaneita kursseja kaikilla ei
ollut. Tästä johtuen opiskelun alkaminen saattoikin alkaa vasta kolme viikkoa saapumisen jälkeen.
Vapaa-aika ennen opintojen alkua oli satunnaisen onnekasta toiselle allekirjoittaneista, sillä sää oli
koko syyskuun lämmin ja aurinkoinen. Pietarissa riittää nähtävää, joten tylsää ei ollut. Lisäksi
uusien

tuttavuuksien

kanssa

pääsee

yhdessä

tutustumaan

Pietarin

nähtävyyksiin

ja

kummallisuuksiin. Aikaa seikkailujen järjestämiselle oli tammikuuhun asti, jolloin olivat vasta
ensimmäiset tentit, ja jos oli vaihdossa syys- sekä kevätlukukauden niin viimeinen tentti oli
kesäkuun 10. päivä.

Lomat
Pitkä joululoma oli mieluinen jokaiselle vaihto-opiskelijalle. Muidenkin maiden ja kauempaakin
vaihtoon tulleilla oli mahdollisuus viettää useampi viikko kotipuolessa. Tämä oli esimerkiksi
ranskalaisten, espanjalaisten, italialaisten ja kiinalaisten, kuten myös korealaisten, mielestä erittäin
positiivista. Opiskelijoista kun oli kyse niin joulusesongin lennot pystyi tästä syystä valikoimaan
suuremmalla haarukalla ja jokainen sai taukoa Venäjän hulluudesta.
Kuten mainittua, intensiivisten kurssien takia omaa lomaa oli helppo ottaa. Parin viikon pyristyksen
jälkeen saattoi parhaimmillaan ottaa lomaa kuukauden verran, koska opintopisteitä on tullut
hankittua kasaan jo hyvissä määrin. Lisäksi useimmin tunneilla ei ole läsnäolopakko, tai se on aina

alussa merkittävä itse, kun neljän tunnin luento on alkamaisillaan. Venäjänkielen tunneilla ei
myöskään ole läsnäolopakkoa, mikä mahdollistaa lomat, sillä venäjänkieli on ainoa jatkuvasti
käynnissä oleva kurssi. Itseopiskelulla pysyy hyvin mukana ja venäläisten kanssa keskustellessa ei
jää

paitsi

suullisesta

kanssakäymisestäkään.

Murmanskiin tai Jakutskiin ovat mahdollisia.

Näin

kulttuuripainotteiset

excursiot

vaikka

