
Vaihtovuosi Yhdysvalloissa 2001 – 2002 

Vietin lukuvuoden 2001 – 2002 vaihto-opiskelijana Yhdysvaltain itärannikolla, Pohjois-Carolinan 
osavaltiossa yliopistokaupungissa nimeltään Chapel Hill. Ilmasto seudulla on erittäin kuuma ja 
kostea, ja varsinkin elokuun päivät olivat alkuun suorastaan tukahduttavat. Ulkona vaatteet 
kirjaimellisesti kastuvat pelkästä olemisesta, ja sisätiloissa olikin sitten vedettävä villapaitaa päälle 
ettei palelisi ilmastointilaitteiden puhaltaessa kylmää ilmaa. Chapel Hill on yleisilmeeltään 
tyypillinen amerikkalainen college-kaupunki, ja ilmapiiri on nuorekkaan rento. Kaupunki on todella 
kaunis; kaikki kadut, pihat ja puistot ovat erittäin hyvin hoidettuja ja jokaisena vuodenaikana jotain 
kukkia kukkii. Joka puolella on hämmästyttävän vihreää, ja etelänmaiden tapaan kaskaat sirittävät 
öisin. Asukkaita Chapel Hillissä on noin 70 000, ja yliopistossa on noin 25 000 opiskelijaa lähes 
jokaiselta kuviteltavissa olevalta alalta. Vaihtareita ympäri maailman opiskeli kanssani samaan 
aikaan yliopistolla noin 600. 

Opiskelin vuoden aikana lähinnä kasvatustiedettä, psykologiaa ja yhteiskuntapolitiikkaa (political 
science). Opiskelu amerikkalaisessa yliopistossa poikkeaa paljon Suomen yliopisto-opiskelusta. 
Ryhmät ovat pieniä, läksyjä tulee paljon ja niitä myös kuulustellaan, ja kokeita on enemmän kuin 
Suomessa. Professorit olettavat ja pitävät siitä, että tunneilla kysellään ja ollaan aktiivisia, ja myös 
arvosanat riippuvat osittain tuntiaktiivisuudesta. Töitä siis kannattaa varautua tekemään, mutta 
toisaalta vaihto-opiskelijalta viisumin vaatima kurssimäärä ei ole ollenkaan ylitsepääsemätön. Itse 
olin kursseihini todella tyytyväinen ja sain lähes kaikilla suorittamillani kursseilla korvattua 
opintoja Suomessa. Lisäksi tutustuin luennoilla ja myös lukuisissa vapaa-ajan harrastuksissa ja 
tapahtumissa amerikkalaisiin nuoriin, jotka ovat ystävällisiä, avuliaita ja puheliaita. Ystäviä löytyi 
siis helposti, eikä kielen kanssa ollut mitään ongelmia. 

Syksyn ajan asuin yliopiston kampuksella asuntolassa. Huoneet asuntoloissa ovat kahden hengen 
huoneita, ja kalustukseen kuuluvat pöytä, sänky ja kaappi. Asuntolani oli mukava ja kodikas, ja 
sinne oli majoitettu suurin osa vaihtareista, joihin tutustuminen onnistui siis helposti. Asuntolassa 
oli myös keittiö jääkaappeineen ja pakastimineen, ja lisäksi pesukoneet yms. Kampuksella 
asumisessa on paljon hyviä puolia, sillä esim. matkat tunneille ja kaupungille ovat todella lyhyet ja 
ne taittuvat helposti jalan. En kuitenkaan sopeutunut täysin asuntolaelämän jatkuvaan hulinaan ja 
jaettuun huoneeseen, ja poikaystäväni ja yhden kaverimme kanssa päätimme muuttaa yksityisille 
vuokra-asuntomarkkinoille kevätlukukaudeksi. Kahden makuuhuoneen rivitalon pätkä löytyikin alta 
aikayksikön ja joulukuun puolessa välissä muutimme kampukselta pois. Tämä osoittautui erittäin 
hyväksi päätökseksi, ja oli mukava kokea ”tavallistakin” amerikkalaista elämää. 

Toinen vaihtovuoden päämääristä oli tietenkin matkailu ja sitä tulikin tehtyä niin paljon kuin vain 
opiskeluilta ehti. Koko itärannikko New Yorkista Floridaan kierrettiin ja käytiin sitä Elvistäkin 
katsomassa. Amerikka onkin matkailun luvattu maa, vuokra-autot ovat suhteellisen edullisia, ja 
halpoja hotelleja yms. löytyy joka pikku kaupungista. Lisäksi voi saada edullisesti maan sisäisiä 
lentoja. Junia ynnä muita julkisia kulkuvälineitä ei keskivertoamerikkalainen käytä. 

Suurimmaksi ongelmaksi vuoden aikana muodostuivat tavalliset suomalaiselle arkipäiväiset asiat, 
kuten kaupassa käynti. Tavallisia marketteja ei pienten kaupunkien katukuvasta löydy, vaan 
lähimpään ruokakauppaan moottoritien varrelle kaupungin laidalle oli matkaa viitisen mailia. 
Kävelemisestä sinne ei ollut puhettakaan, sillä jalkakäytäviä tai pyöräteitä ei katujen varsilta löydy. 
Busseja sentään meni kaupoille jokunen, ja kaverit auttoivat mielellään tässäkin asiassa antamalla 
kyydin kauppaan. Lisäksi autot ja bensa ovat Amerikassa huomattavasti edullisempia, joten oman 
auton ostamista kannattaa harkita vakavasti. 



Olen todella onnellinen että sain mahdollisuuden lähteä vaihtoon, enkä antaisi vaihtovuottani pois 
mistään hinnasta. Kokonainen vuosi on pitkä aika, mutta välillä tuntui, että sekin meni liian 
nopeasti. Sain varmuutta ja rohkeutta, opin omatoimisuutta ja avoimuutta vieraita asioita kohtaan 
sekä englannin kieltä. Myös opintojeni kannalta vuosi oli erittäin kannattava. Vuoden aikana pääsin 
hyvin sisälle amerikkalaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan, ja näin ja koin paljon sellaista mikä 
Suomessa ollessa olisi jäänyt kokematta. Juuri suomalaisesta arjesta poikkeavat arkipäiväiset asiat 
tekivät vuodesta ikimuistoisen seikkailun, ja toisaalta avasivat silmäni Suomen arkielämän hyville 
puolille. 

Suomeen paluusta on nyt kulunut lähes vuosi, ja vaihtovuodesta päällimmäiseksi on jäänyt suuri 
hinku lähteä uudelleen ulkomaille ja nähdä uusia erilaisia kulttuureja. Vaihtoon lähtijöille tai 
muuten vain asiasta kiinnostuneille tiedoksi; ottakaa yhteyttä, vastailen mielelläni kysymyksiinne… 
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