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Valmistelut 
Keväällä ja 

kesällä 2009
- Osallistuminen vaihto-opiskelijoiden 

englanninkurssille OAMK:ssa
- Hakemus N2N-ohjelmaan (Letter of intent)

- Opiskelulupa Lontoosta Kanadan 
suurlähetystöstä (kesti noin 6 viikkoa saada se, 

lupa tarvitaan jos opinnot 
kestävät yli 6kk Kanadassa)

- Rahoitus kuntoon! N2N-ohjelmaan kuului 
runsas apuraha, joka kattoi matkalippumenot

- Kelalta opintotuki normaalisti + 
korotettu asumislisä

- Kannattaa myös hakea apurahoja erilaisilta 
säätiöiltä! Esim. Tellervo & Juuso Waldenin 

Säätiö tukee vaihto-opiskelijoita todella hyvin!

Lähtöpäivä
Helsinki- Vantaa 31.8.2009

2. välilasku Calgaryssä 1.9.

1. välilasku Lontoossa 31.8



Asuminen
Kanadassa
- Asuin yksityiseltä vuokratulta 

asunnossa 4 kanadalaisen ja yhden 
suomalaisen kanssa. 

- Asunnon saimme hommattua 
”kaverikaverinkaverin” kautta. 

-Tuleviin kämppiksiimme olimme kesän 
2009 aikana yhteydessä s-postilla, 

facebookissa ja kerran puhelimitse. 

- Koulun asuntolastakin tarjottiin 
paikkaa mutta valitsimme edullisemman 

vaihtoehdon.
- Koululle oli matkaa noin 15 min. 

bussilla, jossa sai matkustaa ilmaiseksi 
opiskelijakorttia näyttämällä.

- Asumisolot hyvät ja vastasivat 
tasoltaan Suomea.



Kotikatumme Reidway marraskuussa 2010



-Elinkustannukset Kanadassa tulivat 
halvemmaksi kuin Oulussa. Jo pelkästään 

valuuttakurssissa säästimme sillä 
”tulomme” olivat euroissa, mutta myös 

elintarvikkeet olivat edullisempia.
- Vuokran maksoimme käteisellä ns. 

landlordille kerran kuukaudessa. Vuokra 
n. 130 CAN$ 



University of Saskatchewan



University of Saskatchwan



University of Saskatchewan



Engineering Building



• Yliopistossa on opiskelijoita n. 19500. 
Campusalueen vanhimmat rakennukset 
1910-luvulta, uusimmat 2000. Viihtyisä alue.

• Esivalitsin kurssini Suomessa kesällä 2009 
yliopiston nettisivuilta löytämäni opinto-
oppaan pohjalta. Paikalle päästyäni sovin 
tapaamisen tiedekuntani opinto-ohjaan 
kanssa jonka kanssa valitsin kurssit 
keskusteltuani ensin erään tiedekuntani 
professorin kanssa taustastani.

• Kurssit laajoja. Yhdelle lukukaudelle valitaan 
3-5 kurssia. Itse otin 3 eli yhteensä 6 kurssia 
lukuvuodelle. Luennot yli 100 hengen 
suurryhmissä, laskuharjoitukset ja labrat 
pienemissä. Paljon viikottain palautettavia 
tehtäviä.  Koin opiskelun haastavaksi ja 
vaatimustason suuremmaksi kuin Suomessa. 

• Kielitaito kehittyy huimasti! 

University of 
Saskatchewan



Saskatoon

• Saskatchewanin suurin kaupunki, 
asukkaita n. 240000, provinssin 
pääkaupunki kuitenkin Regina. 

• Kaupunki lempinimiä ovat ”City 
of Bridges” tai ”Preerioiden 
Pariisi”

• Paljon baareja ja kahviloita, 
WHL-joukkue Saskatoon Blades, 
ydinkeskusta kaunis ja viihtyisä, 
kaupungin halki virtaa South 
Saskatchewan River, 
jokilaaksossa mahtavat 
lenkkipolut



Saskatoon



Maanviljely on Saskatchewanin pääelinkeino. 



VAPAA-AIKA



YLIOPISTON TARJONTA

Yliopiston International Student Office 
eli ISO järjesti ja tarjosi viikottain 
erittäin runsaasti mahdollisuuksia 
illanviettoihin ja pelihommiin 
kansainvälisille opiskelijoille. Kaikista tuli 
sähköpostiin mainoksia ja mukaan oli 
helppo mennä. 

Vietin kuitenkin suurimman osan 
ajastani kämppiksieni kanssa, heidän 
kotonaan ja heidän ystäväpiirissä ja 
peliporukoissa

Yliopistolla moderni kuntosali ilmaiseksi 
opiskelijoiden käytössä

Yliopiston joukkueiden  ottelut ilmaisia 
tapahtumia. 





TRAVELLING



Fernie, British Columbia, Joulukuu



Taber, Alberta



Coloradossa hiihtolomalla



Huvipuistossa Las Vegasissa



Ei muuta ku reppu selkään ja reissuun! :)


