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1

JOHDANTO

Opiskelin kevätlukukauden Italiassa Padovan yliopistossa. Olen yrittänyt kirjoittaa tähän
raporttiin mahdollisimman kattavasti asioista joista voi olla hyötyä jos harkitset tai olet jo
päättänyt lähetä vaihtoon Italiaan ja Padovaan. Italia ei ollut ensimmäinen vaihtoehtoni, mutta
kevät oli antoisa joka tapauksessa. Väitän että tarkeämpää on että lähtee vaihtoon kuin se että
minne lähtee. Oli maa ja kaupunki mikä tahansa, siellä tapaa varmasti paljon ihania ihmisiä
ympäri maailmaa ja saa uusia kokemuksia.
1.1

Hakeminen

Hakeminen sujui kohtuu vaivattomasti KV-toimiston avulla. Joskin silloin uusi sähköinen
hakujärjestelmä aiheutti hieman ylimääräistä päänvaivaa, muttei ylitsepääsemättömiä
ongelmia. Keväällä sain kuulla että tuleva vaihto kohteeni tulisi olemaan Italia, sen jälkeen
asiaan oli tarpeen palata vasta syksyllä. Syksyllä piti sitten lähettää erinäisiä papereita ja
asuntohakemus Italiaan. Papereiden palautukselle oli hyvin aikaa.
1.2

Asunto

Hain asunto yliopiston kautta ja piakkoin tulikin asuntotarjous. Asunto vaikutti nettisivujen
perusteella olevan ok, hieman syrjäinen sijainti epäilytti, sillä tarjottava asunto olisi
Colombossa. Ainut asuntola jota Mihail edellisen raportin perusteella ei valitsisi. Kyselin
mahdollisuutta vaihtaa lähemmäksi yliopistoa, mutta toimistolta vakuuteltiin että kaikista
asuntoloista on kohtuu matka yliopistolle. Joten hyväksyin asunnon maksamalla
vakuusmaksun joulukuun alkupuolella.
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Asuntola osoittautuikin suurimmaksi osaksi hyväksi paikaksi asua. Pyörällä osastolle kesti
noin 15minuuttia ja suunnilleen saman verran keskustaan. Asuntolassa tutustuu todella
helposti muihin ihmisiin ja suurin osa kavereistani löytyikin saman katon alta. Colombo on
viihtyisä paikka asua. Asuntolasta löytyy yhteinen tv-tila, tietokoneluokka (yhdellä koneella
ja tulostimella, joka toimii ja ei toimi), kellari, josta löytyy mm. pöytäjalkapallo sekä
pingispöytä, kuntosali sekä pyykkitupa ja kevään tulen puutarha on mitä parhain paikka
ajanviettoon. Puutarhasta löytyy lentopallokenttä ja useampi katos pöytineen.
Huonoja puolia asuntoloissa myös on. Ensinnäkin asuntolassa asuessaan tuntee olevansa taas
lapsi, koska kaikki toiminta on tarkkaan valvottua. Suurin miinus on että yövieraita ei saa
majoittaa omaan huoneeseen, tästä johtuen klo23-8:30 välillä vierailijat on kielletty.
Päiväsaikaan vierailijoiden tulee jättää henkilöllisyystodistus ovivartijalle. Oman asunnon
etsiminen ei ole olenkaan huono idea jolloin on vapaampi olemaan ja tulemaan kuten haluaa,
eikä kuulemma ole mikään mahdoton tehtävä.
1.3

Ennen lähtö

Ennen lähtöä kannattaa hoitaa kuntoon matkavakuutus, tilata Kelalta eurooppalainen kortti
sekä itse tilasin ISIC- opiskelija kortin. Meno lennon varasin joulukuun lopulla, 2kk ennen
lähtöä. Toki lipun olisi voinut ostaa jo aikaisemminkin, mutta itse en aikaisemmin tiennyt
miten koulut tulisivat alkamaan ja mihin aikaan olisi järkevintä saapua paikan päälle. Lopulta
päädyin saapumaan vuokrasopimuksen alkamispäivänä.

5

2

PADOVA

Padova on reilun 200 000 asukkaan vanha yliopistokaupunki ja minun näkökulmaan
tyypillinen pohjois-italian kaupunki. Padova sijaitsee noin 45km päässä Venetsiasta ja noin
240km päässä Milanosta. Viihtyisä kaupunki asua.
Padovassa ensi töikseen kannattaa hankkia polkupyörä, kaikki nuoret ja vanhemmatkin
kulkevat pyörällä ja sillä on helppo päästä joka paikkaan. Mutta kun hankkii pyörän,
kannattaa myös muistaa ostaa kunnollinen lukko ja aina lukita pyörä myös kiinni johonkin.
Täällä nimittäin varastetaan pyöriä ja paljon, eikä vain pimeään aikaan vaan myös keskellä
kirkastaa päivää ja ihan julkisilta paikoilta. Näitä varastettuja pyöriä sitten myydään yhdessä
keskustan puistossa, josta myös moni pyöränsä käy ostamassa halpaan hintaan, mutta näin
myös ylläpitävät tätä kulttuuria. Itseni sain pyöräni pois lähtevältä Erasmukselta, joten jos
tulet kevääksi niin kannattaa kysellä löytyykö joltain ylimääräistä pyörää.
Kannattaa varautua siihen, että vaikka täällä ei talviaikaan ole paljoa pakkasta niin kylmä on
silti. Joten vaikka tulisi vain kevät lukukaudeksi, mukaan kannattaa ottaa kunnon lämpöiset
vaatteet. Tänne tullessa Suomessa paukkuivat -30°C:n pakkaset ja täällä oli +5, mutta täällä
paleli enemmän, syynä korkea ilmankosteus. Pahinta on se, että täällä on kylmä myös sisällä
ja lämmitys käännetään yö ajaksi pois, joten välistä joutui nukkumaan fleecepaita päällä
makuupussissa peiton alla. Kesällä kyllä saa sitten hikoilla senkin edestä, jälleen syynä korkea
ilman kosteus. Ilmeisesti Padovan lähellä olevat kukkulat hidastavat ilma virtausta, siihen kun
lisätään +34°C niin ei ainakaan palele.
2.1

Saapuminen Padovaan

Lensin Marco Polon kentälle Venetsiaan. Kentältä lähtee suoria busseja Padovaan aivan ulkoovien edestä. Bussilippu kannattaa ostaa heti tulo aulasta AVITAn tiskiltä. Kylteissä lukee
selkeästi, missä myydään Padovaan menevän bussin lippuja. Raahauduin kantaumusteni
kanssa pysäkilleni todetakseni että edellinen bussi meni muutama minuutti sitten ja seuraava
saapuu tunnin päästä. Busseja kulkee puolen tunnin välein, paitsi puolen päivän tuntumassa.
En jaksanut enää raahata kantaumuksiani takaisin sisälle joten jäin siihen pysäkille
odottelemaan. Italian kevät oli jo sen verran lämmin, että tarkeni odotella. Siinä Padovan
karttaa ihmetellessä tutustuin turkkilaiseen tyttöön jolla oli sama määränpää Padovassa, Sassa
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Servicen asuntotoimisto. Eipä siis tarvinnut yksin lähteä arpomaan millä pysäkillä jäädä pois
ja kuinka löytää toimisto.
Saavuimme totta kai siesta aikaan, joten toimisto oli kiinni. Rinkat ja laukut sai kuitenkin
jättää vieressä olevan ESUn toimiston tiloihin ja lähdimmekin metsästämään jotain syötävää.
Toimistossa saa kaikki tarvittavat paperit, ohjeet, kartat ja infon alkuun pääsemistä varten.
Toimistosta saa magneetti avaimen jolla pääsee asuntolan pääovesta sisälle. Lappujen kanssa
saa sitten asuntolalla lunastettua nipun avaimia, muihin oviin ja porttiin. Itse olin tuossa
vaiheessa niin väsynyt laukkujen kantamiseen, että päätin ottaa taksin perille. Mikä
osoittautui hyvin järkeväksi ratkaisuksi, hintaa matkalle tuli 10€. Toki jos haluaa säästää
rahaa tai asuu aivan Sassan toimiston lähellä voi kävellä tai ottaa bussin, joka kustantaa noin
euron.
Sassan toimistolta saa myös selkeän listan mitä tehdä Padovaan saavuttaessa. Heti alkuun
pitää käydä ainakin kolmessa eri toimistossa ja pankissa maksamassa yliopiston
vakuutusmaksu. HUOMIO Italiassa käteinen on SE juttu. Kortti toimii isoimmissa liikkeissä,
mutta esimerkiksi pankissa ei voinut maksaa kortilla. Käteistä kannattaa siis AINA olla
riittävästi mukana.
2.2

Kieli

Tiesin jo ennen tänne tuloa, että italialaiset eivät juuri puhu englantia, mutta tänne saavuttuani
ymmärsin, että he eivät TODELLAKAAN puhu englantia. Aika harvassa ovat he jotka
osaavat. Moni ei osaa sanakaan englantia, joten siitä ei hirveästi ole apua. Mutta olen
kuitenkin selvinnyt täällä ilman suurempia ongelmia vaikka en italiaa juuri osaa, joten sitä ei
kannata säikähtää, jos Italiaan mielii tulla. Pohdin että olisihan se helppoa olla maassa missä
puhuttaisiin englantia edes jollain asteella, mutta sittenhän elämässä ei olisi mitään haasteita.
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KURSSIT

Päädyin opiskelemaan kursseja juuri vaaditun 15op edestä. Jälkeenpäin totesin että olisi
voinut ihan mielenkiinnosta osallistua mm. Solid Waste Managementin kurssille, vaikka sen
olen jo Suomessa käynyt, mutta kurssilla tehdyt kursiomatkat mm. kaatopaikoille, olisivat
olleet varmasti kiinnostavia. Tajusin asian kuitenkin liian myöhään. Olisi muutenkin ehkä
voinut osallistua usemmalle kurssille, kaikkiahan ei ole pakko suorittaa loppuun asti. Itsehän
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oli nyt siinä tilanteessa että jokainen kurssi on pakko saada läpi, jotta saan vaadittavat pisteet.
Kurssien läpi pääseminen ei tosin ollut vaikeaa.
Italian lukukauden aloitus ilmeisesti vaihtelee hieman vuodesta toiseen. Kevät lukukausi
alkaa helmi-maaliskuun vaihteessa ja päättyy kesä-elokuussa, riippuen tenteistä. Tänä vuonna
luennot alkoivat 7.maaliskuuta ja loppuivat 17.kesäkuuta, poikkeuksena italian kielikurssi
joka loppui jo toukokuun loppuun. Tämän jälkeen alkaa tenttikausi joka kestää heinäkuun
lopulle asti, mutta jos on tarpeen niin tentti päivämääriä saa kyllä aika joustavasti siirrettyä jos
on tarpeen palata Suomeen jo aikaisemmin. Itselläni viimeinen tentti oli 15.heinäkuuta. Myös
maaliskuussa luentojen todellinen alku heitteli hieman, osa alkoi vasta seuraavalla viikolla ja
kielikurssi vasta muutama viikkoa myöhemmin. Kannattaa tarkistaa ajankohtainen kalenteri
yliopiston nettisivuilta.
3.1

International Environmental Law 6 op

Kurssin luennoitsijana toimi lakimies sekä entinen tuomari Luciano Butti. Tämä kurssi oli
mielenkiintoinen eikä sillä juurikaan paneuduttu varsinaiseen lakitekstiin, vaan luennoitsija
pyrki ohjaamaan meitä ajattelemaan uudella tavalla ja ohjeistamaan mitä kaikkea pitää
huomioida lakitekstejä ja oikeuskysymyksiä pohdittaessa. Kurssin aiheita olivat mm.
varovaisuusperiaate, Kioton sopimus, nanoteknologia sekä ympäristövahingot.
Kurssi koostui 4h:n luennoista joka keskiviikko sekä lisäksi piti tehdä suullinen n. 1015minuutin mittainen esitelmä itse valitsemasta aiheesta. Oma aiheeni oli kansainvälisen
ympäristölainsäädännön lähteet ja perusperiaate (The Sources of International Environmental
law and General Principles). Luennoilla ensimmäinen puolikas käsiteltiin teoriaa ja toinen
puoli yleensä pohdittiin jotain Buttin esittämää ongelmaa.
Esitelmä muodosti 50% arvosanasta ja suullinen tentti toisen 50%. Tentti koostui kahdesta
aiheesta, joista toisen sai valita itse ja toisen valitsi luennoitsija. Omasta aiheesta sai
käytännössä puhua sen mitä muisti ja halusi, toisesta aiheesta Butti esitti muutaman
kysymyksen. Kokonaisuudessaan oma osuus kesti noin 10-15minuuttia, mutta itse
koetilaisuus onkin sitten ihan toinen juttu. Tentin alkoi klo14, mutta kun kun kurssilla oli noin
20 osallistujaa omaa vuoroaan saikin odotella sitten hetken. Hyvä puoli suullisessa tentissä on
se, arvosanan sai saman tien librettoon.

8

3.2

Waste management in Developing countries 6 op

Edellisvuoden raportin perusteella odotin tältä kurssilta paljon ja olin jopa innoissani siitä,
mutta valitettavasti jouduin pettymään karvaasti. Luennoitsija oli vaihtunut viime vuodesta
eikä kurssilla käynyt yhtäkään asiantuntijaa, kuten viime vuonna. Tänä vuonna luennoitsijana
toimi erittäin mukava ja rento serbialainen Jovanic Predrag, joka kannusti meitä koko ajan
myös nauttimaan vaihtoajasta. Luennot olivat valitettavasti kuitenkin aika puuduttavia enkä
koe että opin kurssilla hirveän paljon uutta.

Kurssi koostui luennoista (2x2h/viikkoa) sekä yhdestä isommasta ryhmätyöstä, jossa
perehdyttiin jonkun kehitysmaan jätehuoltoon. Meidän ryhmässä oli kaksi suomalaista joten
luennoitsija halusi meidän tutustuvan Baltian maiden jätehuoltoon, josta oma alueeni oli
Latvia. Työstä palautettiin paperi versio ja omasta osuudesta pidetty esitelmä vastasi tenttiä.
Kurssi tosin on erinomainen Erasmus kurssi, sillä siitä selviää melko vähäisellä työllä ja
kyseisellä luennoitsijalla on tapana antaa kaikille hyvä arvosana.
3.3

Italian kielikurssi A1 3op

Täytyy sanoa, että tähän kurssiin olin pettynyt. Kurssin oli tarkoitus olla alkeiskurssi, italiaa
osaamattomille, mutta itselleni se ainakin oli liian vaikea, mutta niille jotka olivat käyneet
kielikurssin etukäteen se oli liian helppo. En oikein tiedä mikä kurssin kohderyhmä oli, tai
oliko sitä ylipäätään pohdittu. Kurssilla ei ollut kurssikirjaa ja kaikki opiskelu suoritettiin
tietokoneella, luokassa oli paikalla kaksi opettajaa jotka tosin eivät opettaneet mitään. Välillä
antoivat meille tehtäväksi keskustella parin kanssa jostain aiheesta italiaksi tai kuvailla toinen
henkilö. Useampi meistä oli aika pihalla, kuinka kuvailla ketään tai keskustella, kun sana
varasto on puhdas nolla. Opin suurimman osan opiskellessani tenttiin kaverilta saadusta,
Suomen lukioissa käytetystä, italian kirjasta. Jotain kuitenkin kielestä tarttui kurssin ja täällä
vietetyn matkan myötä, sillä olen onnistunut käymään muutaman (lyhyen) keskustelun
italiaksi sekä yllätän aina itseni ymmärtämällä enemmän kuin odotin.
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MATKUSTAMINEN
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Italiassa matkustaminen on halpaa ja helppoa. Junia kulkee tiheään ja niissä on valittavana
nopeampia ja kalliimpia tai halvempia paikallisjunia. Tosin joskus myös halvempi, voi olla
nopeampi. Esimerkiksi Padovasta Venetsiaan juna maksaa vajaan 3€ ja Milanoon pääsee noin
20€:lla. Kuvat: Sardinia ja Venetsian Karnevaalit.

ESN Padova on myös tosi aktiivinen tapahtumien ja matkojen järjestäjä. Kävin heidän kanssa
Sisiliassa, Roomassa sekä muutamalla lyhyemmällä päiväreissulla. Suomesta tulleiden
kavereiden kanssa kävin mm. Sardiniassa sekä Toscanassa ja vanhempien kanssa pääsin
nauttimaan autolla matkailusta. Pääsin myös autokyydillä Sloveniaan vanhempien palatessa
kohti Suomea.
Lisäksi tein vaihtarikavereiden kanssa matkoja mm. Kroatiaan, Gardajärvelle, Milanoon ja
Roomaan sekä lähellä sijaitseviin kaupunkeihin, vaeltamaan Trentinon alueelle sekä
pyöräretken Eugenean kukkuloille. Kroatiaa suosittelen ehdottomasti! Lyhyen matkan päässä,
halpa, mukava ja kaunis maa.
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Plitvicka Jezeran kansallispuisto. Kroatia.
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ENNEN PALUUTA SUOMEEN

Kun tentit on suoritettu tulee libretto eli paperi johon kaikki arvosanat on merkitty sekä yksi
veromerkki ”Marco da bollo” viedä Segretaria Studentin toimistoon. Kyseisessä toimistossa
saattaa joutua jonottamaan useamman tunnin, mutta tällä kertaa olin onnekas ja selvisin vain
noin 15minuttin jonottamisella. Toimistossa kirjoitetaan ylös osoite johon haluaa lopullisen
opintosuoritusotteen postitettavan, paperin pitäisi tulla noin kuukauden kuluessa.
Lisäksi pitää täyttää netissä ”Final Interview”, joka otsikosta huolimatta on italian kielinen
kysely, joten sitä täyttäessä vierähti tovi yhdessä google translatorin kanssa. Lopuksi
viimeinen sivu tulee tulostaa sekä allekirjoittaa ja kiikuttaa KV -toimistoon. KV -toimistosta
saa todistuksen opintojen päättymisestä, minkä perusteella myöhemmin määrätään lopullisen
Erasmus-rahan suuruus.
Asuntolan huone tulee olla siivottuna 1-2 päivää ennen lähtöä, jolloin johtaja tulee sen
tarkistamaan ja antaa shekin jolla saa lunastettua takuurahan pankista. Tarkistuspäivämäärän
voi sopia viimeistä vuokraa maksettaessa. Raha kannattaa käydä lunastamassa italiassa, sillä
Suomessa sen lunastaminen on vaikeampaa. Ilmeisesti osuuspankki on ainut, joka ottaa
kyseisen shekin vastaan mutta lunastusmaksu on jotain 30-50€:n välillä. Joten kannattaa
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varata aikaa lähdön ja tarkistuksen väliin. Italiassa lunastus sujui yllättävän helposti, eikä
pankissa kulunut kuin noin 15minuuttia.
Jos joku asia jäi vielä askarruttamaan, kysy vaan. Toistaiseksi minut tavoittaa
essi.paalanen@lut.fi osoitteella.
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