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Sheffield
Sheffield on Englannin viidenneksi suurin teollisuuskaupunki Pohjois-Englannissa, EteläYorkshiressä. Asukkaita mäkisessä kaupungissa on noin puoli miljoonaa ja siellä sijaitsevat
kaksi yliopistoa: Sheffield Hallam University ja University of Sheffield. LUT:lla on
vaihtopaikkoja Sheffield Hallamissa. Lähin lentokenttä sijaitsee Manchesterissa, josta
pääsee junasta riippuen 1-1,5h Sheffieldiin.

Lähtövalmistelut
Hakeminen vaihtoon oli helppoa LUT:n mobility online –ohjelman kautta ja kun päätös oli
Lappeenrannan puolesta tehty, tuli Sheffieldistä sähköposti, jossa oli selkeät ohjeet
prosessin etenemisestä. Papereita piti täyttää useita, mutta niiden kanssa ei ollut ongelmia.
Muutenkin yliopisto lähetteli sähköposteja suhteellisen usein ja piti ajan tasalla siitä, mitä
milloinkin tuli tehdä ja mitkä olivat lukuvuoden aikataulut.
Etukäteen hoidettavia asioita olivat pidennetty matkavakuutus, ilmoitus Kelalle opiskeluista
ulkomailla sekä matkustusilmoituksen teko. Sheffieldin yliopiston nettisivuilla kerrottiin
vaadittavista rokotteista, mutta mikäli niitä ei etukäteen ollut, ne sai ilmaiseksi ensimmäisellä
viikolla tai niistä oli mahdollista kieltäytyä kokonaan.
Lensin Finnairin suorilla lennoilla Manchesteriin, mistä olin varannut itselleni yliopiston
tarjoaman ilmaisen bussikuljetuksen yliopistolle ja majoitukseeni. Tämä siis tarkoitti sitä, että
lentokentän tuloaulassa oli yliopiston paitaan pukeutunut henkilö, joka piti ”Sheffield Hallam
University” –lappua kädessään ja opasti reitin bussille.

Orientaatioviikko ja opiskelu
Orientaatioviikot alkoivat syyskuun puolivälissä, itse luennot puolestaan alkoivat syyskuun
loppupuolella ja päättyivät joulukuun puolivälissä. Mikäli kursseilla järjestettiin tenttejä, ne
olivat tammikuun puolivälissä. Mitään lomia ei syyslukukauden aikana ollut.
Yliopistolla järjestettiin ensin pelkille vaihto-opiskelijoille kolmen päivän orientaatio, joka
sisälsi auditoriossa istumista: perusasioita ja ihmisten esittäytymisiä. Seuraava viikko oli

orientaatioviikko kaikille uusille opiskelijoille ja tällöin järjestettiin erilaisia tapahtumia koululla
ja autettiin perusasioiden hoitamisessa. Lisäksi kahden viikon ajan oli jokaisena iltana
ohjelmaa ja juhlia. Näiden viikkojen aikana pääsi tutustumaan uusiin ihmisiin sekä koulun
vapaa-ajan harrastusryhmiin ja osallistumaan mahdollisille retkille. Kaikkiin ongelmiin
vastattiin Business Schoolin puolella nopeasti sähköpostitse ja tapaaminen koordinaattorin
kanssa oli helppo järjestää.
Opiskelu Sheffieldissä eroaa jonkin verran Suomesta, sillä kaikilla luennoilla on käytännössä
läsnäolopakko ja kahdesta poissaolosta lähetetään huomautus. Tämä tosin riippuu paljon
opettajista ja hyvällä syyllä oli mahdollista olla enemmän pois. Yliopistossa järjestettiin sekä
luentoja että seminaareja: luennoilla ainoastaan professori puhui ja opetti teoriaa,
seminaareissa tehtiin erilaisia tehtäviä ja osallistuttiin enemmän. Yliopisto vaatii vaihtoopiskelijoilta minimissään 20 opintopistettä, maksimissaan niitä saa suorittaa 30. Etukäteen
valittuja kursseja on mahdollista vaihtaa paikan päällä ensimmäisten viikkojen aikana. Kävin
itse kaksi 10 opintopisteen kurssia:
English for Academic Purposes
Kurssilla opiskeltiin englannin kielen käyttöä akateemisessa kontekstissa sekä puhuen että
kirjoittaen. Kurssi ei ollut haastava, mutta hyödyksi, mikäli englannin kieli kaipaa hiomista
tai haluaa varmuutta omiin kielitaitoihinsa. Työmäärä ei ollut suuri, tosin joka viikko joutui
tekemään jotain pientä. Kurssi aloitettiin perusasioista ja joka viikko saatiin melko lyhyitä
kotitehtäviä, joita ei arvosteltu, mutta joista saatiin rakentavaa palautetta. Arvosana tuli
ryhmäkeskustelun ja henkilökohtaisen puheen sekä kirjallisen portfolion perusteella, ei
tenttiä.
Strategic Marketing Planning
Kurssi oli jatkoa markkinoinnin peruskurssille. Nimensä mukaisesti kurssilla käytiin läpi
strategista markkinointia ja sopivien strategioiden rakentamista tehokkaan markkinoinnin
kannalta sekä näiden teorioiden yhdistämistä käytäntöön. Kurssilla tehtiin ensin ryhmätyönä
case-tyyppinen markkinatilanneanalyysi, joka sisälsi sekä kirjallisen osuuden että esityksen.
Yksilötyö

oli

jatkoa

tälle

ryhmätyölle:

markkinoinnin

kohdentaminen,

erilaisten

analyysityökalujen hyödyntäminen sekä tavoitteiden asettaminen samalle case-yritykselle.

Kurssia ei ollut vaikea läpäistä eikä työmäärä ollut suuri, ainoastaan ryhmätyö kurssin
alkupuolella ja yksilötyö loppupuolella, ei tenttiä.

Asuminen
Yliopistolla oli tarjolla useita eri majoitusvaihtoehtoja, mutta sain itse sähköpostin, jossa
sanottiin tarkalleen se vaihtoehto, johon voisin hakea. Vuokrien hinnat oli annettu
viikkohintoina ja ne olivat keskimäärin 90-120 punnan väliltä, sisältäen sähkön, veden ja
netin. Opiskelija-asunnoissa ei ole käytännössä mitään valmiina, vaan kaikki pitää ostaa itse
peitoista ja tyynyistä keittiötarvikkeisiin. Nämä kuitenkin löytyvät suhteellisen helposti ja
edullisesti kaupungista.
Ruokaan rahaa kului lähestulkoon saman verran kuin Suomessa: jotkut asiat olivat
kalliimpia ja jotkut halvempia. Asuntoja oli ympäri kaupunkia, lähellä molempia kampuksia
ja näiden kahden kampuksen välillä kulki myös jatkuvasti ilmainen kuljetus. Yliopisto lähetti
sähköposteja usein ja varmisti, että opiskelijalla oli kaikki asiat tiedossa. Asunnon
hakemiseen annettiin nettisivu ja selkeät ohjeet siitä, miten hakemisprosessi tapahtui. Itse
sain solun opiskelija-asunnosta, lisäksi on mahdollista etsiä asuntoa yksityiseltä sektorilta
tai osallistua koulun järjestämään ”asuntometsästykseen”, joka järjestetään paikan päällä.
Tämä tosin tarkoittaa sitä, että alkuun pitää löytää jokin tilapäismajoitus.

Matkustaminen
Kaupungissa on helppo liikkua jalkaisin, mutta vaihtoehtoisesti myös raitiovaunulla ja
bussilla pääsee kulkemaan. Pidemmälle lähdettäessä juna on hyvä vaihtoehto: kannattaa
ostaa 16-25 vuotiaille tarkoitettu railcard 30 punnalla, sillä sen avulla lähes kaikista
junamatkoista saa 30% alennusta. Junalla pääsee helposti kulkemaan ympäri maata:
vajaan tunnin junamatkan päässä on useita pienempiä paikkoja, joissa kannattaa vierailla
ja Lontooseen pääsee kätevästi reilussa kahdessa tunnissa. Myös Peak District –
luonnonpuistoon
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vaellusmahdollisuuksia ja upeita maisemia. Mikäli haluaa matkustaa halvemmalla,
kannattaa valita bussi. Tämä tosin vie enemmän aikaa.

Vapaa-aika
Yliopisto tarjoaa paljon erilaisia maksullisia harrastusmahdollisuuksia useista urheilulajeista
erilaisiin kerhotoimintoihin, yksi mahdollisuus on esimerkiksi liittyä neulomiskerhoon.
Koululla on myös kuntosali, johon liittyminen on helppoa ja molemmilla kampuksilla on omat
tilansa. Kaupungista löytyy lisäksi muita kuntoiluvaihtoehtoja, jos yliopiston tarjonta ei
miellytä.
Kaupungissa on puistoja, joissa voi kävellä ja viettää aikaa. Mikäli kiinnostusta shoppailuun
löytyy, on keskustassa muutamia kauppoja, mutta noin 10min junamatkan päässä on
valtava ostoskeskus, jossa saa helposti kulutettua koko päivän. Lisäksi kaupungissa on
muutama elokuvateatteri ja monia ravintolavaihtoehtoja.

Loppusanat
Vaihtoon lähteminen oli mielenkiintoinen ja avartava kokemus: pääsi kokeilemaan asumista
ulkomailla sekä tutustumaan uusiin ihmisiin eri puolilta maailmaa. Yleisesti asioiden
hoitaminen onnistui suhteellisen vaivattomasti ja luulojeni vastaisesti lähestulkoon kaikkialla
pystyi maksamaan pankkikortilla eikä käteistä tarvinnut usein. Kaupungissa myös satoi
vähemmän kuin oli oletuksena. Mikäli Sheffieldiin lähtee vaihtoon, kannattaa myös
matkustella ympäri maata paikkoihin, joihin ei luultavasti muuten tulisi lähdettyä.

