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1. Lähtövalmistelut
Moneen amerikkalaiseen yliopistoon on vielä vaihtoyliopiston oma hakuprosessi sen jälkeen, kun on saanut
tietää tulleensa valituksen LUT:n puolesta, mutta UC Davisin yliopistosta tämä hakuprosessi puuttuu. Joten
kun sain tietää pääseväni vaihtoon Davisiin, en voinut aloittaa varsinaisia lähtövalmisteluja ennen kuin
vaihtoyliopistoni lähetti minulle welcome letterin ja confirmation letterin, jotka sisälsivät tarvittavat ohjeet
DS-2019-dokumentin hakemiseksi sekä opiskelijatunnusten aktivoimiseksi. DS-2019-dokumentin tarvitsevat
kaikki vaihto-opiskelijat, jotta he voivat hakea viisumia. DS-2019-hakemus kannattaa tilata mahdollisimman
nopeasti, jotta viisumiprosessille jää tarpeeksi aikaa. Viisumihakemusta ei voi täyttää ennen kuin DS-2019dokumentti on saapunut, sillä se sisältää hakemuksessa tarvittavia tietoja. Kun viisumihakemuksen on
täyttänyt netissä, voi tämän jälkeen varata ajan viisumihaastatteluun. Viisumihaastatteluun on hyvä hakea
pankista todistus varallisuudesta, jotta pystyy todistamaan, ettei ole tarvetta työskennellä Yhdysvalloissa
asumisen aikana. Lisäksi varallisuustodistus tulee myös liittää DS-2019-hakemukseen ja sitä voi tarvita myös
vuokrasopimusta allekirjoitettaessa. Itselläni viisumiprosessiin kului aikaa noin kaksi kuukautta, joten
prosessille kannattaa varata tarpeeksi aikaa.
Asunnon etsiminen on toinen asia, mikä kannattaa aloittaa tarpeeksi ajoissa. Vaihto-opiskelijoiden ei ole
mahdollista saada opiskelija-asuntoja, sillä ne vuokrataan ainoastaan 9 tai 12 kuukaudeksi, joten asuntoja
täytyy etsiä vapailta markkinoilta. Itselleni paras kanava asunnon etsimiseen oli Facebookin ryhmä Sublease
& Short-term Housing, jossa opiskelijat ilmoittavat etsivänsä tai vuokraavansa asuntoja. Ryhmään
kirjautuakseen tarvitsee kuitenkin UC Davisin sähköpostiosoitteen, joten myös opiskelijatunnukset kannattaa
aktivoida heti, kun se on mahdollista. Asuminen Yhdysvalloissa on yleisesti ottaen kalliimpaa kuin Suomessa.
Itse asuin omakotitalossa kolmen paikallisen opiskelijatytön kanssa. Maksoin omasta makuuhuoneesta 600
dollaria kuukaudessa, jonka päälle tuli vielä mm. vesi-, sähkö- ja nettimaksut.
Kolmas asia, mikä kannattaa hoitaa ennen vaihtoon lähtöä, on vakuutus. Yliopisto tarjoaa automaattisesti
kaikille opiskelijoille vakuutuksen, joka maksaa noin 1000 dollaria. Mikäli vakuutuksen haluaa perua,
peruminen täytyy hoitaa erillisellä anomuksella. Perumiselle on tarkat ehdot, joihin kannattaa tutustua UC
Davisin nettisivuilta.
Lisäksi ennen lähtöä täytyy tietysti hankkia lentoliput. Davisia lähin lentokenttä sijaitsee Sacramentossa,
Kalifornia pääkaupungissa, mutta Sacramenton lentokentälle lentävät ainoastaan Amerikan sisäiset
lentoyhtiöt. Joten mikäli haluaa lentää Sacramentoon täytyy vaihtaa lentoa Yhdysvalloissa. Sacramenton
lentokentältä pääsee suoralla bussilla Davisiin. Itse päätin kuitenkin lentää lähimmälle kansainväliselle
lentokentälle eli San Franciscoon. San Franciscosta on noin parin tunnin matka Davisiin, joten varasin jo
etukäteen kuljetuksen Davis Airporter -palvelusta, joka kuljettaa matkustajia San Franciscon lentokentän ja
Davisin välillä. Palvelu on kuten taksi ja se poimii matkustajat lentokentältä, kun kone on laskeutunut. Palvelu
on kuitenkin taksia halvempi ja matka Davisiin maksoi 85 dollaria. San Franciscon lentokentältä pääsee myös
junalla Davisiin, mutta junaa täytyy vaihtaa kahdesti, joten junalla matkustaminen matkalaukkujen kanssa on
hieman haastavaa. Hinta on kuitenkin hieman Airporter-palvelua halvempi ollen noin 30-40 dollaria.
2. Orientaatiopäivät
Viikko ennen luentojen alkua, yliopistolla järjestettiin orientaatiopäivä uusille vaihtareille. Orientaatiopäivä
oli kuitenkin enemmän tarkoitettu nuoremmille kandivaihtareille, joten orientaatiopäivän informaatiosta ei
juurikaan ollut hyötyä vanhemmille opiskelijoille. Graduate School of Management (GSM), johon LUT:n
vaihtarit kuuluvat, toimii hieman erillään muusta yliopistosta, joten myös GSM järjesti oman
orientaatiopäivän omille vaihtareilleen muutamaa päivää ennen luentojen alkua. GSM:n orientaatio oli
todella hyödyllinen ja siellä tapasimme ensimmäistä kertaa meidän oman vaihtariporukan kesken. GSM:ssä
on ainoastaan MBA:n maisteriopiskelijoita, joten yhteisö on melko tiivis. Meitä vaihtareita GSM:ssä oli
yhteensä kahdeksan, joten myös meidän porukasta tuli melko tiivis syksyn aikana. Koska yhteisö on melko

pieni, henkilökunta ja professorit olivat hyvin kiinnostuneita vaihtareista ja he auttoivat aina tarvittaessa.
GSM:ssä järjestettiin myös joka tiistai-iltapäivä Connections-tapahtuma, johon koko yhteisö kokoontui
syömään ja käymään läpi ajankohtaisia asioita. Myös jokaisen vaihtarin tuli pitää lyhyt esitys omasta
yliopistostaan ja kotimaastaan.
3. Opiskelu
LUT:n vaihtarit opiskelevat pääasiassa toisen vuoden MBA-opiskelijoiden kanssa. UC Davis on
poikkeuksellinen yliopisto, sillä siellä on kolme lukukautta sekä kesälukukausi. Näin ollen yksi lukukausi kestää
ainoastaan vajaat 3 kuukautta. Oma lukukauteni oli virallisesti 21.9.-9.12.2016, mutta suorittamissani
kursseissa ei ollut tenttejä, joten luennot loppuivat jo joulukuun alussa. Vaihtareiden valittavissa olevat
kurssit riippuvat, millä lukukaudella on, sillä kurssit menevät vain kerran vuodessa. Vaihtoyliopiston puolelta
oli määritelty melko tarkkaan, mitä kursseja vaihtarit voivat valita. Virallisesti valittavia kursseja oli vain 6,
joista täytyi valita 4 kurssia. Lisäksi vaihtareiden oli kuitenkin mahdollista valita myös kursseja, jotka
järjestetään Sacramenton kampuksella. Sacramenton kampukselle on kuitenkin melko huonot
liikenneyhteydet, joten sinne kulkeminen on hieman haastavaa. Kursseja oli myös mahdollista vaihtaa vielä
viikon ajan sen jälkeen, kun luennot olivat alkaneet. Kielikursseja yliopisto ei tarjoa.
Itse suoritin neljä kurssia, joista kertyi yhteensä 24 opintopistettä. Suorittamani kurssit olivat Marketing
Analytics, Marketing Strategies, Corporate Financial Reporting sekä Leadership. Jokaiselle kurssille tuli
hankkia joko ohjelmistoja, kurssikirjoja tai tekstipaketteja. Koska kurssimateriaalit olivat todella kalliita,
jaoimme niitä useiden opiskelijoiden kesken. Kurssit olivat jonkin verran helpompia vaatimuksiltaan kuin
LUT:ssa, mutta toisaalta kursseilla oli paljon palautettavia tehtäviä. Suurin osa tehtävistä oli ryhmissä tehtäviä
lyhyitä caseja, joita tuli tehdä lähes joka viikko. Lähes jokaisella kurssilla oli lisäksi yksi suurempi projekti,
joiden tulokset kukin ryhmä esitti viimeisellä luennolla. Mistään kurssista ei kuitenkaan ollut tenttejä, mutta
kahdella kurssilla oli muutamia pienempiä quizejä. Kaikilla luennoilla oli lisäksi läsnäolopakko ja mikäli jättää
luentoja väliin, se huonontaa suoraan arvosanoja. Tässä vielä kurssikuvaukset suorittamistani kursseista:


Marketing Strategies: Examines process by which organizations develop strategic marketing plans.
Includes definition of activities and products, marketing audits, appraising market opportunities,
design of new activities and products, and organizing marketing planning function. Applications to
problems in private and public sector marketing.



Corporate Financial Reporting: Critically analyzes and evaluates contemporary issues in corporate
accounting and financial reporting, and develops implications of those issues for managers, investors,
independent accountants, and policy makers. Focuses on the underlying accounting concepts and
the motivations for and consequences of accounting and disclosure alternatives. Discusses research
findings and legal implications where relevant. Covers generally accepted accounting principles for
industrials, banks, and other organizations.



Leadership: This course will focus on effective strategies for leading and managing companies. CEOs
and business leaders are scheduled to speak in class and share their experiences in leadership. The
course will include strategies and tools applicable for managers at all organizational levels.



Marketing Analytics: This course will teach students how to leverage data to derive actionable
insights. The primary objectives of this course are to (1) train students to how to recognize what
variation in data identifies the answer to a question, and (2) help students build their marketing
analytics knowledge base. In service of these objectives, this course will survey several analytical
tools and data types commonly used by marketers.

4. Vapaa-aika
4.1. Lomat
Syyslukukaudella yliopistossa ei ollut varsinaista lomaa. Amerikkalaisten suuri juhla, kiitospäivä, sijoittuu
kuitenkin marraskuun lopulle, jolloin oli muutama päivä vapaata. Vietimme kiitospäivää koko GSM:n
opiskelijoiden sekä henkilökunnan kesken ja kunkin osallistujan tuli valmistaa yksi ruokalaji yhteiselle
kiitospäivän aterialle. Lisäksi vietimme omaa kiitospäivää vaihtareiden kesken ja valmistimme oman
kiitospäivän aterian.
Vaikka varsinaista lomaa ei syyslukukaudella ollut, omat luentoni olivat maanantaina, tiistaina ja
keskiviikkona, joten loppuviikosta jäi aikaa tehdä myös pieniä reissuja. Kävimme esimerkiksi vaihtariporukalla
Yosemiten kansallispuistossa, joka on noin kolmen tunnin ajomatkan päässä Davisista. Lisäksi teimme
muutaman kerran päiväreissuja Kalifornian pääkaupunkiin Sacramentoon, minne pääsee bussilla noin
tunnissa. Sacramentossa on myös vanha kaupunki, joka näyttää aivan villiltä länneltä. Myös perheeni kävi
vierailemassa Kaliforniassa, jolloin vierailimme San Franciscossa sekä Los Angelesissa. Koulun loputtua jo
joulukuun alussa jäi myös silloin aikaa reissata ennen kotiinpaluuta. Tällöin vierailimme vaihtareiden kanssa
mm. Las Vegasissa sekä Kuolemanlaaksossa.
4.2. Harrastusmahdollisuudet
Yliopisto tarjoaa melko hyviä harrastusmahdollisuuksia. Lukukauden aluksi yliopistolla järjestettiin
useammatkin messut, joissa esiteltiin erilaisia yliopiston tarjoamia resursseja. Yliopistolla on kaikille
opiskelijoille ilmainen kuntosali, jota voi käyttää opiskelijakortilla. Kuntosalin yhteydessä on mahdollista myös
esimerkiksi pelata sulkapalloa ja pingistä tai kokeilla seinäkiipeilyä. Lisäksi opiskelijoille on tarjolla erilaisia
ryhmäliikuntatunteja, jotka ovat todella edullisia. Kampuksella järjestetään myös monenlaisia
urheilutapahtumia, joissa yliopiston omat urheilujoukkueet pelaavat muiden yliopistojen joukkueita vastaan.
Tarjolla on esimerkiksi amerikkalaista jalkapalloa, koripalloa sekä lentopalloa ja opiskelijat pääsevät
katsomaan pelejä yleensä ilmaiseksi. Kampuksella sijaitsee myös arboretum, joka on eräänlainen puistoalue.
Alue on hyvin kaunis ja siellä on kasvillisuutta eri puolilta maailmaa. Arboretumin ympäri kiertää noin 5
kilometrin mittainen kävelytie, joten alue soveltuu hyvin vaikkapa lenkkimaastoksi tai sinne voi mennä
esimerkiksi piknikille.
4.3. Davis kaupunkina
Davis on melko pieni kaupunki, jossa on alle 100 000 asukasta. Suurin osa asukkaista on UC Davisin
opiskelijoita. Davis on tunnettu Yhdysvaltojen pyöräilypääkaupunkina ja kaupungissa onkin todella hyvät
pyörätiet. Pyörä onkin vaihtareille kätevin tapa liikkua paikasta toiseen, joten pyörä kannattava hankinta
vaihdon ajaksi. Vaihtareille on myös olemassa oma sähköpostilista, jossa vaihtarit ilmoittavat myyvänsä
käytettyjä pyöriä. Yliopisto järjesti myös orientaatioviikolla vapaaehtoisen pyöräilytapahtuman, jossa
kerrotaan Davisin pyöräilysäännöistä ja pyöräillään yhdessä ympäri kaupunkia.
Bussiliikenne on Davisissa Suomen julkiseen liikenteeseen tottuneena melko huono. Bussiliikenne on
yliopiston järjestämä ja kaikki bussikuskit ovat UC Davisin opiskelijoita. Busseja kulkee melko harvoin, 1-2
kertaa tunnissa/reitti, ja bussit ovat melko usein myöhässä. Lisäksi bussit eivät kulje iltaisin ja
viikonloppuisinkin bussivuoroja on vain muutamia. Busseilla kulkeminen on kuitenkin todella edullista. Yksi
matka maksaa maisteriopiskelijoilta 1 dollarin ja mikäli bussiin nousee yliopistolta, matka on ilmainen.
Davisin keskusta (downtown) on melko pieni, mutta toisaalta melko kodikas. Keskustassa on monia
ravintoloita ja kahviloita, mutta shoppailumahdollisuuksia kaupungista ei juurikaan löydy. Davisissa
järjestetään Farmers’ market joka keskiviikkoilta sekä lauantaiaamu. Tapahtumassa paikalliset viljelijät

myyvät tuotteitaan ja tapahtuma onkin hyvin suosittu kaupunkilaisten keskuudessa. Keskiviikkoillan Farmers’
market on myös ainoa aika, jolloin alkoholin nauttiminen julkisilla paikoilla on sallittua ja opiskelijat sekä
perheet kokoontuvatkin keskustaan piknikille. Kaupunkina Davis on hyvin turvallinen ja kampuspoliisin
mukaan pahinta, mitä Davisissa voi tapahtua on, että polkupyörä varastetaan.

