
Tervehdys Englannista! 

Kun seisoin lentokentällä matkalaukut käsissäni, olin innoissani. Olin odottanut sitä hetkeä pitkään. 
Opiskeluvaihto oli ollut haaveenani siitä päivästä lähtien, kun astuin Jyväskylän yliopistoon. 
Vihdoin toiveesta tulisi totta. Uusi kotikaupunki, uusi yliopisto ja uudet seikkailut odottivat minua 
vain muutaman tunnin matkan päässä. Kerrankin olin lähdössä matkaan ilman viime hetken 
paniikkia hoitamattomista asioista. Matkajännityskään ei tuntunut vaivaavan, olinhan ollut 
Englannissa aiemminkin pidemmän aikaa. Uusi kotikaupunkini Bedford oli minulle täysin 
tuntematon paikka. Kartasta olin tarkistanut sen sijaitsevan Lontoon pohjoispuolella. En tiedä, mitä 
odotin Bedfordista, mutta junamatkalla minulle selvisi, mitä en ainakaan odottanut. Maisema 
muuttui karuksi teollisuusalueeksi ja minä toivoin hypänneeni väärään junaan. Hämmästyksekseni 
kaiken harmauden jälkeen paljastui oikein mukava idyllinen kaupunki, joka toivotti tervetulleeksi 
lämpimällä auringonpaisteella. Koska brittikulttuuri oli tuttua, alkushokki oli ohitettavissa, mutta 
yllätyksiltä en välttynyt minäkään. Vanhasta tottumuksesta kävelin asemalla itsevarmasti taksiin –
väärälle puolelle. 

Vasemmanpuoleinen liikenne sai kylmän hien nousemaan otsalle, ja useammin kuin kerran ylitin 
tyhjää katua vain todetakseni, että olin jälleen katsonut väärään suuntaan. Kerta toisensa jälkeen 
epäilin myös tulevani sittenkin etelästä. Kun minä kaivoin laatikosta norjalaisvillapaitaani ja 
pukeuduin vielä kaulahuiviin ja hanskoihin, paikalliset juhlistavat auringonpilkahduksia shortseissa 
ja t-paidoissa. 

Saapuessani yliopisto vaikutti sokkeloiselta punatiiliseltä kompleksilta. Rakennukset muistuttivat 
toinen toistaan ja asuntolat näyttivät identtisiltä. Oman huoneeni etsiminen tuntui aikaa vievältä 
haasteelta samanväristen rappukäytävien joukossa. Pian tuo labyrintti muuttui kirpun kokoiseksi ja 
lämminhenkiseksi yhteisöksi. Opiskelijaelämä toi mieleen leirikoulun: asuminen, opiskelu, ruokailu 
ja iltariennot tapahtuvat kaikki samalla alueella samojen ihmisten parissa. 

Vaihto-opiskelijan vapaudella opintoja sai valita miltä alalta ja miltä vuosikurssilta tahansa. Kurssit 
ylittivätkin odotukseni monin kerroin. Mutta ei elämä ollut pelkkää opiskelua, siitä huolehtii 
vaihtareiden muodostama yhteisö järjestämällä ohjelmaa viikon jokaiselle päivälle! 

Ja silloin kun itse ei enää keksi tekemistä, siitä huolehtii yliopisto. Vai mitä sanotte yöllä tai varhain 
aamulla tapahtuvista paloharjoituksista? Enää rämisevä palohälytin ei saa sydäntäni hakkaamaan 
hullunlailla ja herättämään naapureitani tulipalon takia. Kyseessä on harjoitus, jolloin pyjamahousut 
tuulessa hulmuten siirrytään kokoontumispaikalle ottamaan lukua ”pelastuneista”. IIK! 
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