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1. Johdanto

Suoritin opiskelijavaihtoni Sheffield Hallam Universityssa, Sheffieldissä, Yhdistyneessä
Kuningaskunnassa. Kaupunki sijaitsee Pohjois-Englannissa, ja siellä on n. 570 000 asukasta,
ympäröivällä alueella yhteensä jopa noin 1,6 miljoonaa (itse kaupunki mukaan lukien). Vaihto
suoritettiin 13.9.2017-13.9.2018, eli se kesti 4 kuukautta.

2. Opintojen alku ja tietoa opinnoista

Vaihto alkoi varsinaisesti 13.9.2017, jolloin alkoi orientaatio, joka kesti 22.9.2017 asti.
Orientaatiopäivinä kuulimme esitelmiä yliopistosta, sen käytännöistä, asumisesta ja elämisestä
Sheffieldissa ja Britanniassa yleisesti. Tällöin saimme myös it-oppitunnin ja tunnukset yliopiston
tietokonejärjestelmiin. Täytimme myös pakollisen terveyslomakkeen (medical registration), jolla
rekisteröidyttiin Britannian julkisten terveydenhoitopalvelujen piiriin (NHS). Lomakkeen
palautukset yhteydessä sai myös rokotteita, jotka eivät olleet ehdottoman pakollisia, mutta
etenkin aivokalvontulehdusrokote (meningitis) kannattaa ottaa, jos sitä ei ennalta ole. Myös
vapaa-ajan ohjelmaa oli järjestetty ystävien hankintaa ja hauskanpitoa varten, mm. erilaisia
’’messupäiviä’’ yliopistolla, joissa sai tietoa mm. urheilumahdollisuuksista.
Englannin kielen taidon parantamiseen tarjottiin vapaaehtoisia tunteja, joilla opetettiin etenkin
akateemista englantia koulutöitä varten. Näistä ei saanut opintopisteitä, enkä itse nähnyt
tarvetta osallistua.
Opinnot alkoivat varsinaisesti 25.9.2017, jolloin kurssit ja luennot käynnistyivät. Opetus päättyi
jo 15.12.2017, jolloin alkoi joululoma. Muita sen ihmeempiä lomia ei ollut. Tenttejä minulla ei
ollut, mutta tentit ajoittuivat lähinnä tammikuun alkupuolelle niillä joilla niitä oli. Sen sijaan
viimeisen työni palautus oli vasta 15.1.2017, kun olin jo palannut Suomeen. Opetus järjestettiin
luentoina ja harjoituksina, aivan kuten Suomessakin. Sheffield Hallam University on suuri
yliopisto, jolla on 34 000 opiskelijaa. Pääkampuksella rakennuksia on useita, minkä lisäksi noin
10 minuutin kävelymatkan päässä pääkampukselta sijaitsee sivukampus (Collegiate Campus),
mutta siellä ei käsittääkseni opeteta kauppatieteitä tai tekniikkaa.

Kauppatieteiden opiskelijana voin suositella kandiopiskelijoille kurssia Risk Management. Kurssi
liittyy rahoitukseen, ja siinä saa hyvät tiedot yritysten käyttämistä riskinhallintakeinoista, joista
osa liittyy suoraan rahoitukseen ja osa ei. Suoritin myös kurssit Strategic Planning: Shaping the
Future, joka käsittelee lähinnä yritysten käyttämiä strategisia malleja (mm. SWOT ja TOWSmallit), sekä People and Organizations in Context, joka liittyi pääasiassa HRM:ään (en suosittele
kyseistä kurssia).

3. Valmistelut ennen lähtöä

Ennen kuin lähdet, sinun on pakollisen Erasmus-paperityön (hoidetaan LUT:in ja vaihtoyliopiston
kanssa) hankittava itsellesi asunto. Sheffield Hallam Universityllä (SHU) on tätä varten
asunnonhakujärjestelmä, josta saat tietoa heiltä tulevista sähköposteista. Voit hakea sekä
University Halls -majoitusta että yksityistä majoitusta. Vaihtoehtona on myös vuokrata
omatoimisesti yksityinen asunto, mutta tällöin suosittelen, että teet sen ainakin yhden kaverin
kanssa, tai etsit esim. Facebook-ryhmistä porukan tätä varten (3-4 henk.). Suosittelen
lähtökohtaisesti University Halls tai Private Halls -majoitusta (itse olin Liberty Hall -nimisessä
Private Hall -majoituksessa), sillä kyseessä ovat opiskelija-asuntolat, joissa tutustuu helposti
muihin ja saa uusia kavereita. Asuminen Britanniassa on melko kallista (joskin Sheffield on
vetailussa halpa kaupunki), ja kuukausivuokra on näissä asuntoloissa yleensä n. 500 punnan
luokkaa. Huoneessasi on todennäköisesti oma suihku ja vessa, mutta keittiön joudut jakamaan
tyypillisesti 4 tai 5 kämppäkaverin kanssa. Laskuista ei tarvitse tällöin huolehtia, kaikki sisältyy
vuokraan. Huomattavaa on kuitenkin, että ainakin käyttämäni Liberty Living -yhtiön tarjoama
majoitus vaati, että koko vuokra maksetaan kerralla sisäänmuuttopäivänä (poislukien 200
punnan etumaksu hieman ennen muuttoa). Vuokra otetaan suoraan tililtä, ja se on summana
melko suuri (helposti yli 2000 euroa kertamaksuna 4 kuukautta). Näin toimitaan, jos ja kun et
pysty hankkimaan itsellesi brittiläistä takaajaa, missä tapauksessa voit maksaa vuokran kolmessa
erässä.

4. Palvelut vaihto-opiskelijoille

Yliopisto tarjoaa kattavat palvelut, joihin sisältyy mm. maksuttomat lääkärikäynnit. Lisäksi SHU
GoGlobal on järjestö, joka järjestää vaihtareille matkoja eri kaupunkeihin ja kohteisiin
Britianniassa (myös Sheffield CityScene, ei liity yliopistoon), sekä erilaisia tapahtumia, jotka ovat
enimmäkseen alkoholittomia. Voit myös liittyä mihin tahansa haluamaasi urheilu/muuhun
kerhoon, joita on valtavasti. Itse olin jäsenenä eSports-yhteisössä sekä vaelluskerhossa
(Mountaineering and Fellwalking Society), joista etenkin jälkimmäistä voin lämpimästi suositella.
Lisäksi on tarjolla perinteisempiä urheilumahdollisuuksia, kuten sulkapalloa ja jalkapalloa, joiden
pelaamiseen ei välttämättä vaadita minkään kerhon/joukkueen jäsenyyttä.

5. Yleistä Sheffieldistä ja vapaa-ajan mahdollisuuksista

Sheffield on melko suuri kaupunki, josta on hyvät juna- ja bussiyhteydet Englannin muihin
kaupunkeihin. Myös auton vuokraus on mahdollista, teimme näin esim. matkalla Walesiin
kaveriporukkani kanssa, tosin huomioi, että liikenne on oikeanpuoleista ja ratti yms. oikealla
puolella.
Kaupunki tarjoaa kohtalaisen määrän historiallista arkkitehtuuria, hyvän julkisen liikenteen
(bussi ja raitiovaunu, näitä ei tosin välttämättä paljoa tarvitse), ja paljon tekemistä. Museoita on
jonkin verran, baareja ja ravintoloita sen sijaan valtavasti. Etenkin pubeja ja klubeja on suuri
määrä, ja alkoholi Suomen hintoja halvempaa. Ruokaostoksiin suosittelen Aldi-nimista
kauppaketjua (kuin Lidl), josta saa erittäin halvalla jääkaapin täyteen.
Vieressä olevassa Peak Districtin kansallispuistossa (ei vastaa suomalaista käsitystä
kansallispuistosta, lähinnä nummia, peltoja ja kyliä) voi käydä pitkillä kävelylenkeillä luonnon
helmassa. Kansallispuistoon pääsee esim. junalla tai bussilla. Sheffieldissä on myös suuri määrä
puistoja tätä varten.

Sään suhteen Sheffieldissä ei sada paljoa enempää kuin Suomessa. Melko tuuliset syysmyrskyt
ovat yleisiä, lunta ei paljoa tule, ja lämpötilat ovat tammikuussakin yleensä välillä miinus
kahdesta plus kahdeksaan (yleensä nollassa tai sen yläpuolella).
Suosittelen Sheffieldiä lämpimästä vaihtoon lähtijöille. Kaupunki on elävä, ja siellä voi tavata
paljon sekä brittejä että muita ulkomaalaisia opiskelijoita, ja yhteydet muihin Britannian osiin
ovat hyvät (tosin lähin lentokenttä on Manchesterissa, noin 1,5h junalla). Myös tekemistä löytyy
paljon.

