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Palermo oli vaihtokohteena vähintäänkin mielenkiintoinen. Saavuin itse helmikuun 21. päivä
Palermoon ensin viettäen noin 13 tuntia koneessa tai lentokentällä. Tänne Sisilian pääkaupunkiin
lentäminen ei siis ole aivan helpoimmasta päästä ja suoria lentoja on turha toivoa. Lennot varasin
toisen Palermoon lähtevän kanssaopiskelijan kanssa samaan aikaan ja saapumispäivän jouduimme
vetämään aika lailla hatusta. Orientaatioviikon päivämääristä saimme jonkin verran tietoa vasta
lähempänä saapumista Palermoon. Tiedonkulku Italiassa on asia, johon suomalaisen on hankala
tottua ja se vaatii aluksi kärsivällisyyttä. Orientaatioviikoilla tutustuimme kanssaopiskelijoihin
ympäri maailmaa useilta erilaisilta tieteenaloilta. Tutustuimme yhdessä kaupunkiin jakautumalla
pieniin ryhmiin sekä kiertämällä tehden tehtäviä eri puolilla kaupunkia. Palermossa ei ole
samanlaista tutor-systeemiä kuin meillä, mikä voi hankaloittaa koulubyrokratian kanssa aluksi –
kaikki joutuu lähtökohtaisesti selvittämään itse joko Palermon yliopiston nettisivujen kautta
(suurimmaksi osaksi vain italian kielellä) tai saman tieteenalan opiskelijoilta. Myös professoreihin
kannattaa ottaa yhteyttä etukäteen.

Varsinaiset opinnot alkoivat 5.3.2018 ja luentojen aikataulut tuli selvitettyä lähettämällä kurssien
professoreille sähköpostia. Yliopiston nettisivuja selailemalla, vaikka tosin italiaksi, saa selville
paljonkin akateemisesta kalenterista kielikursseihin. Itselläni oli viimeinen tentti 19.6. Eli jos
suunnittelee ostavansa paluulennot myös samalla niin heinäkuun puoliväli olisi melko turvallinen
ajankohta, ettei tule liian kiire tarvittavien papereiden jne. kanssa. Lukukausi oli jaettu kahteen
moduuliin: ensimmäinen moduuli loppui huhtikuun puolenvälin paikkeilla, jota seurasi noin
kahden viikon tauko. Toinen moduuli alkoi toukokuun alussa. Joskus aikataulut saattoivat vaihdella
tiedekunnasta riippuen. Luento- ja koeviikot olivat jossain määrin eroteltu toisistaan, mutta
koepäivistä saattoi olla pientä sekaannusta välillä. Myös koetilaisuudet ovat suomalaiselle
uudenlaiset: osa kokeista on suullisia. Koko kurssi on istuutunut luokkaan ja opiskelijat pyydetään
luokan eteen istumaan professoria kasvotusten hänen esittäessä kysymyksiä ja muiden voidessa
kuunnella. Arvosanan sai näissä myös saman tien. Erasmus-opiskelijoille on tarjolla yksi ilmainen
italian kielen kurssi, josta tietoa saa muun muassa, kun käy yliopiston kansainvälisessä toimistossa
ilmoittautumassa lukukaudelle.

Itse suoritin seuraavat kurssit: 17644 – Corporate Strategy (8 ECTS), 18137 – Business Ethics &
C.S.R. (6 ECTS) ja 17403 – Business Strategy (6 ECTS). Näistä kolmesta viimeisimmän kanssa oli
hieman byrokraattisia ongelmia. Olin ilmoittautunut ensin kurssille 18133 – Business Strategy &
Family Business (10 ECTS), mutta kurssin Family Business -osuus olikin järjestetty syksyllä ja tämä
tuli tietoon myöhemmin. Näin ollen pienet muutokset Learning Agreementtiin tehtiin ja suoritin
vain osan kurssista eli 6 ECTS. Kyseiset kurssit kuuluvat yliopiston maisteriohjelmiin ja kurssit ovat
sisällöltään vaihtelevia. Aiheet ovat jokseenkin tuttuja meille jo pääsykokeista, mutta aiheisiin
pureudutaan vähän pintaa syvemmälle. Samalla oma englannin kielen sanasto ko. tieteenalalta

parantuu. Voin suositella ensimmäistä kurssia: kurssilla on mielenkiintoista asiaa, varsinkin
toisessa moduulissa jossa käydään läpi myös useita caseja. Aiheet keskittyvät suuriin
pörssiyhtiöihin ja niiden sisällä tapahtuviin strategisiin päätöksiin. Myös professori on paras, joka
minulla oli vaihto-opintojeni aikana. Materiaalien saaminen voi olla hankalaa, sillä käytössä ei ollut
Moodlen kaltaista portaalia/työkalua. Luentokalvot ja tieto tuli joko suoraan professorilta
sähköpostitse tai sitten keskitetysti aina yhdeltä kurssikaverilta, jolle professori jakaa materiaalit ja
opiskelija jakaa ne eteenpäin.

Valmistelut vaihtoon lähtöä varten eivät ole vaikeita hoitaa. Viisumiahan ei tarvitse ja asunnonkin
saa itselleen myös suhteellisen lyhyellä varoitusajalla. Hoidettavaksi jää Suomessa asunto,
vakuutukset ja henkinen valmistautuminen. Huoneen isosta asunnosta sain
palermoerasmuslife.net (toimii myös hyvänä tietopankkina Palermosta ylipäätään) sivuston
kautta. Siellä Davide niminen kaveri toimii ikään kuin välikätenä asuntoja ja huoneita vuokraavien
ja Palermosta majoitusta etsivien välillä. Toinen vaihtoehto on myös hakea itselleen paikalliselta
ESN-järjestöltä oma ”buddy”, joka auttaa sinua tarvittaessa, kuten esimerkiksi majoituksen
löytämisessä. Tämän tutor-korvikkeen kautta myös pääsee syvemmälle Palermon elämään ja
tutustumaan muihin vaihto-opiskelijoihin. Itse maksoin isosta huoneestani 250% kuukaudessa.
Asunnossa oli minun lisäksi neljä muuta ja asunnon sijainti saattoi olla yksi kaveripiirin parhaista.
Myös toimiva ilmastointilaite lämpimien kelien saapuessa oli kateutta aiheuttava lisä. Saapuessa
Palermoon alkukeväästä suosittelen tuomaan villasukat/tohvelit ja hieman lämmintä mukaan, sillä
asunnoissa on todella kylmä ennen lämpötilojen nousua.

Palermo on kaupunkina ”rappioromanttinen”, kuten olin jonkun kuullut sanovat ja se on
mielestäni osuva kuvaus. Kaupungissa on paljon eloa ja kulttuuri on kirjavaa. Sisiliassa muutenkin
on paljon vaikutteita arabikulttuurista ja se näkyy arkkitehtuurissa ja ruokakulttuurissa
Palermossa. Hintataso on suomalaisen mieleen, sillä kaikki tuntuu olevan halpaa. Ruoka on halpaa
niin supermarketissa, torilla kuin Michelin-tähden ravintolassa. Paikalliset ovat taloudelliselta
vakaudeltaan heikossa asemassa, mutta se ei näytä heidän elämäänsä haittaavan. Elämäntyyli on
kaukana suomalaiselle ominaisesta suorittamisesta ja uraohjuksen viitan metsästämistä.
Palermossa otetaan rauhassa ja se myös tarttuu. Palermo on suurin piirtein Helsinkiin verrattavissa
niin kooltaan kuin asukasluvultaan. Keskustassa asuessa lähes jokainen paikka on käveltävissä, en
ole ikinä kävellyt samanlaisia kilometrejä kuin Palermossa, sillä julkisten käyttö kaupungissa
rajoittui lähinnä Renzo Barbera -stadionille ja Mondello-rannalle mentäessä. Muuten kaikkialle
mentiin jalan.

