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1. Johdanto
Päätös lähteä juuri Kanadaan vaihto-opiskelemaan syntyi melko helposti. Englantia
äidinkielenä puhuva maa tarjoaisi varmasti parhaan alustan englanninkielen oppimiselle.
Itseäni on myös kiehtonut pohjoisamerikkalaisen opiskelukulttuurin kokeminen. Saint
Mary’s University (SMU) näytti tarjoavan lisäksi myös erinomaiset urheilumahdollisuudet,
mikä toimi oivana lisähoukuttimena. Halifax kaupunkina ei myöskään vaikuttanut
epämiellyttävältä paikalta asua ja tutustua tarkemmin, joten loppujen lopuksi löysin itseni
täältä tammikuun alussa 2014.

Kevätlukukausi alkoi 6.1 ja viimeinen koe itselläni oli 17.4. Varsinaiset luennot loppuivat
huhtikuun ensimmäisen viikon jälkeen. Helmikuussa oli viikon mittainen Winter Break,
jolloin ei ollut luentoja.

Kevätlukukautena aloittaa ilmeisesti reilusti vähemmän vaihto-

opiskelijoita yliopistossa, joten orientaatioaktiviteetteja ei ollut paljon. Aktiviteetit sijoittuivat
lähinnä yhteen päivään ennen lukukauden alkamista, jolloin paikalliset tuutorit esittelivät
yliopistoa, järjestivät leikkimielisiä aktiviteetteja ja illanvieton pizzeriassa.

2. Alkuvalmistelut
Alkuvalmistelut ennen vaihtoa sujuivat erittäin jouhevasti. SMU informoi hyvin kaikkien
hakupapereiden ja rekisteröitymisasioiden kanssa, joten ainakaan itselläni ei tullut
ongelmia. SMU:hun piti lähettää erinäisiä hakupapereita opintosuunnitelmineen ja
kielitodistuksineen.

LUT
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vaatinut

IELTS-
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kansainvälistä

kielitestiä

hakuvaiheessa, eikä SMU tarkemmin vaatinut sellaista, joten suoritin ja lähetin heille
LUT:ssa tehdyn kielitodistuksen. SMU kuitenkin vaatii jonkinnäköisen todistuksen
englannin osaamisesta. Käsitykseni mukaan LUT vaatii nykyään jo hakuvaiheessa
kansainvälisen kielitodistuksen.

Papereiden lähettämisen jälkeen sainkin jo melko nopeasti virallisen hyväksymiskirjeen
sähköisine tunnuksineen, joten pystyin aloittamaan kurssien valitsemisen. Tiedot
kurssikuvauksista löytyy kätevästi, tosin suppeasti, yliopiston verkkosivuilta, ja kurssien
ajankohdista voi varmistua Self Service Banner –opiskeluportaalista, jossa varsinaiset
valinnat myös tehdään. Jotta voi rekisteröityä haluamilleen kursseille, ensiksi on
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lähetettävä yliopiston opintovastaavalle anomus kyseisille kursseille pääsemiseksi
kertomalla esitiedot ja aikaisemmat opintosuoritukset. Tämän jälkeen opintovastaava avaa
esitiedoista riippuen kyseiset kurssit rekisteröitymiselle. Kurssien valitsemisessa kannattaa
olla ajoissa liikkeellä, sillä suositut kurssit (tai kurssit suosittujen opettajien kanssa)
täyttyvät nopeasti.

2.1 Saapuminen ja asunnon hankkiminen
Varasin menolipun Halifaxiin Kilroyn sivuilta syksyn puolivälissä 2013. Lento kulki
Reykjavikin kautta Bostoniin, josta minun olisi pitänyt jatkaa suoralla lennolla Halifaxiin.
Lentoni Bostoniin tuli kuitenkin hieman myöhässä ja hitaiden turvatarkastelujen jälkeen en
lopulta ehtinyt Halifaxin koneeseen. Sain korvaavan lennon Torontoon, jossa vietetyn yön
jälkeen pääsin lopulta Halifaxiin. Jälkikäteen ajateltuna olisi pitänyt etsiä lento, joka ei
mene Yhdysvaltojen kautta. Syy ei ole niinkään mahdolliset hitaat turvatarkastukset. Jos
edes teet välilennon Yhdysvaltojen maankamaralle, on sinun tehtävä sähköinen ESTAmaahantulolupahakemus. Toiseksi, en tiennyt Helsinki-Vantaalle saapuessani, että koska
lennän Yhdysvaltojen kautta, pitää minulla olla jo paluulippu takaisin Suomeen. HelsinkiVantaan lentokentällä tilasin sitten paluulennon Suomeen huhtikuun viimeiselle päivälle,
koska en ollut varma lopputenttieni ajankohdista. Eli jos haluaa säästyä byrokratialta ja
miettiä paluulennot joustavammin, ei kannata tehdä välilentoa jenkkeihin.

Asunnon hankkiminen olikin paljon sujuvampaa. Yliopisto tarjoaa asuntoja kampukseltaan,
mutta koin ne hinta-laatusuhteeltaan huonoksi vaihtoehdoksi. Pääasiallisesti kampuksella
asuvat joutuvat myös hankkimaan pakollisen Meal Plan –ruokailupaketin riippuen
huonetyypistä, joka on myös melko kallis. Koulun ruoka on myös pitkälti prosessoitua ja
suhteellisen epäterveellistä, mikä alussa voi maistuakin mutta pitkällä tähtäimellä alkanee
puuduttaa. Näistä syistä kohdensin asunnon etsimisen yksityisille markkinoille. Löysin
asuntoni eri sivustoilla tarjottavat vuokra-asunnot kokoavalta rentdonkey.ca -sivustolta,
jota suosittelen myös tulevaisuuden vaihto-opiskelijoiden katsastavan. Paikallinen
farmasiaopiskelija oli lähdössä työharjoitteluun muualle tammikuusta huhtikuun loppuun
saakka, joka etsi alivuokralaista huoneelleen talosta, jossa hänen lisäkseen asuu 5 muuta
opiskelijaa. Otin yhteyttä henkilöön, ja asunto olikin minun melkein saman tien.
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Asunto osoittautui hyväksi. Huoneeni oli tilava ja siisti. Talon muut yhteiset tilat eivät
kuitenkaan olleet siisteimmästä päästä, mutta se ei kokonaisuutta haitannut. Asunto sijaitsi
Coburg
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päässä

koulusta
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bussiyhteyksineen. SMU:n opiskelijan on maksettava pakollinen bussikortti lukukaudelle,
ja

kampuksen ulkopuolella asuneena sitä tulikin käytettyä reippaasti. Kampuksella

asumisessa on kyllä puolensa, esimerkiksi yhteisöllisyys sekä urheilupaikkojen ja
luentosalien läheisyys, mutta suosittelen etsimään asuntoa myös ulkopuolelta.

3. Opiskelu
Saint

Mary’s

Universityssä

opiskeleminen

poikkeaa

jonkin

verran

Suomesta.

Vuorovaikutus tunneilla opettajien ja oppilaiden välillä on tiiviimpää, ja kurssit sisältävät
enemmän arvosteltavia töitä ja ryhmätyöskentelyä. Läsnäolovaatimukset vaihtelevat
kursseittain, mutta useimmilla kursseilla läsnäolo vaikuttaa merkittävästi loppuarvosanaan.
Työmäärä kursseilla on keskimääräisesti suurempi kuin Suomessa, mutta hyvällä
aikataulutuksella ja säännöllisellä suorittamisella kursseista pääsee läpi kunnialla.

Itse suoritin vaihdon aikana neljä kurssia. Valitsin kurssit johtamisen aihealueen alta, jotta
voisin yhdistää ne sivuaineeksi kanditutkintooni. Opiskelijan on suoritettava vähintään
kolme kurssia lukukaudessa, jotta hänet käsitetään kokoaikaiseksi opiskelijaksi ja
oikeutetuksi opiskelijaetuihin. Kurssit ovat pääsääntöisesti kolmen creditin kursseja eli
LUT:n mittakaavassa perus kuuden opintopisteen kursseja. Neljä kurssia oli ihan sopiva
määrä: työmäärä on korkeahko, mutta aikaa jää myös muihin aktiviteetteihin. Kurssini
olivat:

Management Skills I

Parempi ja tarkempi nimi kurssille voisi olla esimerkiksi Interpersonal Management Skills,
sillä kurssi keskittyi juuri vuorovaikutustaitojen kehittämiseen johtajana toimimisessa.
Aiheet vaihtelivat palautteen antamisesta ja delegointitaidoista tiimityöskentelyyn ja
konfliktien ratkaisemiseen. Aiheita käytiin läpi tunneilla tapahtuvien ryhmätöiden ja
roolipelien

sekä

itsenäisesti

tehtävien

testien

kautta.

Arvosteltavia

osa-alueita

tuntiaktiivisuuden lisäksi olivat viisi minitestiä, ryhmäprojekti ja oppimispäiväkirja. Kurssi oli
mielenkiintoinen ja pidin sen aktivoivasta rakenteesta.
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Ethical Responsibilities of Organizations

Tämän kurssin luennot olivat aina torstaisin illalla puoli kuudesta kahdeksaan, mutta
loistavan opettajan ansiosta ne olivat sen arvoisia. Kurssi painottui erilaisten eettisten
teorioiden

soveltamiseen

liiketoiminnan eri osa-alueisiin,

kuten markkinointiin

ja

henkilöstöjohtamiseen. Luennoilla teemoja käytiin läpi opettajan johdolla vetämien
keskustelujen kautta, mikä oli hyvä toteutustapa luentoslidien selaamisen sijaan. Kurssin
arvostelu

koostui

reaalimaailman

tapahtumia

keräävästä

oppimispäiväkirjasta

(kirjaimellisesti joka päivä maanantaista torstaihin piti kirjoittaa jokin eettinen dilemma
ylös), casesta, ryhmätyöstä ja kahdesta kokeesta.

Human Resource Management

Tämä kurssi oli kaikista kursseista ehkä tasapainoisin ja selkein. Kurssilla käytiin oppikirja
kappale kappaleelta huolellisesti läpi pitkän konsulttiuran tehneen opettajan johdolla, joka
elävöitti aiheita reaalimaailman esimerkeillä. Tunnit olivat pitkälti opettajan yksinpuhelua,
mutta henkilöstöjohtamisen eri osa-alueet HR-suunnittelusta rekrytointiin ja suorituskyvyn
johtamisesta kompensaatiojärjestelmiin tulivat opituksi monipuolisesti. Kurssilla tehtiin
kaksi välikoetta, haastattelu, essee ja case-harjoitustyö, joista arvosana muodostui.

Family Business

Tämä kurssi oli pettymys. Kurssia piti meksikolaistaustainen Claudia De Fuentes, jonka
vetämä kurssi oli epäjohdonmukainen, sekavasti rakennettu ja aihetta sivuuttava. Kuten
muillekin kursseille, tälle kurssille piti ostaa yli sata euroa maksava oppikirja, jota ei
kuitenkaan käytetty lähes ollenkaan. Kurssia voisi paremmin kuvata termillä yrittäjyys
ilman

perhe-etuliitettä,

sillä

kurssi

usein

tuntui

käsittelevän

yrittäjyyttä

ilman

perhepainotusta. Opettaja oli mukava ja energinen, mutta hänen epäjohdonmukainen tyyli
opettaa ja rakentaa kurssin sisältö sekä puutteellinen englanninkielen taito heikensivät
oppimista. Plussaa kurssissa olivat vierailijaluennot, joissa perheyrittäjyyden haasteet,
kuten liiketoiminnan periytyminen sekä perheen jäsenten ja ulkopuolisten työntekijöiden
välinen tasapaino organisaatiossa, tulivat hyvin esille. Kurssin arvostelu muodostui
kolmesta osaraportista koostuvasta harjoitustyöstä, tuntiaktiivisuudesta ja –aktiviteeteista,
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oppimispäiväkirjasta

ja

rocket

pitchistä.

Kurssin

aikana

tehtiin

ryhmässä

kehityssuunnitelmaa perheyritykselle, jossa joku ryhmän jäsenistä tai hänen sukulaisensa
työskentelee.

4. Arkielämä ja vapaa-ajan vietto
Halifaxiin saapuva ei tule kokemaan suurempia kulttuurishokkeja, sillä korkeita
pilvenpiirtäjiä ei esiinny ja elämänmeno ja asioiden hoitaminen eivät poikkea paljoa
suomalaisesta kulttuurista. Halifaxin suurkaupunkialueella on noin 400 00 asukasta, mutta
itse keskusta-alue on asukasmäärään nähden jopa kylämäinen. Halifaxin keskustan
ympärillä on paljon pieniä viehättäviä puuomakotitaloja, joiden keskellä itsekin asuin. Yksi
hyvä tapa tutustua kaupunkiin on kävellä, lenkkeillä tai käyttää bussia eri paikkoihin. Point
Pleasant Park on mukava ulkoilualue SMU:n lähellä. Ostoskeskuksista Halifax Shopping
Center ja Mic Mac Mall ovat kätevästi tavoitettavissa bussilla. Halifaxissa on
merikaupunkina myös viihtyisä satama-alue, joka kukoistanee paremmin kesällä ja
alkusyksyllä. Tutustumisen arvoinen paikka on myös Citadel, joka on keskellä kaupunkia
kohoava linnoituskukkula, josta on hyvät näkymät eri puolille Halifaxia. Halifaxin
ulkopuolelta kannattaa bongata Peggy’s Cove –niminen kalastajakylä majakkoineen.

Suosittelen Halifaxiin lähtijöitä hyödyntämään SMU:n tarjoamat liikuntamahdollisuudet.
Kampuksen liikuntakompleksi on ilmainen opiskelijoille, josta löytyy kattava kuntosali,
palloilukenttiä ja ryhmäliikuntatiloja. Yliopistolla pidetään myös erilaisia liikuntasarjoja,
joihin kaiken tasoiset ja kuntoiset opiskelijat voivat osallistua. Itse osallistuin koripallo-,
lentopallo- ja futsalsarjoihin.

Sää Halifaxissa oli kevätlukukaudella paikallisten mukaan poikkeuksellisen kylmä ja
epävakainen. Normaalista poiketen sää oli useasti pakkasen puolella ja lunta oli välillä
runsaasti. Rannikkokaupunkina Halifax ei säästynyt myrskyiltä, ja muutaman kerran
lumimyrskyt sulkivat koulut. Syksyn lukukauteen saapuvat pääsevät ehkä kokemaan
parempia säitä, mutta yleisesti todettakoon, että jos haluaa vaihtoon lämpimään ja
Suomen ilmastosta poikkeavaan ympäristöön, kannattaa suunnata muualle opiskelemaan.

Elämisen kustannukset Halifaxissa ovat samaa tasoa Suomen kanssa tai jopa
korkeammat. Ruoka on melko kallista. Kursseille on pääsääntöisesti ostettava
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kurssikirjoja, jotka voivat maksaa yli 100 dollaria. Itse päädyin vuokraamaan kolme
neljästä kirjasta coursesmart.com -verkkopalvelusta, joka oli edullisempi ja kätevä tapa
kirjojen lukemiseen – suosittelen!

5. Matkustelu
Ennen vaihtoa tarkoituksenani oli Kanadassa matkustelun lisäksi poiketa USA:n puolelle,
esimerkiksi New Yorkiin, mutta loppujen lopuksi jäin Kanadan rajojen sisälle. Etäisyydet
Halifaxista

seuraaviin

suuriin

kaupunkeihin

ovat
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eikä
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ole

opiskelijabudjetille ystävällistä, joten päätin keskittyä itäisen Kanadan tarjontaan. Vaihdon
aikana kävin Charlottetownissa, Quebecissä, Montrealissa ja Torontossa. Jälkiviisaana
Prince Edward Islandissa sijaitsevassa Charlottetownissa ei kannata vierailla talviaikaan.
Quebec ja Montreal olivat ranskalaisvaikutteineen kivoja kaupunkeja, Toronto sen sijaan
tarjosi vastapainoa Halifaxille pilvenpiirtäjillään ja suurkaupunkitunnelmallaan.

6. Loppusanat
Vaihto

Halifaxissa

ja

Kanadassa

oli

hyvä

kokemus.

Englanninkieli

karttui,

pohjoisamerikkalaisesta opiskelijakulttuurista sai hyviä kokemuksia ja uutta tuli opittua ja
koettua. Halifaxissa asiat toimivat sujuvasti pankkitilin avaamisesta opiskelun käytännön
asioiden hoitamiseen. Halifax ei välttämättä tarjoa ilmastoltaan ja elämäntavaltaan suuria
elämyksiä, joten jotain aivan erilaista vaihdoltaan haluavan kannattaa ohittaa Halifax
vaihtokohteena. Toisaalta yliopisto on erittäin monikulttuurinen, joten erilaisten ihmisten
kanssa tulee varmasti oltua vuorovaikutuksessa ja maailmankatsomus avartuu. Opetus on
myös pääasiassa tasokasta, joten jos todella haluaa myös oppia jotain konkreettista
tutkintoonsa, SMU on hyvä paikka.

