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Kanada on monikulttuurinen maa. Se muistuttaa paljolti Yhdysvaltoja, mutta ihmiset ovat
enemmän eurooppalaistyylisiä kuin Yhdysvalloissa. Yleisesti voi sanoa että ihmiset ovat
kanadassa avoimia ja ystävällisiä. Heidän kanssaan on mukava viettää aikaa ja helppo tulla
toimeen. Thunder Bay on kaupunki, missä yliopisto sijaitsee. Se on teollisuuspainotteinen
asukasluvultaan Lahden kokoinen kaupunki, joka sijaitsee käytännössä keskellä ei mitään.
Thunder Bay on mielenkiintoinen paikka siinä mielessä, että siellä elää suurin suomenkielinen
yhteisö suomen ulkopuolella. Välillä suomenkieleen saattaakin törmätä odottamattomissa
tilanteissa. Monella nuorella paikallisella onkin suomalaiset sukujuuret josta kertoo
suomalainen sukunimi ja tavallista parempi suomi tietämys. Kanadassa on pääpiirteissään hyvin
samanlaista kuin suomessa, poikkeuksen tekee hienompi ilmasto. Syksyllä kesäisiä lämpimiä
päiviä riittää aina syyskuun lopulle saakka. Ruska on mahtava etelä-suomalaiseen ruskaan
verrattuna. Syksyä ei masenna pimeys, sillä valoa päivällä riittää hyvästi. Talven tullessa
pakkasta ja lunta pitäisi riittää. Alunperin hain TKK:n vaihtokohteisiin niiden helppouden takia.
Tämä kyseinen vaihtokohde varmistui loppujen lopuksi hakuvaiheessa kolmantena
vaihtoehtonani.
Käytännön järjestelyt suomessa sujuivat hienosti. Viisumia ei tarvinnut hakea, kun opiskeluaika
maassa ei ylittänyt kuutta kuukautta. Asunto yliopistolla varmistui täyttämällä yliopiston
asumislomake. Yliopistolla on käytössä pakollinen UHIP-terveysvakuutus, joka kattaa
lääkärikäynnit terveydenhuollossa. Vakuutus on tosin voimassa vain Ontarion-provinssin
alueella, joten myös erillinen matkavakuutus on hyvä olla olemassa mahdollisia matkustamisia
varten. Sain TKK:n apurahan sekä kaksi muuta apurahaa. Näillä sekä omilla säästöillä selvisin
syksyn yli.
Lakeheadiin oli helppo tulla. Välittömästi paikalle ajaessani sain opastusta missä asuntoni
sijaitsee ja mistä voin asuntoni avaimen hakea. Yliopistolla järjestettiin viikon mittainen
orientaatio tapahtuma, missä oli helppo tehdä uusia tuttavuuksia ja samalla sai hyvän käsityksen
koko yliopistosta rakennuksineen. Kulttuuri tuntui olevan että ongelmasi ovat meidän ongelmia,
nimittäin avunantamiseen suhtauduttiin innokkaasti. Yliopistolla on käytössä kirjasto, missä on
hyvät puitteet ryhmätöiden tekemistä sekä itsenäistä opiskelua varten. Yliopistolla on myös
hyvät puitteet liikuntaa varten. Urheiluhalli sekä liikuntarakennus, joissa voi mm. lenkkeillä,
käydä punttisalilla, pelata squashia, lentopalloa, koripalloa tai jalkapalloa. Maksamalla pienen
liikuntapalvelumaksun saa nämä palvelut vapaaseen käyttöönsä. Minulla oli auto käytössä koko
syksyn ajan. Ostin autoni Yhdysvalloista ja sain pidettyä autoni Yhdysvaltojen rekisterissä koko
ajan. Etuna oli se että liikennevakuutus Yhdysvaltojen puolella on selvästi halvempi kuin
Kanadassa. Asian mahdollisti lakipykälä, jonka mukaan opiskelija voi pitää tuoman autonsa
Yhdysvaltojen rekisterissä opiskelujensa ajan Kanadassa. Tätä mahdollisuutta suosittelen
ehdottomasti käyttämään, jos auton haluaa hankkia. Auto mahdollisti kaiken liikkumiseni,

kaupassa käynnit, vapaa-ajan matkailun ja pidemmät lomareissut. Itse olin erittäin tyytyväinen
hankintaani.
Suoritin neljä kurssia vaihtosyksyn aikana. Normaali määrä tuntui paikallisilla olevan viisi
kurssia. Ajoittain kurssien työmäärä tuntui hiukan isolta. Tämä tosin johtui matkustelustani,
jolloin kurssien vaatima työ piti tehdä lyhyen ajan sisällä. Opetustyyli täällä muistutti
lukiotyylistä opiskelua. Omat kurssini olivat kooltaan 30-40 ihmisen ryhmiä. Läksyjä annettiin
tuntiopetustyylisesti, jokaisen tunnin jälkeen.
Vapaa-aikaa tuli paljon vietettyä urheillessa sekä matkustellessa. Thunder Bay ei itsessään
tarjoa loputtoman paljon nähtävää ja koettavaa, jos niitä haluaa metsästää täytyy sitä varten
lähteä kauemmaksi. Kaupungin lähistöllä on vesiputous ja mahtava kanjoni, jotka ovat
todellakin näkemisen arvoisia. Yliopisto tarjoaa hienot urheilumahdollisuudet ja niitä tulikin
käytettyä. Itse pelasin lentopallo- ja jalkapallojoukkueissa sekä kävin ajan salliessa kuntosalilla.
Aikaa oli myös mukava viettää kaveriporukalla ja päättää ilta käymällä kaupungilla syömässä.
Luulen että suhtauduin liiankin realistisesti reissuuni sinne lähtiessäni. Kokemus oli
kaikkinensa niin kattava, että jälkeenpäin olin itsekkin yllättynyt kuinka paljon jäi käteen.

