


 n. 100 000 asukkaan satamakaupunki

 Sijaitsee Ontarion provinssissa maailman suurimman 
järven rannalla (Lake Superior)

 Syntyi 1970, kun Port Arthur ja Fort Williams 
yhdistyivät yhdeksi kaupungiksi

 Suuri suomalaisekeskus, n. 12 825 suomalaissukuista



 Suomalaisuus näkyy vahvasti katukuvassa

 Suomalainen ravintola The Hoito

 Suomalainen kirjakauppa

 Kaupungilla saattoi kuulla puhuttavan suomea



Thunder Bayn kulkuyhteydet ovat huonot. Esimerkiksi junat eivät 
palvele henkilöliikennettä lainkaan.  Kuten joka paikassa 
Kanadassa etäisyydet ovat pitkiä eikä autolla pääse helposti tai 
ainakaan nopeasti oikeastaan minnekään. Lentäminen on 
ehdottomasti nopein ja helpoin tapa matkustaa Thunder Baysta, 
vaikkakin huono vaihtoehto opiskelijan taloudelle.



 Kaupungin sisäinen matkustaminen onnistuu melko hyvin, sillä 
kampukselta on hyvät bussiyhteydet ympäri kaupunkia.  Bussilla 
matkustaminen on opiskelijoille ilmaista, mikäli ensin ostaa 
opiskelijakorttiin bussitarran. Bussitarra kannattaa hankkia, sillä 
se ei ole kovin kallis eikä matkustusmäärää ole rajoitettu. 



Yliopiston kampus on viihtyisä ja lähellä 
luontoa. Yliopistolla on monen näköisiä ja 
ikäisiä rakennuksia eri tiedekunnille. Tilat ovat 
suurimmaksi osaksi hyvässä kunnossa.



 Ensinnäkin lähtöön valmistautumisessa on tärkeintä 
lopettaa harkitseminen ja lähteä ennen kuin alkaa 
katumaan 

 Kv-toimiston väeltä saa arvokasta tietoa 
valmisteluista 

 Kohteena olevan yliopiston sivustoilla kannattaa 
kuitenkin surffailla oma-aloitteisesti ja 
mahdollisimman paljon

 Hakuprosessiin on syytä ryhtyä riitävän ajoissa ja 
tehdä tarvittavat toimenpiteet mahdollisimman 
nopeasti



Lakeheadin kampukselta löytyy erilaisia 
majoitusvaihtoehtoja
 Townhouse

Itse asuin Townhouse tyyppisessä asunnossa. Townhouse on 
kaksikerroksinen rivitalo, jonka yläkerrassa on omat huoneet neljälle 
asukkaalle ja alakerrassa yhteinen olohuone sekä keittiö. Townhouset ovat 
jo melko vanhoja, mutta hyvinkin asuttavassa kunnossa. Townhouse 
muistuttaa asumismuotona eniten tavallista asumista kampuksen 
ulkopuolella.

 Apartment
Apartment-asunnot ovat uusimpia rakennuksia, jotka ovat tavallisia 
kerrostaloja. Myös apartment huoneistoissa on yleensä huoneita 
useammille asukkaille.

 Residence hall
Residence hall on tarkoitettu ensisijaisesti nuorille ensimmäisen vuoden 
opiskelijoille. Residence hall asunnoissa ei ole kunnollisia 
ruoanlaittomahdolisuuksia, vaan asukkaiden täytyy ostaa itselleen ”meal 
plan”. Meal plan oikeuttaa tiettyyn määrään aterioita koulun ruokalassa.



Opiskelu ja luennot muistuttivat mielestäni 
yllättävän paljon suomalaista mallia, professori 
luennoi ja muut kuntelee-periaatteella. Kieli 
osoittautui paljon pienemmäksi ongelmaksi 
opiskelussa mitä etukäteen pelkäsin. 
Englanninkielistä luennointia tottui kuuntelemaan 
varsin nopeasti. 

Kuten suomalisissa yliopistoissa myös Lakeheadissa 
kurssin suorittamiseen vaaditaan yleensä tentti ja 
mahdollisesti harjoitustyö.



Pelkästään vaihtareille suunnattu toiminta ei 
Lakeheadissa ole erityisen aktiivista vähäisen 
vaihtarien määrän vuoksi. Kyllä yliopistolla toki 
tapahtumia on, mutta suurin osa niistä on suunnattu 
yhteisesti kaikille opiskelijoille.



Kampuksella on mukava kahvila (The Study) ja pubi 
(The Outpost).

Outpostissa ja Studyssa järjestetään 

tapahtumia viikottain.


