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JOHDANTO

Kukaan ei voi maantieteelle mitään. Sen vuoksi myöskään naapurimaitaan voi harvemmin itse
valita. Olemme saaneet osaksemme skandinaavista liberaalisuutta ja neuvostomaista kovuutta, kun
naapurimme Ruotsi ja Venäjä ovat vuorollaan pitäneet Suomenmaata hallussaan. Näistä naapureista
Venäjä on poikkeuksellinen, myös Suomen kannalta. Jo puolustusministerimme mainitse
kotimaamme kolmeksi tärkeimmäksi turvallisuushaasteeksi Venäjän, Venäjän ja Venäjän. Näistä
lähtökohdista ajatellen allekirjoittaneen, vaihto-opiskeluaikaan Pietariin valmistava, viimeisin
tammikuu oli täynnä jännitystä ja odotusta.

Raporttini koskee opiskeluaikaani Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston läheisessä
kumppanuuskoulussa Graduate School of Management viettämääni kevätlukukautta. Saatte
lukiessanne omakohtaisen paketin itse koulusta ja opiskelusta siellä. Tämän lisäksi tiedossa on
myös teräväs katsaus venäläiseen arkielämään ja kulttuuriin.

Toivon osaltani tämän kirjoituksen auttavan teitä tiettyjen ennakkoasenteiden romuttamisessa
Venäjää ja venäläisiä kohtaan. Haluan antaa mahdollisimman rehellisen kuvan kaikesta näkemästäni
ja kokemastani, mitään lisäämättä tai kertomatta jättämättä.

Lukuintoa ja elämyksellistä aikaa itänaapurissamme toivottaen,

Mikko Värri
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1. ENNEN LÄHTÖÄ

Tietyt asiat ennen Venäjälle lähtöä tulee hoitaa kuntoon. Ensinnäkin jo viisumia haettaessa sinulla
tulee olla voimassa oleva matkavakuutus. Lienee myös turvallisinta hankkia erillinen vakuutus
matkatavaroille, sekä varmistua siitä, että vakuutusten voimassaolo riittää koko vaihtoajaksi.
Venäjältä saa myös hankittua eräänlaisen sairausvakuutuksen, mutta sen kattavuudesta ja
vakuutuksen takaamasta hoitopaikasta tapaturman satuttua ei ole takeita. Venäläisen sairaalan
henkilökunta toimii lisäksi paikallisesten ihmisten mukaan ns. vajaateholla ja tehoa on mahdollista
parantaa ainoastaan paksulla setelinipulla.

Viisumiasiat hoituvat koulun kautta. Lähetät vain kansainvälisen yksikön kautta kopiot passistasi ja
matkavakuutuksestasi. Tiedot muista koulua varten tarvitsemistani dokumenteista löydät internet
sivuilta. Toivottavasti hyvissä ajoin ennen lähtöä saat kuriiripostia, jossa tulee sinun viisumikutsusi.
Tämä kutsu toimitetaan haluamallesi matkatoimistolle / viisumin järjestäjälle viisumihakemuksen
kera, ja viimeistään viikon päästä tästä sinulla pitäisi olla Venäjälle menoon oikeuttava kertaviisumi.

Muista myös ottaa tarvittavat rokotukset, mikäli et ole muuten pitänyt niitä ajan tasalla. Mm.
jäykkäkouristus, polio, tuberkuloosi ja kurkkumätä ovat tauteja, joita varten on välttämätöntä
hankkia suoja ennen lähtöä. Myös haluamasi ylimääräiset influenssarokotteet on viisainta ottaa jo
Suomessa, sillä venäläisen terveydenhoidon taso ei valitettavasti vedä vertoja suomalaiselle. Tosin
mainittakoon, että eräs ruotsalainen uskaltautui sikaflunssapiikille paikalliselle (pietarilaiselle)
klinikalle ja on tiettävästi edelleen elossa.

Koti-ikävää lievittämään allekirjoittanut otti mukaansa ruisleipää sekä suklaata. Kahviaddikteille,
kuten itselleni, suosittelen ottamaan mukaan myös suomalaista kahvia. Venäläisissä kaupoissa on
nimittäin usein tarjolla ainoastaan pikakahvia tai ällistyttävän vahvaa purukahvia.

Lähtöä varten tarvittavista asioista on kattavat ohjeet sekä LUT:n internet-sivustolta että osoitteessa
http://www.gsom.pu.ru/en/about_som/gsom/.

2. Matka

On olemassa neljä kätevää tapaa matkustaa Suomesta Venäjälle, Pietariin.

1. Ensimmäinen on lentokone, joka sopii ainakin lännestä ja pohjoisesta tuleville hyvin. Lento
Oulusta Pietariin kestää arviolta reilun tunnin ja hinta ei ole päätä huimaavaa. Lentokentät
Pulkova 1 ja 2 eivät ole liian kaukana itse kaupungista ja ainakin päiväsaikaan lähimmälle
metroasemalle pääsee kätevästi ja edullisesti bussilla. Myös taksin voi ottaa, mutta
kuljettajasta riippuen voit joutua maksamaan paljonkin.
2. Junalla pääset erittäin mukavasti ja kätevästi Pietariin. Matka Helsingistä Sibelius- tai Repin
-junalla kestää 5-6 tuntia. Juna on erittäin mukava ja raiteilla rajamuodollisuudetkaan eivät
vie kauaa. Junalla pääsee Finlandskiy -asemalle, joka on lähellä ydinkeskustaa. Aseman
kulman takana on metroasema.
3. Linja-autolla pääset myös varsin mukavasti Pietariin. Ainakin Helsingistä ja Jyväskylästä
ajetaan linja-liikennettä Pietariin kahdesti päivässä (päivä- ja yöbussi). Matka Helsingistä
Pietariin kestää yleensä kuutisen tuntia. Pääset bussilla aivan Pietarin pääkadun Nevsky
Prospectin viereen.
4. Oman auton ottamista Venäjälle en suosittele, ellei sinulla ole kokemusta Venäjällä
ajamisesta. Liikennekulttuuri Venäjällä poikkeaa nimittään villiydessään huomattavasti
suomalaisesta. Ajaminen Pietarissa ei kuitenkaan suinkaan ole mahdottomuus ja oman auton
kanssa ei tarvitse vahdata aikatauluja. Lisäksi pääset tarvittaessa ulos kaupungista mm.
suurin ostosparatiiseihin tai ympäryskaupunkeihin. Muuten kattavan julkisen liikenteen
ansiosta Pietarissa pärjää jopa paremmin ilman omaa autoa.

Kaikissa tapauksissa on välttämätöntä täyttää ja leimauttaa ns. maahantulokortti, joka on erittäin
tärkeä mm. seuraavan kerran maasta poistutaessa. Säilytät sen kätevimmin passisi välissä.

3. Saapuminen
Olet toivon mukaan ennen lähtöäsi saanut Buddyltasi (venäläinen opiskelija, joka auttaa sinua
ensiaskeleissasi vieraassa maassa) vahvistuksen siitä, että hän tulee olemaan sinua vastassa tietyllä
kellonlyömällä tietyssä paikassa. Tämä tulee todella tarpeeseen, mikäli et tunne Pietaria, matkustat
yksin, sinulla on paljon matkatavaroita ja et puhu venäjää kovin hyvin. Oma tukihenkilöni oli
tammikuisena pakkaspäivänä tunnollisesti odottomassa saapuvaa junaani Suomen asemalla
(Finladskiy Vokzal).

Buddy etsii sinulle nopeimman reitin majoitukseen ja kirjaimellisesti kuljettaa sinut sinne. Hän
auttaa majoitukseen rekisteröitymisessä, papereiden täyttämisessä ym. Seuraavassa

luvussa

kuulette lisää majoitusratkaisuista.

Ennen varsinaisen koulunkäynnin alkua vaihto-oppilailla oli ns. Introduction week. Sen aikana me
tutustuimme koulun lisäksi kaupunkiin, useisiin museoihin, nähtävyyksiin ja kävimme mm.
baletissa. Viikon aikana opimme paremmin tuntemaan koulun henkilökuntaa, tutustumaan
opiskelutovereihin sekä oppimaan hieman suunnistamaan kaupungilla.

Ensimmäisen

viikon aikana

hoidettiin

myös

joitakin pakollisia

velvollisuuksia,

kuten

rekisteröitymismaksu pankissa, vuokran maksaminen sekä lääkärintarkastus. Viimeksi mainittuun
kuului ainoastaan jonkinlaisen röntgen -kuvan ottaminen keuhkoista yksityisellä lääkäriklinikalla.
Viranomaiset

ilmeisesti vaativat

sellaisen todisteeksi,

etteivät

maahanmuuttajat

sairasta

keuhkosairauksia, tuberkuloosia tms. Kokemus vaikutti merkilliseltä, mutta oli loppujen lopuksi
nopea ja helppo, vaaraton.

Majoituksen vuokran, rekisteröintimaksun sekä röntgenin jälkeen olet suorittanut pakolliset
velvollisuudet Venäjällä asumista varten. Pakollinen rekisteröityminen, samoin kuin kaikki
viisumiasiat, hoidetaan GSOM:n kansainvälisen toimiston kautta.

Viisumista vielä seuraavaa: aluksi ennen Venäjälle saapumista saatu viisumi on ainoastaan
kertaviisumi. Tämä tarkoittaa, että viisumi ei oikeuta saapumaan Venäjälle uudestaan, mikäli poistut
sieltä. GSOM hakee vaihtareille uudet monikertaviisumit oppilaiden maahantulon jälkeen. Nämä
viisumit saapuivat meidän kohdallamme kuuden viikon päästä maahan saapumisesta ja tällä
viisumilla matkustamiskertoja ei ole rajattu. Monikertaviisumin saamisen keston vuoksi tulee siis
varautua siihen, että ainakin ensimmäiset kuusi viikkoa vietät Venäjällä.

Muistathan pitää viisumisi sekä passisi, ainakin kopiot niistä, aina mukanasi! Miliisin pysäyttämänä
paperittomana ulkomaalaisena hymy ei ole enää herkässä. Samalla tavalla kuin Suomessakin, on
ulkomaalaisen myös Venäjällä pystyttävä esittämään voimassa oleva matkustusasiakirja ja/tai
henkilöllisyystodistus. Lukukauden aikana muutamia vaihtareita pysäyteltiin kadulla ja heidän
papereitaan kysyttiin. Älä siis ota turhia riskiä tämän asian suhteen.

4. Majoitus
Kaikki vaihto-oppilaat, jotka eivät olleet hankkineet itsenäisesti asuntoa muualta, majoitettiin
Student's House -nimiseen asuntolaan, joka sijaitsee Vasilyn saarella osoitteessa Shevchenko 25. Se
on suuri 7-kerroksinen betonirakennus, joka on yhteisten tilojen, käytävien ja myös muun ulkoasun
perusteella varsin hyvässä kunnossa. Meidät majoitettiin kahden hengen huoneisiin, jotka olivat
ehkä 20-24 neliön suuruisia. Huoneissa oli pieni keittiä, wc-suihkuhuone, kaksi sänkyä,
kirjoituspöytää ja kaappia. Myös huoneiden osalta voi sanoa, että venäläiseen tasoon nähden ne
olivat hyvät, vaikka joiltakin osin tilat olivat likaisia ja pölyisiä. Huoneista sai kuitenkin
huomattavasti miellyttävämmät imuroinnilla ja kevyellä pesulla.

On muistettava, että majoituksen suhteen ei kannata odottaakaan suuria. Vuokraa maksoimme
ainoastaan hitusen päälle 5 600 ruplaa kuukaudessa (n. 150 €). Lisäksi on muistettava, että kyseessä
on Venäjä ja opiskelijoiden asuntola. Älkää edes odottako, että se olisi kuten Suomessa! Eihän niin
voi edes olla. Lisäksi on muistettava, että ainakin allekirjoittanut vietti aikaa niin paljon asunnon
ulkopuolella, että huoneiston vähäiset puutteet itse asiassa unohtuivat. Näin ajatellen Student
Dormitory Shevchenkolla ei ole ollenkaan hassumpi paikka elää.

Yksityinen majoitus on myös mahdollinen, ja jotkut vaihto-oppilaat tarttuivat tähän ratkaisuun.
Rahamiehelle ja -naiselle asia ei liene ongelma, jos omaa rauhaa ja asunnon tilavuutta arvostaa,
mutta kannattaa varautua korkeaan, ainakin keskiruuren suomalaisen kaupungin, hintatasoon.
Asunnon laadusta en sitten menekään takuuseen. Asia on mitä suurimmassa määrin tapauskohtaista.

5. KOULU
Graduate School of Management on koulun itsensä mukaan koko Venäjän johtava Business -koulu.
Vertailukohdan puuttumisesta huolimatta asia on ihan helppo uskoa. Varsinkin koulun
maisterirakennus on ulkoasultaan tyylikäs, nykyaikainen ja osittain jopa pröystäilevä.
Maisterirakennus sijaitsee Vasilyn saaren kaakkoisosassa, noin kymmenen minuutin kävely päässä
Pietarin Valtiollisen yliopiston valtavasta punaisesta päärakennuksesta. Tässä maisterirakennuksessa
opetetaan pelkästään maisteritason kursseja sekä annetaan kielipalveluja. Maisterirakennukseen,
lähes pääoven eteen, pääset Shevchenkolta kätevästi reittitaksilla K-362.

Maisterirakennuksessa on myös nykyaikainen kirjasto, jossa on yhdessä salissa tietokoneita
opiskelijoiden käyttöön. Yleensä niitä on riittävästi jokaiselle halukkaalle. Kirjaston kirjallinen anti
koostuu pitkälti kurssikirjoista, eikä kirjasto ole suomalaisen mittapuun mukaan järin kattava.
Ydinkirjallisuus talouden saralta löytyy valikoimasta.

Kanditaattirakennus sijaitsee taas Vasilyn saaren Primorskayan puoleisessa, pohjoispäässä. Se ei
ulkoasultaan tee vaikutusta, mutta on perustasoltaan hyvä ja käytännöllinen. Mikäli valitset
ohjelmaasi kanditaatinkursseja, suoritat ne siinä rakennuksessa. Myös tässä rakennuksessa on
kirjasto.

Koulun opetus riippuu hyvin paljon kurssista ja professorista. Itse valitsin ohjelmaani ainostaan
maisteritason kursseja, joista neljä viidestä oli Finance -osaston kursseja. Kolme viidestä kurssista
oli positiivisesti yllättäviä siinä mielessä, että ne opettivat minulle paljon omasta pääaineesta. Kaksi
muuta kurssia sen sijaan olivat osittain luennoitsijasta johtuvista syistä hankalasti seurattavia ja/tai
turhia, eivätkä tuoneet riittäviä haasteita ollakseen maisterikursseja.

Varsinkin maisterikursseista suurin osa opetetaan myös LUT:ssa, joten hyväksiluku tuskin tuottaa
ongelmia. Itse asiassa jokainen vaihtoon lähtijä täyttää jo oman suunnitelmansa vaihtoyliopistossa
suoritettavista opinnoista hakuvaiheessa. Tämän suunnitelma pitää sisällään niiden kurssien nimet,
joita aiot käydä. GSOM:ssa tehdään samankaltainen opintositoumus ensimmäisen kahden
opintoviikon aikana. Tämän sitoumuksen allekirjoittettuaan opiskelija ei saa periaatteessa enää
poistaa tai lisätä mitään kursseja lukukauteensa ja hänen on käytävä kurssit loppuun.

Koin yllätyksen venäläisen yliopistojärjestelmän arvosanojen muodostumisperusteissa. Todellinen
arviointi saattaa alkaa ensimmäisestä tunnista lähtien ja jatkua erilaisilla testeillä tai harjoitustöillä
läpi koko kurssin. Joillakin kursseilla lopullisen tentin tulos on ainoastaan puolet koko arvosanasta.
Luennoilla on periaatteessa oltava läsnä, mutta ainakin vaihto-opiskelijoiden poissaoloja katsotaan
suopeammin. Toisaalta poissaolo saattaa pudottaa pisteitä lopullisessa arvioinnissa.

Luennoille ei myöskään ole soveliasta saapua myöhässä. Eräs luennoitsija ilmoitti lukitsevansa
luokan oven luennon alettua. Myöhässä tulevat opiskelijat joutuisivat siis hakemaan oven avaajan
jostakin toimistosta. Tämä lienee kuitenkin ääriesimerkki. Jokaisen on joka tapauksessa syytä
varautua suomalaista yliopistokoulutusjärjestelmää tiukempaan kontrolliin professoreiden taholta.

Opetus on myös monella tapaa vuorovaikutteisempaa kuin Suomessa. Luennoitsija pitää oppilaat

hereillä lukemattomilla kysymyksillään ja erilaisilla ryhmätöillä, -keskusteluilla ja ideariihillä.
Esiintymistä on myös paljon suomalaista järjestelmää enemmin. Venäläiset itse näyttävät olevan
tottuneita tällaiseen.

Varaudu siihen, että kursseja varten joutuu tosissaan paiskimaan töitä. Lähes jokaisella kurssilla on
jonkinlainen palautettava harjoitustyö, jonka laatu vaikuttaa arvosanaan. Kuten edellä mainitsin, on
kursseilla usein tunnin alussa ns. quiz -tyyppisiä pieniä testejä, mid-term -exam, kotitehtäviä,
yksilöllisiä palautettavia tehtäviä sekä ryhmätöitä. Nämä eivät välttämättä ole ylitsepääsemättömän
hankalia, mutta vaativat kuitenkin suurehkoa panostusta.

5.1 Kurssit
Suoritin siis GSOM:ssa viisi maisteritason business -kurssia sekä venäjän kielen kurssin.
Seuraavassa lyhyt kuvaus kursseista.

Internation Accounting and Analysis (6 ects):
Kurssilla keskitytään tilinpäätöstietojen käyttämiseen taloudellisten tunnuslukujen laskemiseen
(Kannattavuus, maksuvalmius, pääoman kierto ym.), yritysten vertailuun eri toimialoilla sekä
kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin. Kurssilla on paljon laskemista, monta palautettavaa
harjoitusta ja työtä, lopullinen ryhmätyö, sekä pitkä tentti, jota ei ole riittävästi aikaa tehdä. Kurssi
tarjosi riittävästi haastetta ainakin allekirjoittaneella ja oli ehkä juuri sen vuoksi melko antoisa.

International Finance: (6 ects)
Kurssilla käsiteltiin kansainvälisiä rahoitusinstrumentteja (jvk:t, yritystodistukset, johdannaiset),
valuuttakursseihin, korkoihin ja inflaatioon liittyviä teorioita sekä kansainvälisten pankkien
toimintaa. Kurssin professori ei ollut ulosannissaan toivottavan selkeä, joten parhaimman
käsityksen kurssista saikin kurssikirjojen perusteella. Kurssin aikan palautettiin lukuisia töitä,
harjoituksia ja tehtäviä, joiden määrästä professorikaan ei aina ollut selvillä. Kurssin tentti ei ollut
vaikea, mutta sen tekemiseen oli aivan liian vähän aikaa.

Corporate Valuation and Value-Based Management
Kuulemani mukaan koulun haastavin kurssi, joka on suunnattu maisterivaiheen rahoituksen
opiskelijoille. Kurssilla paneudutaan yrityksen eri arvonmääritysmenetelmiin, yrityksen tulosta
mittaavien tunnuslukujen laskentaan, sekä näiden lukujen vaikutukseen yrityksen strategisiin

ratkaisuihin. Kurssilla tehtiin laaja harjoitustyö, jossa vertailtiin saman toimialan neljän eri
yrityksen toimintaa toisiinsa. Kurssin tentti oli 24 tunnin online-koe, joka oli todella haastava.
Kurssi vaatii paljon työtä, mutta antoi myös paljon. Tarvitset tätä kurssia varten hyvät valmiudet
laskentatoimesta sekä yritysrahoituksesta. Tämä kurssi on tarkoitettu haasteita haluaville.

Corporate Governance and Corporate Finance (6 ects)
Kurssilla pureuduttiin kattavasti case-luonteisesti hyvän hallintotavan vaikutuksiin yrityksen ja sen
sidosryhmien suhteiden juridisiin ja eettisiin ulottuvuuksiin. Kurssilla suoritettiin minitestejä, tehtiin
lyhyehkö harjoitustyö sekä suoritettiin lopputentti. Kurssi ei ole äärimmäisen haastava, mutta
ilmiöstä “corporate governance” kiinnostuneille opiskelijoille varsin osuva.

Constulting Project (6 ects)
Kurssi perustuu ryhmätyöhön, jossa tehdään tutkimus oikealle venäläiselle yritykselle heidän
antamastaan aiheesta. Oman ryhmäni tehtävävä oli kartoittaa uuden ammattilaishiusvärin
vastaanottoa Pietarilaisissa kampaamoissa L'Oreal Venäjälle. Projekti osoittautui erittäin hauskaksi
ja onnistuneeksi, sillä saimme tutkimuksestamme maksimiarvosanan. Mielekkyyttä lisää se, että
kurssin tuloksena syntynyttä tutkimusta tullaan todellisuudessa käyttämään oikeassa yrityselämässä
strategisena työkaluna. Yritykset ja aiheet vaihtuvat toki vuosittain, mutta joka tapauksessa voin
suositella kurssia jokaiselle vaihto-opiskelijalle. Kurssin työmäärä vastasi melko hyvin
opintopistemäärää.

Russian language course (3 ects)
GSOM:ssa on mahdollista suorittaa yksi venäjän kielen kurssi. Ennen kielikurssien alkamista
opiskelijat jaetaan tasonsa mukaisiin ryhmiin (meillä neljään ryhmään), riippuen henkilön
aikaisemmasta osaamisesta. Itse opiskelin kolmannessa ryhmässä, jonka opetusta oli neljä tuntia
viikossa. Kurssin vetäjänä toimi todellinen ammattilainen. Opettaja osasi vaatia asioita alaisiltaan ja
kurssi oli todella haastava. Mielestäni kuitenkin kurssilla olisi voitu vielä enemmin keskittyä
sanavaraston kartuttamiseen kieliopin opettelemisen sijaa, sillä kielioppi muodosti huomattavan
osan kurssin annista.
Kerran viikossa koululla on myös parin tunnin mittainen keskustelukerho, jossa kaikki pääsevät
testaamaan kykyään puhua venäjää. Kerhossa saatetaan myös katsoa venäläinen elokuva,
keskustella venäläisestä kirjallisuudesta, matkailusta, urheilusta ym.
Oppilaille on myös tarjolla maksullisia kursseja joko pienryhmissä tai yksityistunteina. Tällaisista
kursseista joutuu kuitenkin maksamaan n. 250 euroa (yksityistunneista huomattavasti enemmin).
On myös mahdollista ottaa yksityistunteja kaupungilta, jonkin freelancer -opettajan luona, jolloin

tunnit ovat varmasti huomattavasti huokeampia.

Kurssivalikoimani oli siis omalta osaltani haastava ja aikaavievä. Oppilaat koulussa kertoivat, että
juuri Finance -osaston kurssit ovat vaikeita ja vaativat paneutumista. Näin tuntui myös olevan, ja
ajatellen valitsemiini kursseihin käyttämääni työmäärää voin hyvällä omalla tunnolla sanoa
panostaneeni Pietarissa tosissaan myös opiskeluun.

5.2 Muuta koulusta
Lunttaaminen koetilanteessa on yleistä, varsinkin kuulemani mukaan kanditaattitason kursseilla.
Myös maisteritason kursseilla havaitsin koetilanteissa pieniä viitteitä lunttaamisesta, mutta nämä
operaatiot eivät olleet niin näkyviä. Joka tapauksessa eteen saattaa tulla tilanne, jossa huomaat
vierustoverisi katsovan häpeilemättä omaan testipaperiisi kopioidakseen tietoja omaansa.

Venäläiset oppilaat koulussa tekivät myönteisen vaikutuksen. Kouluun on selvästi hakeutunut
Venäjän parhainta opiskelija-ainesta. Oppilaat ovat varsin teräviä, nopeita, huolellisia ja useimmat
heistä panostavat arvosanoihinsa täysillä. Lisäksi pääsääntöisesti tunneilla pidetyt esitykset olivat
hyviä tai erittäin hyviä. Myös englantia he taitavat varsinkin maisteripuolella todella hyvin, ja heillä
tuntuu olevan laaja sanavarasto.

Jotkut venäläiset saattavat vaikuttaa ylpeiltä, vaikka eivät sitä tosiasiassa ole. Läpeensä ikävää
ihmistä en venäläisopiskelijoiden joukosta tavannut ja suopeasta suhtautumisesta vaihtareita kohtaa
voi päätellä, että venäläiset taitavat arvostaa lännestä tulevia ihmisiä. Monet viettivät myös vapaaaikaa vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Venäjällä jotkut maanantaipäivät olivat kansallisia vapaapäiviä, erinäisistä hirtoriallisista syistä
johtuen. Tätä silmällä pitäen olen lisännyt kevätlukukauden “academic calender” -aikataulun tämän
raportin liitteeksi. Lisäksi on huomioitavaa, että tietyn kurssin oppitunnit eivät ole välttämättä
säännöllisesti aina tiettynä päivänä viikossa, tiettyyn kellonaikaan. Luentoajoissa tapahtuu jonkin
verran muutoksia lukukauden aikana ja aikataulua päivitetään. Pääsääntöisesti luennot kuitenkin
alkavat aamupäivällä klo 09 tai iltapäivällä klo 13. Jotkut luennot pidetään myös myöhään illalla,
klo 16.30 alkaen. Kerralla luentoja on 4 x 45 minuuttia, sisältäen yhden 15 minuutin tauon.
Mainittakoon, että professorit pitävät näistä ajoista melko tiukasti kiinni.

6. Elämä Pietarissa
Mitä sitten vapaa-aikana? Pietarissa on valtavasti nähtävää ja koettavaa, mikä lienee selvää viiden
miljoonan ihmisen kaupungilta. On musiikkia, taidetta, kulttuuria, hyviä ravintoloita, diskoja,
baareja, urheilutapahtumia, rock-konsertteja, juhlia, paraateja, puistoja... Loputon lista paikkoja,
joissa käydä. Parhaiten käymisen arvoiset paikat selviävät kysymällä paikallisilta. On kuitenkin
muistettava, että olet Venäjän kulttuuripääkaupungissa, jossa kulttuuria on vaalittu jo pelkästään
infrastruktuurin ja arkkitehtuurin muodossa. Niinpä neuvonkin, että ruokailet myös muualla kuin
Mc Donalds´ssa ja jätät pelkästään amerikkalaiset elokuvat katsomatta.

Venäläisellä opiskelijakortilla, jonka saat koululta parin ensimmäisen viikon aikana, pääseet moniin
museoihin lähes puoli-ilmaiseksi. Korttia kannattaa ylipäänsä näyttää lähes kaikissa paikoissa,
mahdollisen alennuksen saamiseksi. Muista, että varsinkin kevät- ja kesäaika kannattaa käyttää
aktiivisesti ja tehokkaasti kaupunkia katsellen ja kierrellen, sillä silloin tapahtumavalikoima on
parhaimmillaan ja kaupunki näyttää myös ulkoasustaan parhaat puolensa.

6.1 Ruoka ja juoma
Venäläiset pienehköt lähikaupat vetävät edullisuudessaan vertoja jopa isommille marketeille.
Majoituksemme aivan vieressä sijainneet Pjatorochka -kaupat olivat pieniä, mutta sisälsivät lähes
kaikki päivittäiselämään tarvittavat tuotteet edulliseen hintaan. Merkkaa kuitenkin rasti seinään
aina, kun löydät näistä kaupoista hyväkuntoisia hedelmiä tai vihanneksia. Tuoreet tuotteet kun
tuntuvat olevan harvinaisuuksia. Samoin kaupan leipää syödessä tulee tuoreita Ruispaloja ikävä.
Leipiin, samoin kuin maitotuotteisiin, laitetaan Venäjällä runsaasti säilöntäaineita. Valitettavasti se
maistuu tuotteissa. Ei kuitenkaan hätää. Tuoretta leipää on Vasilin saarellakin saatavilla monista
leipomoista, kioskeista ja pikkuputiikeista.

Ruokaa saat ravintoloissa vähemmin kuin mihin olet Suomessa tottunut. Annoskoot ovat
useimmiten pieniä. Sen huomaa varsinkin GSOM:n kahvila/ruokalassa, jossa raavas suomalaismies
tarvitsisi lähes alinomaan lounaaksi tupla-annoksen. Muuten löydät Pietarista kyllä laajan
valikoiman laadultaan ja hintatasoltaan erilaisia ruokapaikkoja. Luonnollisesti pääkatu Nevsky
Prospectin varrella ravintolat ovat laadukkaita, mutta ne osaavat pyytää hinnoissaan pientä

turistilisää. Käymisen arvoisia ovat ainakin georgialaiset ja armenialaiset ravintolat, jotka tarjosivat
ainakin allekirjoittaneelle parhaimmat kulinaristiset elämykset matkan aikana. Sushin ystäville
Pietari on loistava paikka, sillä kaupunki on täynnä sushiravintoloita. Sushi on venäläisten
keskuudessa erittäin suosittu.

Mainittakoon vielä venäläisen ruoan hygieenisyydestä se, että en kuullut kenenkään vatsan
menneen varsinaisesti sekaisin venäjällä oleskelun aikana. Mikäli vatsa olikin sekaisin, se johtui
täysin alkoholipitoisesta juomista. Vettä älkää kuitenkaan koskaan juoko suoraan kraanasta, sillä
silloin saattaa “vetelät” yllättää.

6.2 Yöelämä
Pietari tarjoaa laajan valikoiman yökerhoja, klubeja ja baareja. Kirjoa löytyy rokkibaareista
jazzklubeihin ja discoista brittiläisiin pubeihin. Paikalliset auttavat teitä varmasti parhaimpien
löytämisessä. Viikonloppuisin, varsinkin lauantaisin, suosituimmat paikat ovat varsin täynnä. Siksi
usein onkin syytä suunnata näihin paikkoihin hyvissä ajoin, jo ennen keskiyötä.

Monissa Pietarilaisissa klubeissa on käytössä ns. “Face control” -järjestelmä, jossa nimensä
mukaisesti ovimies päästää miellyttävimmät kasvot sisään ja jättää toisen pään odottamaan. Naiset
pääsevät yleensä helpommin sisään ja maksavatkin sisäänpääsystä vähemmin. Varaudu siihen, että
läheskään aina suunnittelemallesi klubille ei juuri sinä kyseisenä iltana ole pääsyä.

Olette varmasti kuulleetkin tämän lukuisia kertoja, mutta niin kaduilla kuin pietarilaisilla klubeilla
on varsinkin yöaikaan syytä olla varovainen.
1...Ensinnäkin on erittäin suotavaa, että et ole liikkeellä yksin.
2. Rahoistaan/lompakostaan saattaa päästä eroon helpostikin, mikäli pidät ne näkyvällä paikalla.
3. Liian huterassa kunnossa ei kannata myöskään astua klubeille. Tällöin et välttämättä pysty
pitämään riittävää kontollia itsestästään ja olet helppo kohde huijattavaksi.
4. Poistuessasi klubilta: ÄLÄ OTA PIMEÄÄ TAKSIA YKSIN! Tämä on varoitus, jonka sisältö
jokaisen tulee ymmärtää. Eräs ikävä tapaus tältä kevätlukukaudelta toimikoon elävänä esimerkkinä:
Eräs norjalainen vaihto-opiskelija poistui klubilta yksin helmikuisena lauantaiyönä. Hän otti
ravintolan edestä erään kyytiä tarjonneen auton, kertoi tälle osoitteensa ja auto nytkähti liikkeelle.
Hieman ennen perille saapumista taksiin nousi toinen mies. Tämän toisen miehen kanssa kuljettaja
repi norjalaisen ulos autosta kovakouraisesti, löi tätä ainakin kasvoihin, vei häneltä mm. suuren

määrän rahaa ja uuden matkapuhelimen ja jätti hänet kadulle.

LOPPUSANAT
Kaiken kaikkiaan Venäjä ja Pietari on tarjonnut allekirjoittaneelle suunnattoman hienon neljän
kuukauden mittaisen kokemuksen keväällä 2010. Suuren kokonsa mahdollistaman kulttuurillisen
rikkauden lisäksi vaihto-opiskeluajasta ikimuistoisen tekivät mahtavat ihmiset. Meillä vaihtooppilaiden keskuudessa vallitsi poikkeuksellisen avoin, reilu ja lämmin ilmapiiri. Kun samassa
kerroksessa asui yhdessä kolmisenkymmentä samassa koulussa opiskelevaa sosiaalista persoonaa,
voitte kuvitella, että tekemisestä ei juurikaan ole ollut puutetta.

Venäjällä ja edelleen Pietarissakin on omat puutteensa mm. siisteyttä, hygieniaa, asioiden
hoitamisen tehokkuutta, teknologiaa sekä jossakin määrin myös tapoja ajatellen. On osattava
asennoitua siten, että mm. julkinen liikenne, infrastuktuuri sekä vesihuolto eivät ole samalla tasolla
kuin länsimaissa. Ehkä kaikkein huonoin puoli Pietarissa on juuri vesi, joka ainakin meidän
majoituksemme alueella mm. hieman haisi ja oli jopa sameaa. Juomavesi oli luonnollisesti
raahattava kaupoista, kanistereissa. Huonompaan veteenkin lopulta tottui, eikä se enää haitannut
yhtä paljon kuin aluksi.

Toinen kielteinen asia on huono ilma, minkä tunsi mm. lenkkeillessä. Pietarin liikenne on valtaisaa
verrattuna vaikkapa ainoastaan Helsingin liikenteeseen, ja liikenteessä käytetään yleensä vähemmin
ympäristöystävällistä kalustoa. Pidemmän päälle hölkkääminen kaupungissa ei voi olla terveellistä.

Matka jää kuitenkin reilusti myönteisin puolelle. Venäläinen tekemisen kulttuuri on, yhteiskunnan
byrokraattisuudesta huolimatta, melko huoletonta. Maassa ei turhaan murehdita pienistä asioista tai
puutteista, eikä kaikki ole aina niin kellontarkkaa. Venäläisille luotettavat, hyvät ystävät ovat
tärkeitä ja he osaavat arvostaa vapaa-aikaa ja hauskanpitoa. Jälkimmäistä tulette taatusti
harjoittamaan lukukautenne aikana, mikäli Pietariin päätätte suunnata.

Ainoastaan reilun 2 tunnin ajomatkan päässä Suomen rajasta sijaitseva metropoli tarjoaa asujalleen
todellakin turvallisesta suomalaisesta elämästä täysin erilaisen kokemuksen. Pietarin monet puolet
tarjoavat sinulle unohtumattomia elämyksiä, juuri sellaisia, jotka jäävät muistiisi elämään. Venäjä
on muuttunut, eikä sitä tarvitse pelätä. Itämeren Venetsia on säilynyt edelleen Venäjän
länsimaisimpana kaupunkina, eikä siellä eläminen pidemmänkään aikaa ole lainkaan hankalaa.

Lähteminen tähän mahdollisuuksien maahan vaatii ripauksen hullua rohkeutta. Sopivan rennon
asenteen omaava ja suurimmista ennakkoasenteista riisuttu opiskelija tulee varmasti nauttimaan
oleskelustaan Pietarissa.

Hillitöntä menoa, kerta kaikkiaan!

