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Johdanto
Ideani vaihtoon lähdöstä iti jo yläasteella, mutta lukiossa sitä ei tullut tehtyä. Niinpä minulle
oli päivän selvää, että lähden yliopistossa opiskellessani vaihtoon ja ehkä myöhemmin kvharjoitteluun. Nyt on takana syksy Kanadassa, Halifaxin Saint Mary’s Universityssä.
Toivottavasti tästä matkaraportista on apua Kanadaa vaihtokohteenaan harkitseville.
Ensimmäisenä vinkkinä vaihtoa harkitsevalle voin kertoa, että älä harkitse – tee se!

Alkuvalmistelut
Suomalaiset eivät tarvitse Kanadaan mitään ihmeellistä lähteäkseen. Normaaliin lukukauden
mittaiseen vaihtoon ei siis tarvita erillisiä dokumentteja. Yli kuuden kuukauden opiskeluun
tosin tarvitaan opiskeluviisumi, jolla saa luvan myös työskennellä kampuksella ja työntekoon
vaaditaan työviisumi.

Alkuvalmistelut vaihtohakemuksen ohella sisälsivät kielikeskuksen englanninkielen taidon
todistuksen hankkimisen ja vaihtopaikan varmistuttua sähköpostien lukemisen ja lähettämisen
rumban. Paperien pyörittely kestää jonkin aikaa, mutta vaihto on todellakin sen arvoinen.
Lisäksi yliopiston käytäntöjen oppiminen vei hiukan aikaa ja laittoi todella miettimään, että
tehdäänkö me täällä Suomessa kaikki hullusti vai ne siellä Kanadassa.

Asunnon hankkiminen on helpointa aloittaa yliopiston kampukselta hakemalla opiskelijaasuntoa, mutta ratkaisu ei sovi kaikille. Residence office auttaa kyllä kampuksen
ulkopuolisten asuntojen ja huoneiden vuokraamisessakin. Toinen tärkeä ja hieman aikaa vievä
osio oli kurssivalinnat. Ne pelotellaan tekemään jo hyvissä ajoin ja suosittelen itsekin
tekemään ne vähintään paria viikkoa ennen lukukauden alkua. Suosituimmat kurssit täyttyvät
nopeasti, eikä kursseille aina ole mahdollista päästä jälki-ilmoittautumaan. Kurssiilmoittautumisissa tulee huomata, ettei kursseja a ja b voi ottaa samanaikaisesti, mikäli a on
b:lle esitietovaatimuksena. Voit kuitenkin ottaa kurssit a ja c, kun b on c:n esitietovaatimus.
Sinun täytyy vain anoa kurssin c pitäjältä oikeus tähän.

Kansainvälisille opiskelijoille on myös oma Facebook –yhteisö, johon liittyminen kannattaa.
Mikäli sinulla on ongelmia asunnon hankkimisen kanssa, voi sivustolta löytää ihmisiä joiden
kanssa voi yrittää löytää yhdessä asunnon tai valmiita tarjouksia huoneista kimppakämpissä.
Lisäksi orientaatiosta saa enemmän infoa sitä kautta.

Syksyn aikataulu
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Saavuin Halifaxiin 2. syyskuuta juuri sopivasti orientaatioviikon avajaisia edeltävänä päivänä.
Orientaatio vaihtareille kestää noin viikon verran, mutta ohjelmaa on vielä ensimmäisen
viikonkin jälkeen, muttei yhtä intensiivisesti. Itse huomasin uusien kavereiden löytämisen
olevan paljon helpompaa, mikäli hommissa pyörii alusta asti ja näin on helpompaa alkaa
keskustella jokaisen matkustussuunnitelmista jo heti alussa.

Kurssit alkoivat 8. syyskuuta ja jatkuivat aina marraskuun viimeiseen päivään asti.
Joulukuussa (2.-18.) järjestetään tentit, joiden aikataulun saimme vasta lokakuun puolivälissä.
Itselläni oli tuuria, sillä kursseillani ei ollut lopputenttejä, kahden kurssini arvosanat
koostuivat vain harjoitustöistä ja esityksistä ja yhdellä kurssilla oli 4 pienempää testiä
lukukauden aikana. Tenttien päivämäärien myöhäinen ilmoittaminen tekee paluulennon
buukkauksesta haasteellista. Itse hankin paluulentoni jo puolivuotta aikaisemmin ja jouduin
valitettavasti matkustamaan Montrealiin, Ottawaan, Torontoon ja New Yorkiin joulukuussa.

Kursseja valitessa suosittelen valitsemaan useamman kurssin kuin aikoo suorittaa, sillä
kurssien vaihto voi olla vaikeaa, mutta ensimmäisen viikon aikana voi vielä pudottaa kursseja
itsenäisesti pois. Näin sinulla on mahdollisuus valita itsellesi sopivimmat kurssit, sillä
kurssikuvaukset eivät kauheasti kursseista ja etenkään niiden aikatauluista kertoneet. Yleisesti
voi sanoa, että kaikki kurssit järjestetään lähes aina maanantaina ja keskiviikkona tai tiistaina
ja torstaina (perjantait vapaita), ne sisältävät harkkatöitä, lähes kaikille kursseille tulee ostaa
oppikirja, joiden hinnat ovat paljon eurooppa -painoksia kalliimpia, noin 100 Kanadan
dollaria, ja vähän alasta riippuen kursseja ilman lopputenttejä voi olla vaikea löytää.

Asuminen
Itse asuin kampuksella opiskelija-asuntolassa, kuten useimmat vaihtarit. Asuntolan asukkaat
ovat tyypillisesti alaikäisiä ensimmäisen vuoden opiskelijoita ja noin 17-18 vuotiaita, joten
juhlintaa

riittää

viikonloppuisin.

Miinuksena

asuntolassa

asumisessa

sanottakoon

palohälytykset, joita en itse kokenut ainuttakaan, mutta ystäväni kylläkin ja edellisenä vuonna
hälytyksiä oli kuulemma viikoittain, ja keittiön puuttuminen. Asuntoloita on kolme: Loyola,
Vanier ja Rice. Itse asuin Loyolassa, jota myös suosittelisin muillekin vaihtareille. Paras puoli
asuntolassa asumisessa on kuitenkin luentosalien läheisyys. Kuvittele asuvasti Skinnarilasalin
tai ylioppilastalon yläpuolella. Mikäli sää ei suosi, ei ulos tarvitse astua jalallakaan ja
asuntolaelämä poikkeaa hyvinkin paljon Suomessa totutusta.
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Halifax ja Nova Scotia
Itse Halifax on erittäin mukava Nova Scotian provinssin pääkaupunki, jota voisi kooltaan
verrata Tampereeseen. Yliopistolta pääsee liikkumaan kävellen tai bussilla keskustaan ja
ostoskeskuksiin pääsee kätevästi bussilla. Nova Scotian helmi on kuitenkin Cape Breton
pohjoisessa, jonka kansallispuistossa on henkeäsalpaavat maisemat. Parasta koko provinssissa
on kaikesta huolimatta sen asukkaat, jotka ovat äärimmäisen kohteliaita ja avuliaita.

Vinkkinä voin sanoa, että Cape Bretoniin tutustuminen kannattaa ja reissun suunnittelu
kannattaa aloittaa jo heti alkuunsa. Puiston palvelut sulkevat ovensa lokakuun puolessa
välissä ja avaavat vasta keväällä, joten jopa ruokakaupan löytäminen voi olla hankalaa
talvikuukausina. Itse vuokrasimme kaksi autoa kavereidemme kanssa, mistä kustannukseksi
tuli noin 50 dollaria henkeä kohti. Hostellista saimme oman 10 hengen mökin, joista
maksoimme vajaat 30 dollaria yö per henkilö.

Harrastaminen
Kampuksella on hyvät harrastusmahdollisuudet ja opiskelijat pääsevät käyttämään kampuksen
liikuntamahdollisuuksia ilmaiseksi lukuun ottamatta joitain ohjattuja tunteja. Kampukselta
löytyy erittäin hyvän kokoinen Sali, ohjattuja jumppa- ja spinningtunteja, liikuntasali ja kaksi
tai kolme squash kenttää. Itse osallistuin tämän lisäksi tekonurmella pelattavaan jalkapallon
(soccer) kuntoilusarjaan, jossa pelattiin sekajoukkueilla ja lainattiin pelaajia kavereiden
joukkueista omien estyessä (siis aina).

Matkustelu
Pohjois-Amerikassa matkustaminen on kalliimpaa kuin Euroopassa osin pitkien välimatkojen
takia, mutta eihän se ikinä ilmaista ole. Itse kävin Montrealissa, Ottawassa, Miamissa,
Torontossa, Buffalossa ja New Yorkissa. Itse suosittelen syksyllä vaihtoon lähteviä
matkustamaan ennen lukukautta ja vastaavasti keväällä lähteville lukukauden jälkeen, sillä
talvikuukaudet voivat olla erittäin kylmiä.

Itse matkustin pääasiassa lentämällä, mutta jonkin verran myös junalla. Junaliput ovat lähes
yhtä kalliita kuin lentoliput ja huokeinta (myös hitainta) matkustaminen on bussilla.
Matkustaessani asuin pääasiassa hostelleissa, joiden hintataso vaihtelee 20-30 dollarin välillä
yö.

