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1. Miksi Linköping kannattaa valita vaihto-oppilas paikaksi?
Itselleni oli selvää, että vaihto-oppilaspaikan tulisi sijaita lähellä Suomea, sillä minulla oli
tarve vierailla Suomessa opiskelujeni aikana. Linköping osoittautui hyväksi vaihtoehdoksi,
sillä sinne on helppo päästä Suomesta laivalla ja lentäen. Yliopiston kurssitarjonta oli myös
monipuolinen ja kansainvälinen ilmapiiri teki vaihdosta antoisan. Suurin osa ulkomaisille
opiskelijoille suunnatuista kursseista voidaan suorittaa englannin kielellä, mutta jos
vaihtoon lähtijällä on ruotsinkieli hallussa, voi kursseja valita myös ruotsinkielellä.
Linköpingistä pääsee myös edullisesti käymään esimerkiksi Kööpenhaminassa junalla.
Itse vuokrasimme auton ja kiersimme Ruotsin maaseutua. Myös Ryanair lentää läheltä
Linköpingiä edullisesti moniin kohteisiin.

2. Alkuvalmistelut, kun opiskelupaikka on varmistunut
Asunnon saanti oli vaihdon haastavin asia. Opiskelija-asuntoja on runsaasti saatavilla,
mutta myös hakijoita on paljon. Kannattaa heti opiskelupaikan saatuaan mennä jonoon
opiskelijoille tarkoitettuihin asuntoihin. Tarkempia ohjeita saa yliopiston www -sivuilta.
Asuntoja tarjoaa esimerkiksi Studentbostäder, missä pisteitä asuntoa varten saa jokaisesta
vuorokaudesta. Mitä enemmän pisteitä, sitä paremmat mahdollisuudet on saada asunto.
Myös yliopisto tarjoaa asuntoja.
Itse sain asunnon yliopiston kautta vasta 1.2.2012 alkaen ja jouduin vuokraamaan
asunnon muuta kautta tammikuun ajaksi. Löysin asunnon tammikuun ajaksi yliopiston
www -sivuilla olevan ilmoitustaulun kautta. Ilmoitustaululla ostetaan ja myydään tavaraa
sekä vuokrataan asuntoja.
Asuinalueista lähin yliopistoa on Ryd, mistä pääsee yliopistolle pyörällä tai jalkaisin. Se
sijaitsee noin kilometrin päässä Campus Vallalta. Soluhuoneet ovat kalustettuja ja
esimerkiksi omaan soluhuoneeseeni tehtiin kylpyhuoneremontti keväällä 2012, eli
kylpyhuone oli ainakin uusi. Asunnossa oli kahdeksan huonetta, ja kaikilla henkilöillä oli eri
kansallisuus. Keittiöstä ja muiden yhteisten tilojen siisteydestä jokainen soluasunto piti
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huolta vuorollaan. Keittiön siisteydessä oli välillä haasteita ja paljon riippuu siitä, millainen
tuuri sattuu opiskelijakavereiden suhteen.

3. Opintojen aloittaminen
Hyväksymiskirjeessä ilmoitetaan tarkka ajankohta, milloin opinnot alkavat. Kannattaa olla
silloin paikalla, sillä muuten kursseille voi olla vaikea päästä. Itse en parin päivän
myöhästymisen takia päässyt parille kurssille vaikka yritin. Kun olet ajoissa paikalla, voit
myös vielä vaihtaa kurssejasi. Saavuttuasi ensimmäisenä päivänä yliopistolle on ensin
otettava yhteyttä yliopiston kansainvälisestä vaihdosta vastaavaan henkilöön. Hän kertoo
tärkeimmät asiat ja antaa ”selviytymispakkauksen”, mihin on kerätty tärkeää tietoa
opinnoista ja käytännön asioita. Jos sinulle on myönnetty huoneisto yliopistolta, saat myös
huoneiston avaimen häneltä. Yliopisto järjestää myös orientaatiopäivän, jolle kannattaa
osallistua.
Matkustaminen Linköpingiin on helppoa. Jos valitsee esim. Viking Linen, kannattaa ottaa
Viking Linen kautta bussikuljetus Tukholmasta Linköpingiin. Bussikuljetus maksaa vain 10
EUR per suunta. Flybe lensi ainakin keväällä 2012 Norrköpingiin ja siitä pääsee kätevästi
junalla Linköpingiin. Finnair lentää Tukholmaan (Arlanda), mistä on helppo mennä junalla
Linköpingiin. Laiva on halvin tapa matkustaa, tosin se luonnollisesti kestää pidempään
kuin muilla tavoilla liikkuminen.

4. Kurssien valinta, lukukausi sekä lomat
Opiskelu Linköpingin yliopistossa eroaa jossain määrin Lappeenrannassa opiskeluista.
Monissa kursseissa on paljon ryhmätöitä ja pidetään esitelmiä. Kurssit, jotka läpäistään
pelkkä tentti suorittamalla, ovat harvassa. Tenttikäytäntö on suurin piirtein samanlainen
kuin Lappeenrannassa. Erona on se, että jokainen opiskelija saa tenttiin AID:n. Näin tentin
tarkastaja ei voi tietää kenen paperia hän tarkistaa. Lukukausi on jaettu kahteen periodiin:
tammikuusta marraskuuhun ja huhtikuusta kesäkuun alkuun. Kahden periodin välissä on
loma ja lisäksi on vielä viikon mittainen pääsiäisloma. Jos suorittaa esimerkiksi
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ensimmäisellä periodilla enemmän kursseja ei toisella periodilla tarvitse suorittaa niin
paljon opintoja ja ajan voi käyttää muuhun, esim. Ruotsiin tutustumiseen.
Itselleni oli alunperin valittuna seuraavat kurssit:
Study period 1. (Vt1 Tammikuu – Maaliskuu)
•

TMQU04 Six Sigma Quality, 6 ETCS

•

TDDD03 Industrial Engineering and System Usability issues, 6 ETCS

•

TPPE54 Advanced Planning and Schedulling, 6 ECTS (tämä oli hyvä kurssi, tosin
vaati paljon matematiikan osaamista)

Study period 2 (Vt2 huhtikuu – Kesäkuu)
• TDDD29 IT –Project Management, 6 ECTS
•

TDEI21 Startegic Application of IT, 6 ECTS

•

TMQU06 Quality and Process Development, 6 ECTS

Nämä kurssit olivat vain ensimmäinen valinta ennen vaihdon alkua ja muutoksia tuli paljon
paikan päällä. Yliopisto katsoo paljon opiskelijan suorittamia aikaisempia opintoja ja
ehdottaa kursseja sen pohjalta. Monille kursseille ei pääse, jos opiskelija ei ole suorittanut
kurssille vaadittuja aikaisempia opintoja.
Itse valmistuin kesäkuun lopussa 2012 ja suoritin pari pakollista tenttiä kevään aikana
myös Lappeenrantaan. Tämä oli mahdollista, sillä kävin vain tenteissä Lappeenrannassa.
Ruotsin kursseja on myös tarjolla ja näissä kannattaa suomalaisen valita taso, joka ei ole
aivan alhaisin. Ruotsin kurssin taso vaihdettiin esimerkiksi itselläni astetta ylemmäs
ensimmäisen luennon aikana. Itse kävin kurssia, missä tavoite oli oppia käyttämään
ruotsin kieltä arkitilanteissa. Alimmilla tasoilla oli oppilaita, jotka eivät olleet etukäteen
opiskelleet kieltä.

5. Opiskelijan arki ja juhla
Linköping tarjoaa paljon erilaisia urheilu ja vapaa-ajanvietto mahdollisuuksia. Liikkuminen
julkisilla kulkuneuvoilla on suhteellisen edullista ja kaupungista löytyy runsaasti
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ravintoloita, kauppoja sekä uimahalli ja urheiluhalli. Bussilla liikkumista varten tulee ostaa
ladattava matkakortti, sillä bussit eivät myy lippuja. Jos on kiinnostunut esimerkiksi golfista,
niin kenttä avattiin Linköpingissä jo huhtikuussa ja se sijaitsee aivan yliopiston vieressä.
Yliopistolle liikutaan yleensä pyörällä, muuta itse kävelin eikä se ollut ylivoimaista. Pyörän
voi

ostaa

edullisesti

esimerkiksi

poislähtevältä

vaihto-oppilaalta

tai

kaupungista

pyöräliikkeestä. Yliopiston alueelta löytyy urheiluhalli sekä kuntosalit. Auton voi vuokrata
edullisesti läheltä yliopistoa tai Ryd:ä (Statoil). Yliopiston lähellä ja kaupungissa sijaitsee
monia opiskelijapubeja esimerkiksi Herrgård (HG), Flamman, Nationeras Hus (NH), Ville
Valla ja Pub Örat. Pubit tarjoavat ruokaa ja juomaa opiskelijahinnoilla. Opiskelijakortti pitää
olla mukana, jotta pääsee paikkoihin sisään. Opiskelijakortilla voi viedä yleensä pari
vierasta sisään.
Campuksella

on

monia

ravintoloita

ja

ruokailu

on

hieman

kalliimpaa

kuin

Lappeenrannassa. Ruoka maksaa noin 5 EUR, tosin jotain saa halvemmallakin.
Opiskelijoilla on tapana tehdä eväät mukaan ja syödä yliopistolla ruokailuun varatussa
paikassa. Siellä on mahdollisuus esim. lämmittää ruoka mikrossa. Ruoka kaupassa oli
mielestäni halvempaa kuin Suomessa.
Erasmus Student Network (ESN) järjestää vaihtareille erilaista toimintaa ja näitä on
etenkin lukukauden alussa. HG:ssä (Herrgård) järjestetään joka tiistai kansainvälinen ilta,
mikä on suosittu vaihto-opiskelijoiden keskuudessa. Muina iltoina HG:ssä on yleensä
ruotsalaisia opiskelijoita. HG sijaitsi omasta asunnostani 300 metrin päässä ja sinne oli
helppo mennä syömään sekä nauttimaan pari olutta iltaisin. Soluasunnoissa järjestetään
myös illanviettoja.
Jos kavereita on tulossa käymään voi Ryd:stä vuokrata kannettavia sänkyjä panttia (10
EUR per sänky) vastaan esimerkiksi viikoksi. Itselläni kävi pari kaveria vierailemassa ja
tutustumassa kaupunkiin.
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6. Lopuksi
Suosittelen Linköpingiä ehdottomasti vaihtaripaikaksi, sillä itse olin ainakin positiivisesti
yllättynyt. Yliopistolla kaikki toimi hyvin ja opiskelijat olivat avoimia ja sosiaalisia. Kurssien
taso oli hyvä ja myös opettajat osasivat asiansa. En tiedä sattuiko sään puolesta hyvä
tuuri, mutta sää oli Suomen talveen verrattuna erittäin leuto ja lunta oli todella vähän.
Linköpingin kaupunki tarjoaa riittävästi katsottavaa ja koettavaa vaihdon ajaksi ja
matkustaminen Suomeen ja muualle on helppoa.

