
Yleiskuvaus kohteesta / General description on the host country and the city
Esim. maan, kulttuurin, kaupungin, yliopiston kuvaus jne.

Suoritin Erasmus-vaihtoni hyvin perinteikkäässä Humboldtin yliopistossa Berliinissä saksalaisittain
kesälukukaudella 2013. Hain vaihtoon juuri Berliiniin, sillä rakastuin kaupunkiin jo vuonna 2011. Valitsin
lukukaudeksi kevään , sillä halusin jäädä viettämään kesän Berliiniin lukukauden loputtua. Aloitin saksan
kielen opinnot vasta tammikuussa 2012, joten kielitaitoni vaihtoon lähtiessä oli vasta nupullaan.

Vaihtoon lähteminen juuri Berliiniin oli melko helppoa, sillä tunsin kaupungin jo entuudestaan. Vaikka
Berliini on hyvin leveälle levittäytynyt suurkaupunki, jonka väkiluku on 3,5 miljoonaa, kaupunki on silti
helppo ”ottaa haltuun”. Hyvän julkisen liikenteen vuoksi siellä on erittäin näppärää liikkua paikasta toiseen.
Metrot liikkuvat arkisin noin puoleen yöhön, viikonloppuisin läpi yön. Ratikat ja yöbussit kulkevat yötä
päivää myös arkisin. Suosittelenkin lataamaan älypuhelimeen paikallisen liikenneyhtiön BVG:n sovelluksen
”iFahrinfo:n”. Se pelasti minut monilta eksymisiltä!

Ihaninta kaupungissa on sen vilkas ja rento katuelämä monenlaisine kuppiloineen ja etnisine
ravintoiloineen. Kaupunki tarjoaa paljon joko ilmaisia tai puoli-ilmaisia aktiviteetteja etenkin kulttuurin
saralla. Joka puolella on jatkuvasti menoa ja meininkiä! Etenkin berliiniläinen puistokulttuuri
ulkoilmakaraokeineen ja ”open air” -bileineen alkaa heti keväällä lumien sulettua kestäen syksyn loppuun
asti. Kannattaa siis pitää silmät auki ja lukea sekä julisteista kadun varsilla että netissä siitä, mitä
kaupungissa on meneillään. Vaihdon aikana tuli myös todistettua se tosiasia, että Berliini tosiaan on
Euroopan ”bilekehto”. Kaupunki on myös turvallinen liikkua, kunhan pitää maalaisjärjen mukana. Berliinin
hintataso on muuta Saksaa alhaisempi. Etenkin pohjoismaalaisille ruuan ja juomien hinnat sekä
ruokakaupassa että ravintoloissa on huokea.  Saksalaiset ovatkin tarkkoja hinta-laatu-suhteesta, joten siinä
suhteessa suomalainen on Berliinissä kuin herran kukkarossa.

Berliiniläiset ovat myös ”coolista” maineestaan huolimatta valmiita auttamaan kysyttäessä sekä saksaksi
että englanniksi. Saksalainen kulttuuri on myös hyvin Suomen kaltainen, ja saksalaiset ihmisinä - erityistä
kohteliaisuutta ja kaikkialla tapahtuvaa teitittelyä lukuun ottamatta - ovat samankaltaisia kuin me. Siksi en
odottanut mitään suurempaa kulttuurishokkia. Osasin valmistautua Suomeakin tiukempaan byrokratiaan jo
ennen lähtöäni. Paperisotaan menee aikaa ja paljon, mutta hommat toimivat. Siispä maltti on valttia!

Opinnot / Studies
Kurssien valinta, ilmoittautuminen kursseille, suoritetut kurssit, opiskelu- ja tenttikäytännöt yms. Descibe
academic system of the host university (choosing and registering for courses, taking exams, studying
etc).

Lähdön lähestyessä olin luottavainen ja uskoin pärjääväni alkeellisesta kielitaidostani huolimatta. Kuitenkin
alkustressiä ja -jännitystä lisäsi Humboltin yliopiston vaatima kielitasokoe (C-testi), joka tuli suorittaa
hyväksytysti netissä ennen kohdeyliopiston hyväksymispäätöstä. Tämän tyyppiset kielitestit ovat erittäin
tyypillisiä Saksassa. Tein kyseisen saksan kielitestin yhteensä kolme kertaa sekä lisäksi kerran englanniksi.
Kielitesti ei ole mistään helpoimmasta päästä ja sen saa tehdä vain kerran. Suosittelen siis lämpimästi
tankkaamaan kielioppia ja sanastoa ennen sen tekemistä. Suosittelen myös ilmoittautumaan Humboldtin
järjestämälle kuukauden intensiivikielikurssille. Se on tehokas ja vaativa (opettajasta riippuen) kielikylpy



heti alkuun. Sen lisäksi tutustuin kurssilla myös ihaniin ihmisiin, joista tulikin parhaimpia ystäviä loppujen
lopuksi.

Olin alusta alkaen valmistautunut siihen, ettei yliopisto järjestä kursseja englanniksi, ja tästä syystä joudun
opiskelemaan saksaksi. Paikan päälle selvisikin, etten aio opiskella pääaineopintojani, vaan hain
kansainvälisille opiskelijoille suunnattuun englanninkieliseen ”Berlin Perspectives” -ohjelmaan. Päädyin siis
lopulta opiskelemaan saksan kielikurssin lisäksi Berliiniläisiä elokuvia, Berliinin historiaa ja valokuvaamisen
filosofiaa. Olin hyvin onnellinen päätöksestäni, sillä Suomessa minun olisi mahdotonta suorittaa tämän
kaltaisia kursseja.

Kun valitsee kursseja, suosittelen osallistumaan seminaareihin luentojen sijaan. Saksassa opintopisteitä
jaetaan tehdyn työn mukaan eli esimerkiksi seminaareissa pelkästä osallistumisesta ja esitelmän
pitämisestä saa tietyn määrän pisteitä, ja halutessaan kurssille voi kirjoittaa lopputyön, josta luonnollisesti
saa vielä enemmän pisteitä. Opintopistepolitiikka on tietenkin tiedekunta- ja laitoskohtaista. Itse jouduin
pitämään paljon suullisia esitelmiä sekä osallistumaan aktiivisesti opetukseen ja exkursioille. Tämän lisäksi
kirjoitin kursseille loppuesseet, joten lopulta en päätynyt tekemään yhtäkään tenttiä.

Yliopiston byrokratia oli kuten Saksassa muutenkin. Kaikki asiat tehdään paperitse hakemalla allekirjoituksia
ja leimoja eri toimistoista. Omista lippulappusista pitää siis oppia pitämään huoli! Lukukauden
ensimmäinen viikko on ns. orientoiva viikko, jolloin voi käydä tutustumassa kursseille. Viikon tutustumisen
jälkeen voi sitten miettiä, että minne kursseille haluaa osallistua. Humboldtissa kurssisuoritukset haetaan
laitoskohtaisilla lomakkeilla, johon opettaja tekee puumerkkinsä. Tämän jälkeen lomakkeeseen tulee hakea
laitoksen toimistosta tms. leima, jotta suoritus on validi. Lopulta papereiden kanssa mennään
koordinaattorin luokse, joka hyväksyy opinnot tietokoneelle. Siispä kärsivällisyys taas palkitaan. Kaikesta
tästä huolimatta minulle jäi hyvä ja kuva Humboldtin opettajista ja ilmapiiristä.

Käytännön asiat / Practical issues
Hakeminen, oleskeluluvat, majoitus.

Hain vaihtoon perinteisen Erasmus-haun kautta keväällä 2012. Omalla laitoksellani ei ollut vaihtopaikkaa
juuri Berliinissä, joten hain tiedekunnan muuta paikkaa (erityispedagogiikka). Hyväksyminen Humboldtista
kesti jopa tammikuulle 2013, vaikka lähtö oli jo helmikuun lopulla. Ennen hyväksymistä tuli hoitaa kaikki
paperiasiat alta sekä C-kielitesti. Saksan pään Erasmus-koordinaattori kyllä vastaili kysymyksiini meilitse,
joten apua sain, jos halusin. Lentoliput uskalsin ostaa vasta, kun viimeinen ja virallinen hyväksyminen tuli.

Jokaisen Berliiniin muuttavan tulee ilmoittautua paikalliseen maistraattiin (Bürgeramt) vuokrasopimuksen
tehtyään. Sinne on hyvä varata aika pitkien jonojen vuoksi.  Tämän jälkeen oman pankkitilin ja
ilmoittautuminen yliopistoon onnistuu. Ryhtymällä aidoksi berliiniläiseksi kaupunki maksaa kullekin - myös
vaihtareille - 50 euroa puhtaana käteen!

Yliopistoon ilmoittautuminen vaihtareilla tapahtuu tapahtumassa, jonne jokaiselle on annettu tarkka
kellonaika. Ilmoittautumisen yhteydessä tarkastetaan se, että on maksanut lukukausimaksun (n. 240e) sekä
EU-kelakortti/sairasvakuutus. Ilmoittautumisen jälkeen jokainen saa opiskelijakortin, joka toimii myös
julkisen liikenteen kuukausikorttina 6kk:n ajan.  Ilmainen julkinen liikenne on ihan huippu juttu, sillä



normaalisti se maksaa paljon. Yliopiston ruokaloihin tulee hommata erillinen ”mensakortti”, johon voi
ladata rahaa. Mensakorttia voi käyttää myös tulostamiseen ja kirjaston säilytyslokeroihin.

Aloitin asunnon/huoneen etsimisen jo Suomesta käsin ennen lähtöä. Se osoittautui lopulta
tuloksettomaksi, joten aluksi varasin itselleni viikoksi hostellin Friedrichshainista. Tutustuin myös
mallorcalaiseen tyttöön jo ennen lähtöä Facebookissa, joten aloimme paikan päällä etsiä yhdessä asuntoa.
Kymmenien vistien lähettämisen ja kahden viikon stressaamisen jälkeen löysimme lopulta unelma-asunnon
meille kahdelle. Kova työ ja sinnikkyys siis palkittiin ajoittaisesta epätoivosta huolimatta! Oman asunnon
löysimme Wg-gesucht.de:n kautta. Varoitan olemaan kuitenkin varovainen huijareiden kanssa, joita netti
on valitettavan pullollaan… Kannattaa myös yrittää verkostoitua tai jättää ilmoituksia jo somessa ennen
lähtöä, sillä sieltä saattaa saada kullanarvoisia vinkkejä. Facebook on täynnä erilaisia vaihtariryhmiä sekä
suomalaisille suunnattuja ryhmiä, kuten ”Suomalaiset Berliinissä”. Suosittelen myös tsekkaamaan tai ryhtyä
seuraamaan Couch Surfingin ”Accommodation Berlin”-ryhmää.

Muuta / Useful
Matkustusohjeet kohteeseen, harrastus- ja matkustusmahdollisuudet, vinkkejä ja hyödyllisiä
verkkolinkkejä seuraaville lähtijöille jne.

Berliiniin lentäminen on suhteellisen halpaa – ainakin vielä. Sen vuoksi perheeni ja ystäviäni ravasikin
kylässä harva sen päivä. Lentokentältä pääsee helposti ja nopeasti keskustaan joko TXL-bussilla
Alexanderplatzille tai taksilla.

Humboldtin yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen yliopistoliikuntaa, jota en kyllä itse käyttänyt. Hommasin
edullisen kuntosalikortin yksityiseltä firmalta Sopimukset yksityisellä ovat yleensä vähintään vuoden
mittaisia, mutta vaihto-opiskelutodistusta näyttämällä sain tehtyä sopimuksen vain haluamakseni kuudeksi
kuukaudeksi. Berliinistä pääsee matkustamaan myös melko edullisesti muualle Saksaan ja Eurooppaan.
Viikonloppuisin DB (paikallinen VR) tarjoaa ”Schönes Wochenende”-ryhmälippuja edulliseen hintaan, ja
Student Agency Bus -niminen bussiyhtiö myy edullisia lippuja mm. Prahaan. Itse en matkustanut hirveästi
vaihdon aikana, sillä viihdyin Berliinissä niin hyvin ja siellä riitti tekemistä vaikka kellon ympäri.


