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Uumaja
Uumaja on noin 76 000 asukkaan kaupunki Pohjois-Ruotsin itärannikolla, Västerbottenin maakunnassa. Suomesta Uumajaan pääsee melko helposti Vaasasta RG-line lautalla, jolla matka Uumajan
satamaan kestää noin 4 tuntia ja maksaa opiskelijalle 45 euroa. Taksimatka Uumajan satamasta
matkaa yliopistolle tai kaupungin keskustaan kestää tämän lisäksi vielä puoli tuntia. Lauttojen aikataulujen johdosta tosin saapumispäivänämme jouduimme majoittumaan hotelliin yhdeksi yöksi,
sillä lautta oli perillä vasta puolen yön jälkeen paikallista aikaa.

Kaupungin keskusta on todella idyllinen, sillä lähes kaikki talot ovat vanhoja, matalia puutaloja ja
kaupungin läpi virtaa joki. Tämän lisäksi Uumajan ympäristö on todella vehreää ja kaunista ja koska kaupunki sijaitsee pohjois-ruotsissa, on tunnelma jopa hiukan lappihenkinen.

Yliopisto
Uumajan yliopistossa opiskelee noin 36 000 opiskelijaa, joten se on yksi Ruotsin suurimmista yliopistokeskuksista. Uumajassa muutenkin yliopisto on todella tärkeässä roolissa ja koko kaupunki
tavallaan pyörii sen ympärillä. Tästä kertoo myös se, että Uumajan asukkaiden keski-ikä on 37
vuotta!

Opiskelijoiden suuren lukumäärän myös huomaa. Yliopiston puitteet ovat liian vanhoja tietokoneita lukuun ottamatta hienot mutta alimitoitetut. Muun muassa vapaan tietokoneen, työskentelytilan, tai ruokaloissa pöydän saaminen muodostui erittäin haasteelliseksi, sillä väkeä on todella paljon joka paikassa.

Uumajan yliopistossa lounaan syöminen ei ole aivan yhtä yksinkertaista kuin Suomessa. Opiskelijoille ei ole ruokalassa minkäänlaisia alennuksia, joten jos haluaa syödä lämpimän aterian on siitä
oltava valmis maksamaan noin 60-80 kruunua, eli noin 7-9 euroa. Muita vaihtoehtoja on joko tuoda omat eväät (tämä on ruotsalaisten keskuudessa erittäin suosittua ja yliopisto onkin täynnä mikroja ruuan lämmittämistä varten) tai tyytyä syömään sämpylä kanttiinista.

Vaihtarielämä

Ensimmäisinä viikkoina vaihtarin elämä on tiukkaan aikataulutettua. Joka päivä kokoonnutaan auditorioon kuulemaan informaatiota opiskelusta, elämästä ja siitä mitä Uumaja voi asukkaalleen
tarjota (Uumajassa on mm. Pohjois-Euroopan suurin sisäurheilukeskus IKSU). Opiskelijat jaetaan
ensimmäisellä viikolla ”Buddy-ryhmiin,” joiden vetäjät eli ruotsalaiset Buddyt järjestävät ryhmilleen erilaisia aktiviteetteja. Omassa ryhmässäni aktiviteetteja (esim. baari-iltoja, peli-iltoja, reissuja
yms.) oli melko usein vaihtoni alkuvaiheessa, mutta myöhemmin koko homma vähän kuivui kasaan eivätkä Buddymme enää keksineet meille yhteistä tekemistä. Onneksi kuitenkin tässä vaiheessa oma kaveriporukka oli jo ehtinyt muodostua.

Bileitä ja juhlimista Uumaja tarjoaa riittävästi kaikille niille jotka siitä ovat kiinnostuneita. Lähes
joka päivä on mahdollista löytää kotibileet jostakin dorm-roomista ja jopa yliopistolla on yökerho
Corona, joka on aina täynnä juhlivia opiskelijoita. Myös Uumajan keskustassa on todella runsaasti
erinomaisia ravintoloita, baareja ja yökerhoja yöelämästä nauttiville.

Majoitus
Yliopiston tarjoamat soluasunnot ovat vaihto-opiskelijoiden tarpeisiin erittäin hyvät. Huoneissa on
omat wc:t ja yleisesti huoneet ovat erittäin siistejä. Samalla corridorilla on vain yksi keittiö ja se
jaetaan noin 6-10 muun opiskelijan kanssa. Oma soluasunto voi olla erittäin siisti ja rauhallinen, tai
todella rauhaton ja epäsiisti. Pääsääntöisesti vaihto-opiskelijat asuvat Ålidhemin alueella, joka on
kävelymatkan päässä yliopistolta. Ålidhemissä asuu todella paljon vaihto-opiskelijoita ja kulttuurien kirjo on suuri, ja onkin hyvä varautua siihen että kotibileitä saattaa omassa corridorissa joka ilta
ja keittiö voi olla erittäin epäsiisti. Muita alueita yliopiston lähettyvillä ovat mm. Nydala sekä Mariehem jossa itse asuin. Mariehemistä tosin joutuu kulkemaan yliopistolle bussilla noin 5 min matkan. Oma asuntoni oli erittäin siisti ja hiljainen, osittain myös siksi että kaikki muut asukkaat samalla käytävällä olivat ruotsalaisia.

Kuukausivuokra asunnossani oli alle 300 €/kk mutta pienen ongelman tuotti se, että kun kesäkuussa sain kuulla että minut on hyväksytty vaihto-opiskelijaksi Uumajan yliopistoon, annettiin minulle
noin viikko aikaa maksaa kolmen kuukauden vuokra ennakkoon tai en olisi saanut asuntoa yliopiston puolesta ollenkaan. Uumajaan lähtijän on hyvä varautua tähän, sillä yksityisesti vuokraamalla
asuntoa on erittäin vaikea saada.

Yliopiston asuntotoimiston toiminta ei ole kehuttavaa. Saapumis- ja lähtöpäivämäärät ovat erittäin
tarkasti määritetty, eikä niistä ole mahdollista poiketa. Lähtiessäni Uumajasta minun oli määrä
palauttaa asuntoni avaimet samaan aikaan kuin viimeinen tenttini järjestettiin. Kysyessäni olisiko
avainten palauttamista tästä syystä mahdollista venyttää hieman pidemmälle, saamani vastaus oli
”Mikäli ette palauta avaimia sovittuun aikaan, vaihdamme lukot kustannuksellanne. Uumajassa on
kyllä hotelleja.” Onneksi sain siirrettyä tentin suorittamisajankohtaa…

Opiskelu

Uumajaan lähtijän on hyvä varautua opiskelemaan. Leppoisan vaihtarielämän voi unohtaa välittömästi kun kurssit alkavat. Kursseilla on melko kovat vaatimukset ja mikäli ne haluaa läpäistä, on

oltava valmis tekemään sen eteen myös töitä. Kurssit arvostellaan asteikolla hylätty, hyväksytty,
erinomaisesti hyväksytty. Jotta kurssista saa hyväksytyn arvosanan, on tentistä saatava vähintään
50 % pisteistä ja korkeimpaan arvosanaan 75 %. Vuoden aikana on yhteensä kahdeksan moduulia
ja jokaisessa moduulissa opiskelija suorittaa yhden kurssin kerrallaan. Kunkin moduulin lopussa on
tentti kyseisen moduulin kurssista.

Opiskelu on todella nopeatahtista ja tehtävää on paljon. Ainoa loma syyslukukauden aikana oli
kahden viikon joululoma. Meillä loma alkoi vasta 21.12. ja myös lomapäiville annettiin tehtävää.
Jokaisessa suorittamassani kurssissa oli vähintään yksi harjoitustyö ja sen suullinen esitys, jotka
myös teettivät paljon työtä lukukauden aikana.

Itse suoritin puolen vuoden vaihtoni aikana ”Consumer Behavior, Advanced Market Analysis and
Executive Decision Making” –maisteriohjelman 30 opintopisteen kurssipaketin.

Suorittamani kurssit olivat:

Consumer Behavior, 7,5 ECTS, Master level
Kurssilla käytiin lyhyesti läpi ostokäyttäytymisen perusteet, sekä syvennyttiin markkinointistrategioihin tähän liittyen. Tavoitteena oli ymmärtää kuluttajien ostotottumuksia, sekä niiden merkitys
yrityksen markkinointitoimenpiteiden kannalta. Kurssiin kuului kirjallinen harjoitustyö ja tentti.

Marketing Research 7,5 ECTS, Master level
Kurssilla käytiin läpi markkinainformaation systemaattinen kerääminen, analyysi ja tulosten esittäminen. Statistiset markkinointitutkimusmetodit olivat kurssilla suuressa roolissa. Kurssin tehtävä
on auttaa opiskelijaa ymmärtämään monimutkaisia markkinointiongelmia. Tavoitteena oli oppia
muodostamaan markkinointiongelmasta asiakaslähtöisen markkinointitutkimuksen prosessit.
Kurssin vaatimuksiin kuului tentin lisäksi laaja harjoitustyö, jossa suoritettiin oma markkinointitutkimus, jonka tuloksia analysoitiin SPSS – ohjelman avulla.

Advanced Market Analysis 7,5 ECTS, Master level
Kurssilla käytettiin Markstrat –simulaatiota, jossa oli tarkoitus saada oma yritys menestymään tekemällä johtajatason markkinointipäätöksiä. Tavoite oli oppia käyttämään markkinointitutkimus-

ten dataa käytännön päätöksenteon tukena, sekä pyrkiä laaja-alaisesti ymmärtämään yrityksen
kilpailuympäristöä ja ennustamaan markkinoiden kehitystä. Kurssiin kuului kirjallinen harjoitustyö
ja tentti.

Executive Decision Making 7,5 ECTS, Master level
Kurssi valottaa opiskelijalle logiikkaa yrityksen johdon päätösten takana, sekä näiden päätösten
vaikutuksen yrityksen menestykseen. Erilaisten harjoitusten avulla tavoitteena on saada opiskelijalle näkemystä ymmärtämään yrityksen tilanteen kannalta olennaiset asiat päätöksenteon pohjaksi, sekä saada hänet omaksumaan päätöksentekoprosessin vaiheet. Kurssiin kuului kirjallinen
harjoitustyö ja tentti.

Lopuksi

Uumaja tarjoaa vieraalleen erilaisen vaihtokokemuksen. Uumajan yliopisto on paikka johon todella
mennään opiskelemaan, eikä niinkään viettämään leppoisaa vaihtarielämää. Vaikka opiskelu viekin
suurimman osan ajasta, kansainvälisessä ympäristössä työskennellessä oppii todella paljon. Opetuksen taso on laadukasta ja kurssien sisältö suuresta työmäärästä huolimatta mielenkiintoista.
Kaupunkina Uumaja on todella herttainen ja tarjoaa kokoonsa nähden todella kattavasti palveluita, eikä näin ollen varmasti jätä ketään kylmäksi.

