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� Kielen oppiminen

Kansainvälinen koulu lähellä Oulua� Kansainvälinen koulu lähellä Oulua

� Tutustuminen uusiin ihmisiin sekä 
kulttuureihin

� Vaihtelua opiskeluun



� Kv-toimistosta tarvittava info

Hakemus + muut laput Luulajaan� Hakemus + muut laput Luulajaan

� Kelalle ilmoitus vaihtovuodesta

� Tutustuminen Luulajaan ja yliopistoon 
www.ltu.se



� Koulu koostuu 
kuudesta eri kuudesta eri 
rakennuksesta jotka 
on jaoteltu eri 
koulutusohjelmien 
mukaan. Silti luentoja 
ympäri koulua. 
Koulun alueella on Koulun alueella on 
myös Tietomaan 
tyyppinen Teknikens
Hus.



� Nolle Periodilla 
tuutorit eli Phösaret

� Periodin lopulla 
järjestettiin Welcometuutorit eli Phösaret

tutustuttivat meidät 
kouluun ja sen 
tapoihin. Erilaisia 
tapahtumia ja bileitä 
oli ympäri kaupunkia.

järjestettiin Welcome
dinner kampuksen 
ravintola/yökerho 
STUKissa



� Periodin aikana LTUn
kv-toimisto järjesti kv-toimisto järjesti 
meille ilmaisreissun 
Storforssenille, 
Euroopan 
suurimmalle vapaasti 
virtaavalle koskelle. 



� 2-3 kurssia/jakso

� Kurssit laajoja, paljon 

� Paikalliset firmat 
sponsoroi paljon 

� Kurssit laajoja, paljon 
projektitöitä jotka 
yleensä 2-4 hengen 
ryhmissä

� Tentit samaa tasoa 
kuin Suomessa

sponsoroi paljon 
opintomatkoja, osa 2-3 
yötä

� Koululla hyvät tilat 
töiden tekoon

kuin Suomessa



� Student Torget auttaa 
opiskelijoita joka opiskelijoita joka 
asiassa, tentit , 
bussikortit yms
haetaan täältä

� Kampusalueella on 
myös hyvin varusteltu 
kuntosali, neljä 
ravintolaa sekä 
kuntosali, neljä 
ravintolaa sekä 
yökerho.

� Luulajassa myös 
joukkoliikenne 
toimii hyvin, 
kuukausikortti 
opiskelijalle n. 40€



� Kampus on jaettu 
asunnoissa 
Björkskataniin, PorsöniinBjörkskataniin, Porsöniin
ja Vänortsvägeniin. 
Vaihtareille yleensä on 
varattu solu 
Björkskatanilta, 
halutessaan voi hakea 
omaa asuntoa muualta.

� Vänortsvägenillä
asuminen kalustetussa 
28m2 asunnossa n. 28m asunnossa n. 
320e/kk

� Ruoka on ostopaikasta 
riippuen vähän 
halvempaa kuin 
Suomessa



� Kuntosalo StiL
järjestää talvella 

� Luulajassa on myös 
Elitserien joukkue, järjestää talvella 

kymmeniä 
laskettelureissuja 
ympäri Suomen ja 
Ruotsin Lappia, myös 
muita 
talviaktiviteettejä 

Elitserien joukkue, 
sekä 
koripallojoukkueet 
pääsarjatasolla

talviaktiviteettejä 
Pohjois-Ruotsista 
löytyy paljon



� Yökerhot kaupungissa 
on vähissä

� Kampusalueella 
luonto on lähellä, on vähissä

� Ruotsalaiset 
tykkäävät olla kotona 
porukalla, tehdä 
ruokaa ja seurustella

luonto on lähellä, 
hiihtoladut, 
retkeilypolkuja ja 
kuntorata



� Luulajan 
vanhakaupunki on vanhakaupunki on 
linja-autokyydin 
päässä keskustasta. 
Etenkin jouluna 
vanhakaupunki herää 
eloon, siellä 
järjestetään järjestetään 
joulumarkkinoita sekä 
muuta ohjelmaa



� Lukukausittain 
Luulajassa on n. 150 

� LTUssa opiskelee ja 
työskentelee Luulajassa on n. 150 

vaihto-opiskelijaa, 
kauimmat Etelä- ja 
Väli-Amerikasta. 
Suurin osa 
vaihtareista tulee 
Ranskasta ja Italiasta.

työskentelee 
vakituisesti myös 
suuri määrä 
ulkomaalaisia eri 
ohjelmissa.

Ranskasta ja Italiasta.



Kyllä kannatti! Vaikka 
Luulaja ei heti 

� Vuodesta jäi mukaan 
paljon hyviä muistoja, Luulaja ei heti 

itsessään herätä 
mitään suurempia 
kiinnostuksia, on se 
silti, ainakin yliopisto, 
kansainvälinen ja 
hyvä tasoinen.

paljon hyviä muistoja, 
kokemuksia ja 
kontakteja ympäri 
maailman. 

hyvä tasoinen.


