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1. JOHDANTO
Vietin syksyn 2014 Michigan Tech – yliopistossa Yhdysvalloissa. Heti saatuani tiedon ”Techiin”
pääsystäni, alkoi paperien lähettely sekä kohdeyliopistooni että USA:n konsulaattiin. Olin
etukäteen kuullut paljon huonoa ylimääräisestä byrokratiasta mitä Yhdysvaltoihin lähtöön
liittyy, mutta ainakin omalla kohdallani prosessi sujui erittäin hyvin. Muutaman ylimääräisen
paperin lähettämisellä ja konsulaattivierailulla siitä selvittiin ja elokuun puolivälin jälkeen olin
jo koneessa matkalla kohti Houghtonia.
Houghton on pieni kaupunki Michiganin osavaltiossa pohjoisessa. Ihan vierivieressä on muita
kaupunkeja, joista esimerkkinä kapean joen toisella puolella oleva Hancock. Hancockissa on
toinen alueen yliopisto Finlandia University. Saapuessani Elokuussa sää oli kesäinen ja lämmin
ja muutamaa viikkoa ennen lähtöäni Joulukuussa kaupunkiin saatiin myös lunta.

2. LÄHTÖVALMISTELUT
Jo hakemusvaiheessa Techiin piti lähettää monia erilaisia papereita. Tech halusi muun muassa
kielitodistuksen

(IELTS,

TOEFL),

varallisuustodistuksen

pankista

sekä

yliopiston

allekirjoituksella varustetun lapun valitsemistani kursseista.
Hyväksymiskirje yliopistolta saapui alkukesästä. Hyväksymiskirjeen mukana tuli lukuisia muita
ohjeita, karttoja ja esitteitä. Kuitenkin tärkein hyväksymiskirjeen mukana saapuneista
papereista oli viisumiin vaadittu lomake. Lomakkeen saapumisen jälkeen oli mahdollista
varata aika USA:n konsulaattiin viisumihaastattelua varten. Konsulaattia varten tarvitsi taas
täyttää monia eri hakemuksia, hankkia viisumikuvat sekä maksaa SEVIS-maksu. Itse
viisumihaastattelu oli nopea ja selkeä, kunhan vain muistaa ottaa kaikki pyydetyt asiakirjat
mukaan. Muutaman kysymyksen ja sormenjälkien antamisen jälkeen passini lähetettiin
USA:han, jossa varsinainen viisumi myönnettiin. Passi palasi postilla noin viikossa.

3. OPISKELU
Lukukausi Yhdysvalloissa on hyvin samoihin aikoihin kuin meillä täällä Suomessa. Koulu alkoi
24.8.2014 orientaatioviikolla, jolloin kampuksella olivat meidän vaihtareiden lisäksi uudet

freshmanit. Orientaatioviikko oli vaihtareiden kannalta hieman epäkäytännöllinen, sillä
meidät oli hajautettu freshmanien ryhmiin eikä meille ollut järjestetty oikeastaan mitään
omia infoja yhtä hyvin yleispätevää tilaisuutta lukuun ottamatta. Orientaatio käsitteli
pääasiassa Lappeenrannan fuksiviikoilta tuttuja teemoja kuten opiskelumotivaatiota ja
Techissä vaadittuja keskiarvorajoja. Loppujen lopuksi vaihtareille hyödylliset käytännön asiat
sekä perusteelliset kampuskierrokset jäivät uupumaan. Hieman erilainen orientaatioviikko
antoi kuitenkin puolestaan mahdollisuuden tutustua paikallisiin freshmaneihin ja kaikki
tarvittavat asiat sai aina selvitettyä jostain kautta, joten ihan hyvä näinkin.
Syyslukukaudelle osuu viikon mittainen Thanksgiving- loma, jonka käytin matkustamiseen.
Kävin muun muassa Green Bayssa, Miamissa ja Chicagossa. Se oli marraskuun lopussa, minkä
jälkeen lukukautta oli jäljellä enää muutama viikko ja final examit. Syyslukukausi loppui
19.12.2014.
Techissä on hyvin kattava kurssivalikoima. Opiskella voi monipuolisesti eri tekniikan aloja ja
niiden lisäksi muun muassa kauppatieteitä, opettajan opintoja, psykologiaa ja taidetta löytyy
Techin kurssivalikoimasta. Koska Yhdysvalloissa tyypillistä on, että yliopisto-opiskelijoita
holhotaan hieman tottumaamme enemmän, täytyy opiskelijalla kuitenkin olla LUT:in
allekirjoituksella varustettu todistus valitsemistaan kursseista, jotta ne varmasti sopivat
vaihto-opiskelijan omaan tutkintoon kotimaassa.
Opiskelin Michigan Techissä 24 opintopistettä ”kunnon” opintoja. Valitsin kaksi
markkinoinnin kurssia, sekä kaksi kansantaloustieteen kurssia. Jokainen näistä oli arvoltaan 3
paikallista opintopistettä, mikä vastaa suomessa 6 opintopistettä. Markkinoinnin kurssini
olivat Consumer Behavior ja Sales and Sales Management. Kansiksen kurssit ovat
Macroeconomic Theory sekä International Economics. Techissä on mahdollista ottaa
liikuntakursseja, joten valitsin vielä lentopallon perusteet, fitness trainingin sekä pari
kuntosalikurssia vaaditun opintopistemäärän lisäksi. Kaikki valitsemani kurssit osoittautuivat
erityisen mielenkiintoisiksi.
Opiskelu Yhdysvalloissa on hieman tiukempaa kun Suomessa. Tunneilla oli läsnäolopakko ja
opettajat olivat erittäin motivoituneita ja pitivät huolta, että opiskelijat myös osallistuivat
tunneilla. Ryhmäkoot olivat huomattavasti tottumaani pienempiä, sillä kursseilla oli noin
parikymmentä oppilasta. Yhdysvalloissa tyypillistä on, että yliopistossakin opiskelijat saavat

läksyjä ja niitä todella tuli. Lisäksi kursseihin kuului esseitä, presentatioita ja quizzeja. Tenttejä
jokaisella kurssilla oli vähintään kaksi, midterm ja final. Monilla kursseillani oli kuitenkin kolme
koetta, jotka olivat kaikki samanarvoisia kurssin loppuarvosanaan nähden. Kun loppuarvosana
muodostui kokeiden lisäksi kaikista muistakin kurssin osa-alueista kuten kotiläksyistä,
tuntiaktiivisuudesta ja quizzeista, oli yhden kokeen painoarvo suhteellisen vähäinen.
Vaihtarina arvostin tätä erittäin paljon sillä tukien ja LUTin stipendin saaminen edellyttää
opintopisteiden suorittamista, mikä Lappeenrantaan saapuvilla vaihtareilla voisi kaatua
yhteen epäonnistuneeseen tenttiin.

4. HARRASTUSMAHDOLLISUUDET
Tech tarjoaa lukuisia harrastusmahdollisuuksia. Urheiluharrastuksille puitteet tarjoaa Student
Development Center- niminen kompleksi, jossa on muun muassa koripallohalli, jääkiekkohalli,
uimahalli, kuntosali, jalkapallokenttä ja niin edelleen samassa paikassa. Lisäksi kaupungista
löytyy elokuvateatteri. Mainitsemisen arvoista on myös se, että Tech omistaa
laskettelukeskuksen, johon opiskelijat saavat ilmaiset hissiliput. Lumilaidan tai sukset saa
vuokrattua todella edullisesti koko kaudeksi tai yhdeksi laskukerraksi kerrallaan.
Vaihtoehtoja harrastamiseen löytyy siis urheilujoukkueista uskonnollisiin yhteisöihin, joten
hyvin moni löytää kyllä vapaa-ajalle mieluisaa tekemistä. On kuitenkin pakko myöntää, että
omalle kohdalleni osui tilanne, ettei lajiani koripalloa löytynyt tytöille yliopiston
edustusjoukkuetta lukuun ottamatta. Kun menin kysymään sitä Techin harrasteryhmiä
ylläpitävältä palveluhenkilöltä, hänkin joutui ihmeissään toteamaan, ettei sitä löydy. Melkein
kaikki harrasteryhmät tosiaankin löytyvät paintballista cheerleadingiin.
Techillä on yliopiston edustusjoukkueita monessa eri lajissa. Naisten joukkueita löytyy muun
muassa koripallosta, jalkapallosta ja lentopallosta. Miehet pelaavat muun muassa
amerikkalaista jalkapalloa, koripalloa sekä jääkiekkoa, mikä on Techin ylpeys ja menestynyt
erityisen

hyvin

lähivuosina.

Techin

opiskelijat

pääsevät

ilmaiseksi

katsomaan

yliopistojoukkueiden pelejä ja ne ovat myös hyvin hauskaa ajanvietettä. Fanikulttuuri
Yhdysvalloissa on ihan erilainen kun mihin Suomessa on totuttu. Katsojat ovat täysillä mukana

pelin tunnelmassa ja viihdyttävinä toimivat kotijoukkueen kannattajaorkesterit, cheerleaderit
sekä puoliaikakilpailut.

5. ASUMINEN
Asuntotilanne Houghtonissa on hyvä. Asunnon löytyminen voi viedä hetken, mutta en kuullut
että kenelläkään olisi mitään suurempia vaikeuksia ollut. Yliopisto tarjoaa dormimajoitusta,
johon kuuluu yleensä ruokailu koulun ravintolassa. Ruoka on muuten nimenomaan sitä mitä
kuvitella saattaa, hampurilaisia, nachoja, pizzaa ja limua, namskis! Dormeja on hyvin erilaisia
useamman hengen huoneesta omiin asuntoihin. Dormiasunto haetaan yliopistolta ja sen saa
yleensä vaivattomasti. Dormiasuntojen hinnat ovat kuitenkin huomattavasti yksityistä
kalliimpia ja pääasiassa siitä syystä itse valitsin yksityisen vuokranantajan.
Asuin yhdessä LUT:ista kanssani lähteneen Riikan kanssa ja meille yksityinen asuminen oli
erittäin sopiva ratkaisu. Löysimme asunnon netistä ja se sijaitsi alle kilometrin päässä koululta.
Talo oli vanhahko omakotitalo ja jaoimme sen yhden muun opiskelijan kanssa.
Dormimajoitukset ovat lähes ainoat kerrostalot mitä alueella on, joten yksityisellä asutaan
pääosin omakotitaloissa ja vuokran lisäksi saattaa joutua maksamaan sähkön, netin ja talvella
kaasulämmityksen. Meidän onneksemme halpaan vuokraamme sisältyivät myös kaikki edellä
mainitut kustannukset ja vuokralaissuhdekin sujui ongelmitta.

6. LOPUKSI
Nautin vaihdostani Techissä erittäin paljon. Vaikka kaupunki olikin asukasmäärältään pieni,
sen tarjoamat mahdollisuudet niin liikkumisen kuin vapaa-ajanvieton osalta olivat erittäin
hyvät. Ihmiset olivat myös ystävällisiä ja kampuksella oli lämminhenkinen tunnelma. Vaikka
Yhdysvaltoihin lähtemiseen liittyy paljon erilaisia maksuja, koen että kokemus oli sen arvoinen
ja paljon enemmänkin. Mikäli mieleesi tulee jotain kysyttävää Yhdysvaltoihin tai Techiin
liittyen, voit ottaa yhteyttä minuun sähköpostitse laura.juhola@lut.fi.

