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Matkavalmistelut

• Vaihtoprosessi alkoi Tammikuussa 2008, kun päätin 

hakea North2North-vaihtoon Alaskaan 

– Ystäväni diagnosoivat minut täydeksi hulluksi vaihtomaan 

kertoessani. Muiden päivittelyistä huolimatta päätin ottaa 

paikan vastaan, jos se minulle annetaan. 

• Myöhemmin keväällä ilouutinen tulikin ja 

matkajärjestelyt saivat alkaa

• Kovin työ oli hakea viisumia 

– Paperisota tuntui loputtomalta, mutta se voitettiin 

onnellisesti. Muihin paperitöihin sai tarvittaessa apua niin 

Suomen päästä kuin Alaskasta. 

• Pakkaushommat tuottivat itselleni päänvaivaa 

– rinkkaan piti mahduttaa puolen vuoden vaatteet. Ottaen 

huomioon, että aikomuksenani oli pärjätä 40 asteen 

pakkasessa Alaskassa ja 30 asteen helteessä Miamissa. 

• Tammikuun 21. päivä lähdin rinkka joka ikistä taskua 

myöten täynnä yli kaksi vuorokautta kestävälle 

matkalle Oulusta kohti Fairbanksia.

• On tärkeää pakata mukaan myös ennakkoluuloton ja 

rohkea mieli!



Koulu

• Kurssivalinnat olisi pitänyt tehdä jo ennen kuin koulu 

alkaa tammikuussa. Toki kaiken ehti tehdä myöhemminkin, 

mutta osa kursseista oli jo täynnä. 

• Kohdallani ongelman teki vielä se, että en oikein 

meinannut löytää kursseja, mistä olisi todella hyötyä 

minulle myös tulevaisuudessa. 

• Viikkoni koostui:

– arktisen rakentamisen kurssista

– neljästä englannin kurssista 

– kalliokiipeilyn alkeista

– kävin myös kuunteluoppilaana Alaskan Native Cultures 

luennoilla. 



• Amerikkalaiset panostavat yliopistoissaan kotitehtäviin.

– Me vaihto-oppilaat saimme tuntea sen nahoissamme. Meillä 

meni kotitehtävien tekemiseen vähintään kolminkertainen 

aika muihin verrattuna, sillä vieras kieli toi huomattavasti 

lisätyötä. Loppukeväästä ymmärsimme kuitenkin ottaa 

hieman rennommin, sillä huomasimme, että olimme koulun 

tunnollisimpia oppilaita ja, että vähemmälläkin pärjää. 

• Kun valitsin arktisen rakentamisen kurssin, en heti 

ymmärtänyt, että se oli yliopiston korkeatasoisimpia 

kursseja. Sen huomasin kuitenkin jo ensimmäisellä 

luennolla, sillä en ymmärtänyt erikoissanastosta juuri 

mitään. Opettajan ja naapurin pojan kannustamana 

jatkoin kurssia ja jopa läpäisin sen .

• Jos itse kurssien sisällöstä ei ole tulevaisuudessa 

hyötyä, niin opin ainakin englannin kielen melkoisen 

hyvin

– Nykyään ei löydy tilannetta mistä en selviäisi, ei edes 

arktisen rakentamisen osa-alueelta .



Asuntola

• Asuin kampuksella asuntolassa nimeltä Wickersham 

– vanhemmille opiskelijoille tarkoitettu

– hyvin suosittu vaihto-oppilaiden keskuudessa 

– kampuksen kallein, mutta se oli ehdottomasti paras: 

rauhallinen, keskellä kampusta ja paljon muita vaihto-

oppilaita. 

• Jaoin huoneeni tanskalaisen Irmelinin kanssa, josta 

sain itselleni erittäin läheisen ystävän. 

– Samassa solussa asui myös ruotsalainen Malin ja 

kiinalainen Janet

– Tyttöporukalla matkustimme paljon ja illat kuluivat hyvin 

vain huoneessamme jutellessa. 



• Asuntolassamme oli joka kerroksessa 

vain yksi keittiö, jota käytti keskimäärin 20 

ihmistä

–Keittiö muodostui keskeiseksi tapaamispaikaksi 

–sai maistella makuja maailmalta, kokkasihan 

keittiössämme mm. suomalainen, kiinalainen, 

intialainen, kanadalainen, ruotsalainen ja 

chileläinen. 

• Suomalainen pulla ja lohikeitto saivat 

kehuja koko kevään ajan. Jostain syystä 

perjantaista kehittyi minun 

suklaapiirakkapäiväni, jolloin kaikki 

tiesivät, että keittiössä on piirakkaa 

jokaiselle . 





Vapaa-aika

• Alaskassa ei voi käydä aika pitkäksi. 

• Vaihto-oppilaiden tiivis yhteisö keksii aina 

jotain tekemistä. Toki itsekin täytyy olla 

aktiivinen, eikä vain linnotautua omaan 

huoneeseensa. 

• Yliopistolla oli Outdoor Adventures Office, 

joka järjesti maksullisia retkiä viikonlopuille 

– Kävin itse muutamilla reissuilla mm. 

koiravaljakkoajelulla, melontaviikonlopun ja 

jääkiipeily- ja hiihtoretken

– Hiihtoretki kyllä päättyi aika onnettomasti 

hirvikolariin. Kenellekään ei käynyt kuinkaan, mutta 

auto meni tohjoksi ja hirvi kuoli.



• Fairbanks on pienuudestaan huolimatta 

suhteellisen virkeä kaupunki. 

– Urheilu- ja musiikkitapahtumia on varmasti joka 

viikonlopulle

– Opiskelijat viihtyivät useana iltana viikossa 

yliopiston pubissa ja paikallisissa baareissa. 

Positiivisena yllätyksenä tuli, että vaikka baariin 

mentiin, niin porukka ei vetänyt päätänsä täyteen vaan 

nautimme enemmän tai vähemmän laadukkaasta 

musiikista ja toistemme seurasta.    

• Eräänä iltana, kun olimme seuraamassa jääkiekko-

ottelua, tapasin ruotsalaisen lääkärin. Keskustelumme 

lomassa ilmeni, että hän pyörittää sählyvuoroa kolme 

kertaa viikossa. Pääsin mukaan pelaamaan lempilajiani 

ALASKASSA. Sählyvuoro poiki myös Kalifornian matkan 

itselleni, sillä joukkueellamme oli siellä turnaus, 

johon pääsin mukaan. Turnaus meni erittäin hyvin, sillä 

sijoituimme toiseksi

– Sählystä tulikin iso osa vapaa-ajastani siellä ja sain sen 

mukana paljon uusia paikallisia ystäviä. 





Takaisin kotona

• Lähdin Alaskasta toukokuun alussa, mutta 

matkustin muissa osavaltiossa kuukauden 

verran.  Montana, Florida ja New York tuli 

tutuksi.  Olen onnellinen, että matkustin myös 

muualla Amerikassa, sillä pelkästään 

Alaskassa oleminen olisi jättänyt hieman 

vääristyneen kuvan USA:sta, sillä tämä 

pohjoinen osavaltio on varsin omalaatuinen.



• Kotiin palatessani minulta meni kokonainen 

kuukausi tottuessani tähän elämään 

kotimaassani

– Ikävä Alaskaan painaa aina välillä, mutta hyvät muistot 

pysyvät mielessä ja tuovat hymyn ja joskus hersyvän 

naurun kasvoille. Aika vaihtomaassa oli erityisen 

ainutlaatuista. Niitä kaikkia ihmisiä ja paikkoja ei enää 

koskaan voi saada yhteen ja kokea samaa uudestaan.  

Nautin jokaisesta hetkestäni siellä kaukana!

• Mutta, että voiko puolessa vuodessa muuttua 

eskimoksi tai edes alaskalaiseksi? Ei voi. Kyllä 

minä olen niin suomalainen, vaikkakin joka 

reissun jälkeen aina vain värikkäämmässä 

keitossa keitetty, mutta suomalaisuutta minusta 

ei vie edes Alaskan hyytävä kylmyys, kauniit 

vuoret, henkeäsalpaavat jäätiköt tai ihanat 

ihmiset.






