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Alkuvalmistelut
Hain ensimmäisenä vaihtoehtona Illinois Institute of Technologyyn syksyksi 2013 ja tulin valituksi.
Kävin jo ennen valintaa tekemässä IELTS-kielikokeen, kun se järjestettiin LUT:lla. Amerikkaan
lähtevän on suoritettava joko IELTS- tai TOEFL-kielikoe. Valintojen selvittyä pääsin tekemään
hakemusta vaihtoyliopistoon. Hakemus oli pitkä ja siihen tarvitsi muun muassa suosituskirjeen,
motivaatiokirjeen ja varallisuustodistuksen. Pienen odottelun jälkeen hakuportaaliin ilmestyi, että
minut on hyväksytty sinne opiskelemaan. Sen jälkeen sain postitse hyväksymiskirjeen ja DS-2019lomakkeen, mitä tarvitsee viisumia hakiessa. Seuraavaksi oli vuorossa viisumihaastattelu
Helsingissä, missä virkailijat kysyivät vain muutaman kysymyksen ja passi piti jättää sinne
viisumin liimaamista varten.

Asuminen
Asunnon hakeminen onnistuu yliopiston internet-sivuilta. Samalla valitaan minkä meal planin ottaa,
eli montako ateriaa aikoo syödä viikoittain. Valitsin itse asuntoloista MSV:n. Se on asuntoloista
suurin ja siellä asuu paljon opiskelijoita. Huone oli laivan hytin kokoinen ja asuin siinä kiinalaisen
kanssa. Vessat ja oleskelutilat oli käytävillä, ja toisessa kerroksessa oli mahdollisuus laittaa ruokaa.
Otin 14 ateriaa viikossa sisältävän meal planin, mikä oli aivan sopivasti. Söin usein koulun
ruokalassa ja silloin tällöin kaupungilla. Ruokalassa on monenlaista ruokaa ja siellä saa syödä ja
juoda kaikkea niin paljon kuin jaksaa. Aina löytyy pitsaa ja hampurilaisia, mutta tarjolla on myös
salaatteja, pastaa ja muita ruokia.

Illinois Institute of Technology
Yliopistolla on monta kampusta, mutta muutaman mailin päässä keskustasta sijaitsevalla
pääkampuksella on suurin osa opiskelijoista. Kauppatieteiden ja lakiopiskelijoiden kampus on
keskustassa. IIT on erittäin kansainvälinen yliopisto, jossa on paljon opiskelijoita ympäri maailmaa.
Yliopistolla on vajaa 8 000 opiskelijaa. Kampus on viihtyisä ja luentoja pidetään useissa eri
rakennuksissa. Kampus on kuitenkin suhteellisen pienellä alueella eikä kampuksella pyöri yleensä
ulkopuolisia. Kampuksella on myös kauppa ja muutamia ruokapaikkoja.

Opiskelu
Orientaatioviikko alkoi viikkoa ennen luentoja. Tapahtumissa esiteltiin kampusta ja yleisiä tapoja
sekä tutustuttiin toisiin opiskelijoihin. Kandivaiheen opiskelijoille jaetaan ryhmät, joissa he
kiertävät

orientaatiopäivien aikana.
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orientaatiotapahtumat oli järjestetty isoissa tiloissa yleisesti kaikille.
Menin maisterivaiheen opiskelijana ja kursseiksi valitsin INTM 530 – Transportation, INTM 543 –
Purchasing, sekä INTM 545 - Strategic International Business kurssit. Luennot alkoivat elokuun
lopulla ja loppuivat marraskuun lopussa ja tentit pidettiin heti joulukuun alussa. Tosin ainoastaan
Strategic International Business -kurssilla oli tentti. Kahden muun kurssin arvosana muodostui
harjoitustöiden perusteella. Luennot olivat iltaisin ja itselläni luentoja tuli vain kolmelle päivälle
viikossa. Transportation ja purchasing olivat hyviä kursseja ja niissä molemmissa oli todella hyvät
luennoitsijatkin. Strategic International Business oli myös ihan hyvä, mutta opettaja ei ollut pätevä.
Kirjoja voi ostaa koulun kirjakaupasta, mutta ne maksavat yleensä n. 100–200$. Itse tilasin netistä
ja sain kirjat muutamilla kympeillä kappale, paitsi tuon strategic international business -kurssin
kirjan, jonka luennoitsija oli itse koonnut ja sitä sai ostaa vain koulun kirjakaupasta. Kursseilla pitää
tehdä lyhyitä harjoitustöitä yleensä joka viikko, mutta niistä sai helposti hyvät pisteet joten aikaa ei
kulunut liian paljon.

Vapaa-aika
Koululla on liikuntahalli, missä voi pelata pallopelejä, käydä kuntosalilla ja uida. Ulkona on
nurmikenttä ja kampukselta ei ole pitkä matka Michigan-järven rannalla kulkevalle lenkkireitille.
Lisäksi yliopistolla on biljardi- ja pingispöytiä, sekä opiskelijoiden illanviettopaikka Bog. Bogissa
järjestetään tapahtumia viikonloppuisin ja siellä on muun muassa keilaratoja ja baari. Yliopiston
vieressä on metroasema, millä pääsee kätevästi ja nopeasti muutaman mailin päähän keskustaan.
Kaupunki tarjoaa rajattomat mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon.

Chicago
Chicago on todella mukava kaupunki. Kokoajan tapahtuu jotain ja usein tapahtumat ovat ilmaisia.
Nähtävää on paljon ja kelit olivat pääasiassa aurinkoisia ja lämpimiä. Kaupungilla on huippuurheilujoukkueet kaikissa lajeissa ja peleissä on tunnelmaa. Kaupunki on siisti ja nykyaikainen ja

ihmiset ovat mukavia. Chicago on jazz- ja blues-musiikin kehto ja elävää musiikkia löytyy todella
paljon. Lisäksi lähes kaikki suuret bändit esiintyvät kiertueillaan Chicagossa. Asuinalueet ovat
hyvin erilaisia ja niin ovat niissä asuvat ihmisetkin. Kaikkiin naapurustoihin ei ole syytä mennä
pyörimään etenkään yksin, mutta kaiken kaikkiaan kaupungissa on suhteellisen turvallista. Järkeä
on kuitenkin syytä käyttää niin kuin muissakin suurkaupungeissa.

Chicagosta on helppo matkustaa ympäri maata sen keskeisen sijainnin ja hyvien kulkuyhteyksien
ansiosta. Sisäiset lennot ja etenkin autojen vuokraaminen on yleisesti Amerikassa edullista ja
vähänkin pidemmille matkoille on viisainta vuokrata auto.

Yhteenveto
Olen todella tyytyväinen Chicagoon vaihtokaupunkina ja Illinois Institute of Technologyyn
vaihtoyliopistona. Voin suositella paikkaa kaikille, joita kiinnostaa vaihto-opiskelu. Aika meni
nopeasti ja uusia kokemuksia ja kavereita tuli paljon.

