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WINNIPEG

• Manitoba provinssin pääkaupunki

• Kanadan 7. suurin kaupunki

• Väkiluku 634 000 asukasta

• Kaupungissa on kaksi yliopistoa University of Winnipeg 

(n. 9000 opiskelijaa) ja University of Manitoba (n. 26000 

opiskelijaa), jossa itse olin

• Winnipeg sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, 

lentokenttä, rautatie, hyvät maantiet



WINNIPEG



WINNIPEG



ENNEN LÄHTÖÄ

• Koulun sivuilta löytää alustavaa tietoa vaihtokohteista

• Rohkeasti vain KV - toimistoon kyselemään asioista

• Tarvittavat paperit (hakemukset, suosittelukirjeet ja muut lomakkeet) 
toimitettava KV – toimistoon ajoissa

• Raha-asioiden hoito on erittäin tärkeä, nimittäin sitä tulee 
menemään varmasti

• Myös hyvä huomioida muut asumiseen/elämiseen liittyvät asiat sekä 
vaihtokohteessa että myöskin kotimaassa

• Lentolippujen varaus hyvissä ajoin, ettei tule yllätyksiä

• Kannattaa myös olla hyvissä ajoin kohdekouluun yhteydessä 
vaikkapa sähköpostilla



Asuminen
• University of Manitoba tarjoaa kolme eri hintaista ja tasoista 

asuntolaa

– Mary Speechly hall on halvin ja jonka myös itse valitsin, ei ole 
mikään kovin ihmeellinen ja huoneet eivät ole suuria eivätkä 
kovinkaan siistejä. Huoneessa on sänky, tuoli, pöytä ja 
vaatekaappi, suihku ja wc-tilat ovat yhteisiä. Mutta täynnä mukavia 
ihmisiä!!

– Tache hall on myös samoissa hinnoissa kuin MSH, ehkä hieman 
kalliimpi, ja kunto ja varustelutaso on aikalailla sama, huoneet ovat 
hiukan suurempia ja asukkaita on enemmän

– Kolmas ja paras mutta kallein vaihtoehto on Arthur V. Mauro
asuntola. Tämä on hotellimainen, todella uusi ja siisti asuntola 
omalla vessalla ja minikeittiöllä.



Asuminen

• Asunnot ovat yhden tai kahden hengen huoneita, paitsi 

AVM:ssä kahden hengen soluja. Yhden hengen huone vähän 

kalliimpi kuin kahden.

• Ruoan laitto mahdollisuuksia ei kunnolla löydy muista kuin 

AVM:stä, joten kannattaa ottaa ruoka paketti (joko 10 tai 15 

ateriaa viikossa tai UNLIMITED) 

• Yhteensä huoneesta ja 15 ateriasta/viikko sai koko ajalta (4 kk) 

maksaa noin 2500 dollaria eli reilut 1800 euroa eli 450 kuussa

• Matkaa koululta keskustaan on noin 15 - 20 kilometriä

• Kulkuyhteydet ovat todella hyvät, busseja menee paljon, matka-

aika noin 30 min, hinta 2 dollaria



Oma asuntolani MSH Tache Hall

Vasemmalla AVM



OPISKELU

• Kurssien valinnassa oli hieman mutkia, yhtään Suomessa 
valitsemaani kurssia ei ollut mahdollista käydä syksyllä joten 
valinnat menivät uusiksi. Niistä ei siis kannata kovinkaan paljoa 
huolehtia ennen matkaa. Paikan päällä ensimmäisen ns. 
intensiiviviikon aikana voi hoitaa asian kuntoon

• Luennot ovat aika lailla samanlaisia kuin Suomessa ja tentit 
aivan normaaleja, paitsi että ne tehdään tiettyinä päivinä 
tietyssä tilassa, todella suurissa ryhmissä, vähän niin kuin 
ylioppilaskirjoituksissa

• Opettajat ovat ainakin kokemuksieni mukaan todella päteviä ja 
mukavia

• Omilla kursseillani ei ollut yhtään projektia tai ryhmätyötä 
mutta muilla kavereilla niitä oli todella paljon



Vaihtari elämä

• Vaihto – opiskelijoita UoM:ssä on todella paljon lähes 200 joka 
syksy ja vähän vähemmän keväisin 

• Vaihtari elämä on todella mukavaa, saa paljon ystäviä, on koko 
ajan jotain tekemistä, ei varmasti tarvitse olla yksin

• UoM:ssa toimii erittäin hyviä vaihto – opiskelija järjestöjä, kuten 
MIES (Manitoba International Exchange Students
www.miesinthepeg.com), joka on kansainvälisten 
opiskelijoiden perustama

– Järjestää paljon erilaisia retkiä ( Chigaco, Banff, ym.) ja tapahtumia 
lähes viikoittain

• Lisäksi yliopistolta löytyy myös pubi jossa on joka keskiviikko 
opiskelija bileet ja joka torstai country-ilta (Kanadassa ei voi 
olla törmäämättä tähän käsittämättömään ilmiöön)

http://www.miesinthepeg.com/


Vaihtari elämä



Vaihtari elämää



Elämä vaihdon jälkeen

• Joku viisas mies sanoi ennen kuin lähdin vaihtoon että: 

”se muuttaa miestä ja kotiin paluu on paljon 

vaikeampaan kuin vaihtoon meno”. Ja tämä kaveri tiesi 

mistä puhui!

• Sopeutuminen normaaliin koulurytmiin, vanhoihin 

arkirutiineihin ja normaaliin eloon oli yllättävän vaikeaa.

• Jo syksyllä alkaneille kursseille pääsy riippuu aivan 

aineopettajasta, joten heidän juttusilla kannattaa käydä 

heti kuin vain mahdollista



Yhteenveto

• Kannattaa lähteä, kielen oppii puhumalla, jos se 

arveluttaa

• Paljon kavereita ympäri maalimaa, helpottaa tulevaa 

matkustelua ja verkostoituminen!

• Rahaa saa aina pankista, ei saa olla ongelma

• Tämä on ”once in a life time” mahdollisuus, milloin 

muulloin sinulle oikeasti maksetaan siitä että lähdet 

ulkomaille pitämään hauskaa ja kokemaan paljon 

uutta!?!?!



LINKKEJÄ

• http://umanitoba.ca/

• www.miesinthepeg.com

• www.winnipeg.ca

http://umanitoba.ca/
http://www.miesinthepeg.com/
http://www.winnipeg.ca/

