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Johdanto
Itä-aasian kulttuurit ovat todella erilaisia verrattuna suomalaiseen ja länsimaiseen
kulttuuriin. Etelä-Koreassa lukukauden viettäneenä voin varauksetta suositella sitä
vaihtokohteena, pahimmat kulttuurishokit ovat edelleen hyviä naurun aiheita! Etelä-Korea
on todella hyvä vaihto-opiskelumaa - se on kehittynyt ja huokea OECD -maa, jonka
kulttuuri ja toimintatavat poikkeavat länsimaista, toisaalta yhtäläisyyksiäkin on. Erityisen
hienoa Etelä-Koreassa ja Japanissa on asiakaspalvelun korkea taso. Ravintolassa on
joko nappi, jota painamalla tarjoilija tulee luoksesi nopeasti, tai sitten huudetaan koreaksi

“tänne”(“yogioo” tai Daegun murteella “tsögioo”). Aluksi asiakaspalvelun korkea taso
tuntui välillä jopa ahdistavalle, mutta siihen tottuu nopeasti. Korean kielen taito on
suureksi hyödyksi etenkin Daegussa. Daegulaisten puhutun englannin kielen taso on
heikointa koko Etelä-Koreassa, ja korealaiset ovat ujoja puhumaan tuntemattomille,
saatika vielä ulkomaalaisille ja vielä englanniksi! Englannin kielellä ja ilman yhteistä kieltä
kyllä pärjää hyvin arkipäivän tilanteissa, mutta kovin syvällisiä suhteita paikallisiin voi olla
vaikea luoda ilman korean kielen taitoa.

Infrastruktuuri toimii todella hyvin, mutta esimerkiksi suosittelen lämpimästi hankkimaan
välittömästi maahan tultua prepaid-liittymän, sillä siihen tarvitsee passin. Avoimia Wi-Fi
yhteyksiä ei ole juurikaan, tai niissä on liikaa käyttäjiä, jolloin ne eivät toimi. Passia
tarvitsee myös Alien Registration Cardin hankkimiseen, ja pari viikkoa maahantulon
jälkeen passisi lähetetään Immigration Officeen pakollisen Alien Registration Cardin, eli
käytännössä henkilökortin hankkimista varten. Immigration Officessa on kova ruuhka
päällä, ja koska passi on jumissa siellä muutaman viikon, niin et voi sinä aikana hankkia
prepaid-liittymää. Maan sisällä matkailu on helppoa ja halpaa, julkinen liikenne toimii
hyvin ja taksit ovat suomeen verrattuna todella halpoja.

Ulkomaille on myös helppo lähteä, suorat lennot Daegun kansainväliseltä lentokentältä
vaikkapa Japaniin tai Kiinaan eivät ole kalliita. Lennot kannattaa varata paikallisten
lentoyhtiöiden sivuilta mahdollisimman aikaisin, esimerkiksi itse käytimme Daegulaista
lentoyhtiötä Tway Airia kun kävimme viikon reissulla Tokiossa ja olisimme kukin
säästäneet monta kymmentä euroa, jos olisimme varanneet matkan aiemmin. Toisaalta
Tokion viikon reissun rahankulutuksen jälkeen muutama kymppi ei enää tuntunutkaan
missään! Reissuja voi hyvin toteuttaa lukuvuoden aikana, kunhan on yhteydessä
opettajiin. Hyviä viikonloppureissukohteita on esimerkiksi Soul, eteläinen rantakaupunki
Busan, ja Jeju saari etelässä. Jejulle ja Busaniin kannattaa mennä kun kelit on vielä
lämpimät, Jejulle saa suoria lentoja Daegun lentokentältä. Ulkomaanmatkat kannattaa
yhdistää lomiin, tai käydä ennen tai jälkeen mid-termien.

2. Lähtövalmistelut
Vaihtokohteen varmistettua ensimmäinen vaihe on täyttää mobility-onlineen kaikki
tarvittavat tiedot LUT:in osalta. Tähän tulee hyvin ohjeistusta sähköpostitse ja tarkat
ohjeet miten toimitaan. Mobility hakemuksen ollessa kunnossa alkaa paperisota viisumin
saamiseksi ja Keimyungin yliopistoon hakemiseksi pitää täyttää sähköinen hakulomake.
Tässä kohtaa voidaan jo mainita, että Korealaiset ovat todella tarkkoja virallisten
papereiden kanssa ja kannattaa noudattaa saatuja ohjeita kirjaimellisesti. Sähköiseen
hakemukseen tarvitaan mm. millilleen oikein Korean kriteereillä mitoitettu passikuva.
Sähköistä hakemusta täytettäessä on myös erittäin tärkeää jo tietää aikooko asua
yliopiston omassa asuntolassa, vai hankkiiko oman asumuksen muualta. Emme
todellakaan suosittele asuntolassa asumista! Rekisteröinnin jälkeen yliopisto lähettää
mm. sääntökirjan asuntolan säännöistä, joita on n. 50 ja rajoittavat jokapäiväistä elämää
huomattavasti. Esim. mainittakoon kotiintuloajat, anomukset ulkona olemiseen ja
loputtomat kiellot mitä asuntolaan ei saa tuoda. Lisäksi ennen vaihtoa tehdään alustavat
kurssivalinnat, jotka eivät kuitenkaan ole vielä mitenkään sitovia ja kurssitarjonnat voivat
vielä muuttua ennen lukukauden alkua. Jouduimme itse vaihtamaan n. puolet kursseista,
koska niitä ei enää järjestetty. Vielä lukukauden ensimmäisellä viikolla voi vaihtaa
kursseja, joten tästä ei kannata stressata. Kannattaa huolellisesti käydä läpi lista kaikista
papereista mitä viisumin saamiseen vaaditaan ja tarkistaa että kaikki tarvittavat leimat /
nimmarit löytyvät joka paperista. Näin selviätte yhdellä reissulla viisumikeskukseen, joka
löytyy Helsingistä. Keimyungin omien hakumusten täytön ja viisumipapereiden
haalimisen jälkeen kaikki alkaakin olla ok.

Muistakaa myös ottaa tarvittavat rokotukset ajoissa matkaa varten. Ainakin Hepatiitti A ja
B ovat pakollisia ja rokotus japanin aivokuumeeseen on myös suositeltavaa. Jos
matkaatte muualla Aasiassa vaihdon aikana, varautukaa oman harkinnan mukaan.
Lentoliput kannattaa varata myös ajoissa ettei tule yllätyksiä. Jos haluaa hankkia oman
asunnon, jota lämpimästi suosittelemme, niin kannattaa saapua n. viikko ennen
lukukauden alkua hoitamaan asioita.

Asunnon hankkiminen ansaitsee vielä oman kappaleensa. Asuimme Anssin kanssa
omassa asunnossa syksyn vaihtomme ajan ja voimme jälkikäteen todeta että se oli
loistava ratkaisu. Asuntoloita on kampuksella erityyppisiä ja mitä enemmän maksaa, sitä
paremmat olot saa. Asuntoloiden hintaan kuuluu myös järjetön määrä absurdeja
sääntöjä. Toteamme suoraan, että ette halua elää koko vaihtoa niiden alaisena. Lisäksi,
oma asuntomme maksoi vähemmän kuin asuntolassa asuminen. Asunnon hankkiminen
voi kuitenkin olla vaikeaa, riippuen millaiset “buddyt” saatte yliopistolta. Nämä henkilöt
vastaavat LUT:in tutoreita, mutta heidän osaamisensa heittää laidasta laitaan. Jotkut
eivät puhu ollenkaan englantia ja Korealaiset ovat tyypillisesti myös hieman ujoja. Jos
haluatte kuitenkin oman asunnon, buddyn on pakko toimia kontaktihenkilönä tässä
asiassa.

Koreassa asunnot hankitaan alueellisen välittäjän kautta, joka on puolestaan kontaktissa
itse asunnon omistajaan. Käytännössä menette suoraan välittäjän puheille hänen
toimistolle, kun saavutte Daeguun ja yliopiston alueelle. Tässä vaiheessa tarvitsette
buddynne mukaan tulkitsi mukaan. Olkaa yhteydessä buddyynne jo etukäteen ja kertokaa
hänelle millaista asuntoa olette etsimässä. Hän voi olla yhteydessä välittäjään ennen kuin
itse saavutte Koreaan ja näin välittäjällä on aikaa kartoittaa teille eri vaihtoehtoja. Kun itse
saavuimme välittäjälle, lähdimme samantien kiertämään alueen eri asuntoja jotka
vastasivat kriteerejämme. Vaihtoehtoja oli mukavasti ja valitsimme lopulta pienemmän
yksiön, johon välittäjä tilasi meille toisen sängyn maksua vastaan. Asunnon valinnan
jälkeen

ajoimme
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paperit
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vuokrasumman 4kk ajalta. Lisäksi Koreassa vuokralaisen pitää maksaa takuumaksu
omistajalle, jonka saa takaisin vuokrasuhteen loputtua. Meillä tämä vastasi 2kk vuokraa.
Yleensä summa on huomattavasti isompi, mutta omistaja oli valmis kompromissiin, sillä
olimme valmiita maksamaan kaikista kuukausista samantien. Suosittelemme tätä
käytäntöä ja omistajat ovat neuvotteluvalmiimpia saadessaan rahat heti. Kaikki maksettiin
käteisenä, joten valmistautukaa hankkimaan käteistä etukäteen. Nimet paperiin, saimme
oman kopion ja pääsimme muuttamaan uuteen asuntoon. Avaimia Koreassa ei käytetä,
vaan ovessa on ovikoodi. Seuraavana päivänä omistaja tuli kytkemään meille kaasut
päälle ja kaikki oli ok. Tämän jälkeen ainoaksi huolehdittavaksi asiaksi jää kaasu- ja

sähkölaskujen maksu. Laskut saapuvat yksinkertaisesti postilaatikkoon ja ne käydään
maksamassa pankissa. Muistakaa säilyttää kuitit omistajaa varten, että saatte
takuumaksun takaisin! Oman asunnon saaminen on paljon helpompaa kuin annetaan
yliopistosta ymmärtää, mutta se vaatii hieman vaivaa ja onnea osaavan buddyn saamisen
suhteen. Viimeinen vinkki, hankkikaa kämppä yliopiston itäisen-portin alueelta. Siellä on
kaikki palvelut lähellä ja lukematon määrä ruokailupaikkoja, jossa tulette käymään paljon.

3. Kaupungin esittely
Daegu on Etelä-Korean piilotettu helmi. Kaupunki on ehkä aliarvostettu, sillä se on
kolmanneksi suurin ja jää Soulin ja Busanin varjoon. Daegun keskusta on iso, mutta
muutamien

käyntikertojen

jälkeen

alkaa

ymmärtämään

keskustan

alueita.

Banwoldangissa on iso metro-center, jossa on maanalaisia kauppoja, ja voi sadepäivinä
kävellä pitkiä matkoja maan alla. Keskustan alueella on shoppailijoille paljon
merkkiliikkeitä, suuria tavarataloja. Vaihtomme loppuvaiheessa Dongdaeguun (ItäDaegu) avattiin Shinsegae-mall, joka on suurimpia kauppakeskuksia koko Itä-Aasiassa.
Jungangnon aseman luona on elokuvateattereita ja vaatekauppoja. Keskustassa on
kuuluisa baarikatu Dongseongro, ja alueella on paljon baareja, klubeja, keilahalli,
karaoke-huoneita,

katuruokaa,

pehmolelupelitiloja,

pelihalleja,

pc-huoneita

ja

viikonloppuisin katuesiintyjiä. Keskustaan on yliopistolta n. puolen tunnin matka metrolla.
Viimeinen metro kulkee yhdentoista jälkeen, ja taksi keskustasta yliopistolle maksaa
yleensä 13000-14000 wonia, eli n. 11€.

Yliopistokampus on todella hieno ja se pidetään todella siistinä. Kampuksella on mm. iso
kappeli, ja pieni Korealainen perinnekylä, joka on todella vaikuttava. Rakennuskanta on
siistiä, uutta ja majesteettista. Kampus on aidattu ja sieltä pääsee ulos neljästä portista.
On East-gate, Main-gate, South-gate ja pieni Southeast-gate. East-gaten ulkopuolella oli
paras yöelämä ja ravintolatarjonta. South- ja main-gate ovat lähes vierekkäin, niiden
ulkopuolella on myös kahviloita, ravintoloita ja baareja. Southeast-gate on lyhyin
kulkureitti dormitoryltä ruokakauppaan ja metroasemalle. East-gaten ulkopuolella on

Moonlight ja MG-lounge -baarit, joiden suurimmat asiakasryhmät koostuivat yliopiston
vaihto-opiskelijoista. East-gaten ulkopuolella oli myös parhaimmat Korean Barbeque ravintolat koko reissun ajalta, ja kattava tarjonta korealaisia ravintoloita, mm. perinteisiä
ravintoloita, kalaravintoloita kun kävelee n. 500m portilta, Zzimdak-ravintoloita,
kiinalainen ravintola ja italialaisia ravintoloita. PC-huoneita (PCbang), karaokehuoneita
(norebang), ja DVDhuoneita (DVDbang) löytyy kampuksen itä- ja eteläpuolelta.

Mielestämme paras nähtävyys koko Daegussa on Palgongsan-vuoristo, ja erityisesti
Gatbawi, eli yhdelle vuoriston huipulle rakennettu jättimäinen buddha-patsas, jota
uskovaiset käyvät palvomassa ja antamassa almuja. Vuoren huipulle johtaa pitkät
portaat, joiden kävelemiseen kannattaa varata muutama tunti suuntaansa, parissa
tunnissa pääsee ylös jos on kovakuntoinen. Vuoriston huipulla pääsee kävelemään
uskomattomissa maisemissa, uskomattoman luonnon keskellä ja näkee kaupungin,
mikäli ei ole sumuista. Vuorelle pääsee parhaiten kun menee metrolla Dongdaegu:n (ItäDaegu) asemalle ja jatkaa sieltä bussilla 401 Palgongsanille. Muita nähtävyyksiä
kaupungissa on E-World huvipuisto, Apsan-vuori, botanical garden ja kaupungin muut
puistot, joista muutama on keskustan alueella. Liikkuminen metroilla on halpaa, helppoa
ja nopeaa. Metrolippu Daegussa maksaa 1100 wonia, eli alle euron.

4. Orientaatiopäivät
Orientaatiopäivät ovat pakollisia jokaiselle opiskelijalle. Ilman orientaatiopäiviä ja sieltä
saatavia materiaaleja olisi todella vaikea päästä mukaan Korean ja kampuksen
elämänrytmiin. Kampuksella on kymmeniä rakennuksia, ja ensimmäisellä viikolla edes
oikean rakennuksen löytäminen tuotti vaikeuksia. Kampuksen oppii tuntemaan nopeasti,
mutta rakennusmerkinnät voivat olla hämmentäviä, ja kampuskartta onkin ensimmäisellä
viikolla korvaamaton apuväline. Orientaatiopäivillä järjestetään mm. kampuskierros,
kerrotaan käytännön asioista, käydään läpi juhlapyhät ja jopa neuvotaan mitä appeja
kannattaa ladata kännykkään. Orientaatiopäivät ovat hyvä tiivis tietopaketti, josta saa
hyvän aloituksen reissulle, niitä ei missään nimessä kannata missata!

5. Kielikurssi ja muut kurssit
Kurssimme muuttuivat vielä syksyn lukukauden ensimmäisellä viikolla, sillä osa kursseita
oli poistunut tai tullut täyteen. Valitsimme lopulta seuraavat kurssit:

5.1. Korean language practice
Kurssilla opetellaan nimensä mukaan Korean kieltä. Lukukauden alussa opiskelijoille
laaditaan alustava testi heidän korean osaamisestaan, joka lopulta määrää mille tasolle
hän sijoittuu. Voimme kuitenkin luvata, että tulette saamaan kyseisestä testistä 0 pistettä,
jos ette ole aiemmin opiskelleet koreaa. Suosittelemme kurssia, sillä itse jokapäiväinen
elämä Daegussa on huomattavasti helpompaa, jos osaa edes vähän Koreaa.

Korean alkeiskurssi alkaa itse korean hangul-kirjoituksen opiskelusta. Kirjaimet ovat
yllättävän helppo oppia ja kurssi eteni loogisesti. Oma opettajamme kielitaito oli
erinomainen ja opetus oli hyvää. Samaa kurssia opettaa kuitenkin useita opettajia ja
arpajaiset päättävät kenen kurssille pääsee. Perus fraaseja olisi ollut kuitenkin hyvä oppia
kurssin alussa. Esim. ulkona syömistä käymistä varten. Kurssilla on yksi välikoe ja
varsinainen koe kurssin lopussa, sekä kevyt suullinen koe. Annamme korean kurssille
⅘.

5.2. Understanding workplace in Korea: History, culture and economy
Kurssilla käsiteltiin Korealaisten mielenmaailmaa ja kartoitettiin miten korealaisuus on
muodostunut ilmiönä. Näkökulmia ja syitä etsittiin mm. historiasta, kulttuurista ja
taloudellisesta kehityksestä. Kurssin aiheet olivat itsessään kiinnostavia, mutta kurssin
paras puoli oli ehdottomasti sen opettaja. “Mr. Handsome”, kuten professori itseään kutsui
oli

ylivoimaisesti

kaikkien

kurssien

paras

opettaja.

Tunneilla

saatiin
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mielenkiintoisia keskusteluja eri aihealueista eri kansallisuuksien välillä oppilaiden

kesken ja Mr. Handsome ohjaili keskustelua taustalla. Jokainen tunti alkoi professorin
kuulusteluilla mitä olimme tehneet viime viikonloppuna ja tunnelma oli rento koko kurssin
ajan. Kurssi koostui parista pienestä essee-kirjoituksesta, ryhmän esityksestä,
välikokeesta ja varsinaisesta kokeesta. Kurssin lopuksi professori vei kaikki ryhmäläiset
perinteiselle “chicken and beer” illalliselle, jossa sojukin virtasi. Annamme kurssille täydet
5/5 ja suosittelemme lämpimästi. Vaihdon paras kurssi.

5.3. A survey of contemporary Korean economy
Kurssilla tutustutaan Korean talouden kehitykseen ja vaiheisiin Korean sodan jälkeen.
Kurssin aiheet ja Korean talouden kehityksen eri vaiheet olivatkin erittäin mielenkiintoista
kuultavaa.

Kurssilla

sekoitettiin

mukaan

myös

paljon

politiikkaa

ja

kulttuurin

ymmärtämistä, sillä niillä on ollut myös iso rooli Korean talouden kehityksessä. Kurssin
opettajan englannin osaaminen oli hieman huonompaa kuin muilla kursseilla, mutta hyviä
keskusteluja saatiin kuitenkin aikaiseksi ja opetus oli hyvää. Kurssilla opiskelijat etsivät
koko kurssin ajan viikoittain netistä Korean taloutta koskevia uutisia, postaavat ne kurssin
opetusjärjestelmään Edwardiin (vastaava kuin moodle) ja keskustelevat niistä. Kurssilla
on myös välikoe, sekä varsinainen koe kurssin lopussa. Opiskelijat laativat myös
yksilöllisesti n. 15min esityksen opettajan antamista aihealueista, jotka koska Korean
taloutta eri näkökulmista. Mm. Oma aiheeni oli Korean kansainvälinen kaupankäynti.
Kurssilla sai erinomaisen kuvan Korean talouden muodostumisesta ja nykyisestä tilasta.
Annamme kurssille arvosanaksi ⅘.

5.4. Cross-cultural communication
Kurssilla käytiin läpi eri kulttuurien kohtaamisten luomia ongelmia ja miten niistä voidaan
selvitä arkipäivän tilanteissa, sekä business ympäristössä. Kurssin opettaja oli selvästi
kansainvälistynyt ja osasi tuoda jokaiselle tunnille erilaisia kulttuurisia ongelmia
opiskelijoiden keskusteltavaksi. Kurssilla käytiin läpi kulttuurisia eroja verraten ensin
tilannetta korealaisessa kulttuurissa, jonka jälkeen siirryttiin keskustelemaan miten
tilanne
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huomattavasti vaihto-opiskelijoita, joka tekikin kurssin konseptista toimivan. Kurssin
ilmapiiri oli rento ja nautin eniten avoimesta keskustelusta kulttuurisesti aroistakin
aiheista. Eräällä tunnille opettaja toi kaikille opiskelijoille spontaanisti mm. jäätelöä.
Kurssilla laadittiin n. 15min esitys oman kotimaan kulttuurista, tavoista tai niiden
muutoksista. Käsittelimme Anssin kanssa mm. Suomen hyvinvointivaltion käymiä
muutoksia. Kurssiin kuului myös varsinainen koe. Annamme kurssille arvosanaksi 5/5.

5.5. Marketing management
Kurssi oli maisteritason markkinoinnin kurssi, kurssikirjana toimi markkinoinnin perusteet
kurssilta tuttu Kotlerin Marketing Management. Kurssin opettaja Candyllä oli
korealaisittain poikkeuksellinen tyyli opettaa, ja teoriaa käytiin jatkuvasti esimerkkien
kautta läpi. Kurssilla oli 3 kurssityötä ja tentti. Kurssitöissä pääsi mukavasti itsekin
yhdistämään teoriaa käytäntöön, ja oli hienoa päästä tekemään yhteistyötä korealaisten
kanssa. Luennot eivät ikinä kyllästyttäneet Candyn eläväisen opettamistyylin takia. Tällä
kurssilla meillä oli myös eniten korealaisia kurssitovereita ja osalle heistä tämä oli
viimeinen kurssi, sillä he valmistuivat kurssin jälkeen. Viimeisellä luennolla Candy tilasi
meille juhlaMcdeliveryn valmistuneiden opiskelijoiden ja kurssin päättymisen kunniaksi.
Ensimmäinen kurssityö oli pienempi parityö, jossa oli tarkoitus kehitellä mahdollisimman
tuottavia myyntikonsepteja, jos käytettävissä on vain jättisäkki karkkeja. Seuraava
tehtävä oli ryhmätyö, jossa käytiin kaupungilla ottamassa esimerkkikuvia erilaisista
markkinoinnin ja mainonnan muodoista keskustan kauppakadulla. Viimeinen ja isoin
kurssityö oli suunnitella E-martille markkinointisuunnitelma. Kurssin aikana oltiin käyty
tekemässä kenttätutkimusta E-martin kilpailijoista, joten mekin olimme saaneet
perustietämyksen toimialasta. Kurssityön ensimmäisessä osassa korealaiset opiskelijat
kävivät läpi markkinatilanteen, sillä se vaati korean kielen taitoa ja sellaista paikallisen
markkinan tuntemusta, jollaista vaihto-opiskelijalla ei voi olla. Seuraavat vaiheet teimme
yhdessä korealaisten kanssa. Tentissä oli 4 esseekysymystä, joihin kuhunkin oli sivu tilaa
vastata. Annamme kurssille arvosanaksi ⅘.

6. Lukuvuoden kesto, loma-ajat ja koeviikot
Syksyn lukukausi alkoi 1.9. ja kesti 21.12 asti. Lukuvuoden ensimmäinen viikko on ns.
sopeutumisaikaa, jonka aikana järjestetään kansainvälisten opiskelijoiden orientaatio ja
viimeiset kurssimuutokset voi vielä tehdä.
Lomapäivistä huomattavin oli Korealainen “Chuseok”, jota vietetään 15.9. Tällöin
koulusta on vapaata ja kaikki Korealaiset perheet kokoontuvat yhteen juhlimaan ja
kunnioittamaan esi-isiään. Suosittelemme kysymään omalta buddyltä, jos olisi
mahdollista osallistua hänen perheensä juhlaan. Perheet ovat koreassa erittäin tärkeässä
arvossa yksilön elämässä ja perinteisen juhlan kokeminen vieras perheessä on
kokemisen arvoinen.

Koeviikot koostuvat välikoe-viikosta lukukauden puolessa välissä ja varsinaisista kokeista
lukukauden lopussa. Välikoe-viikolla järjestetään kurssien välikokeet ja osalla kursseista
ei ole opetusta. Kokeet ovat yleensä sähköisiä, eli koekysymykset lähetetään
opiskelijoille sähköpostitse ja niihin on rajattu aika vastata, sekä lähettää opettajille.
Varsinaisella koeviikolla oli niin perinteisiä tenttejä luokissa, sekä sähköisiä tenttejä
laajojen essee kysymysten muodossa.

7. Vapaa-ajan aktiviteetit
Urheileminen ei ole kovin suosittua Korealaisten nuorten keskuudessa. Kampuksella on
kuntosali dormitoryn alakerrassa, mutta painoja ja laitteita ei ole kovin paljoa.
Kampuksella on myös kuntosali taekwondo-rakennuksessa, jossa on paremmin laitteita
ja painoja. Ainoa huono puoli tässä salissa on sen huonot aukioloajat. Sali on auki iltaisin
kuudesta kahdeksaan, paitsi torstaisin, jolloin se siivotaan ja sali on auki puoli
seitsemästä kahdeksaan. Kampuksen ulkopuolella on ainakin crossfit-sali ja erinäisiä
kamppailulajisaleja, varsinaista kuntosalia en huomannut.

Lenkkeileminen Daegussa tuntui aluksi vaikealta, mutta pian löysin erinomaisen reitin,
jota juosta. Kampuksen länsipuolella olevaa joenrantaa on paras juosta, koska siellä ei
ole liikennevaloja, ja maisemat on kohdillaan. Kun joenrantaa juoksee pohjoiseen, se
kaartaa itään, ja päätyy kiertämään kampuksen pohjoispuolella olevan vuoren, ja voi
kääntyä sen itäpuolelta takaisin kampukselle päin.

Kuten aiemminkin on mainittu, niin Daegussa on kyllä anniskeluravintoloita. Vaikkei
haluaisi alkoholia juoda, niin baarit ovat todella viihtyisiä koreassa. En usko että
Daegussa on yhtäkään baaria, jossa ei olisi darts-taulua, ja Moonlight-baarista löytyy oma
henkilökohtainen uusi suosikkipelini, eli pöytäjalkapallo. MG-loungessa on biljardipöytä ja
kissoja. Paikka on muuten todella viihtyisä, mutta alituinen kissanjätöksien haju luo
omanlaistaan groteskia tunnelmaa baariin. Mikäli menee keskustaan klubittamaan, niin
on hyvä varautua siihen, ettei joka klubille pääse, ellei puhu koreaa. Koreassa myös
miehille ja naisille on eri sisäänpääsymaksut klubeille, ja useassa baarissa on
vaihtoehtona ostaa joko koko illan juomat tai määriteltyjä juomia määritellyksi ajaksi.
Usein hinta on naiselta 10000 wonia (8€), mieheltä 15000 wonia (13€), ja hinta voi kattaa
esimerkiksi

tietyt

vodka+mixer

juomat

kolmeksi

tunniksi.

Keskustassa

on

anniskeluravintola nimeltä Gold Lounge, jossa vaihtoehtona on muutama kymmenen
erilaista drinkkiä.

Koreassa PC-huoneet ovat todella yleisiä, hinta on yleensä n. alle euron tunti. PChuoneessa voi pelata vaikkapa Overwatchia “ilmaiseksi”, sillä PC-huoneilla on peliin
lisenssi, jolla pääsee pelaamaan vain maksamalla tietokonepaikkamaksun, ainoa asia
mitä tarvitsee on ilmainen battle.net tili. Jos tykkää laulaa, niin karaokehuone on
loistoviihdettä pienellä kaveriporukalla. Huone maksaa muutamia kymmeniä euroja
tunnilta, joten halpaa hupia se ei ole. Jos on totaalinen multakurkku, niin ei kannata
vaivautua, sillä mikrofonien äänenvoimakkuus on laitettu todella kovalle. Keilaaminen on
myös melko hintavaa koreassa, rata maksaa muutamia kymppejä tunnilta ainakin
viikonloppuöisin, mutta mikäpä olisi parempi keino tutustua paikallisiin, kuin rento
pallopeli?

Korealaiset ravintolat ovat todella viihtyisiä ja huokeita verrattuna suomen hintatasoon.
Iltaisin ravintoloissa ihmiset viettävät muutamia tunteja nautiskellen hyvää ruokaa ja
siemaillen sojua ja kaljaa. Paikallisilla ei ole vahvaa baarikulttuuria, sen sijaan heillä on
todella viihtyisä ravintolakulttuuri. Myös kahvilat ovat todella suosittuja paikkoja viettää
aikaa Koreassa, kahviloita on joka paikassa ja ne ovat yömyöhään asti auki. Mid-termien
ja final examien lähestyessä kahvilat pakkautuvat täyteen opiskelijoista. Koreassa
kannattaa mennä katsomaan myös Baseball-ottelu, siellä se on todella suosittu laji
Koreassa. Kampuksen lähettyviltä löytyy myös pelihalleja, joissa on rakennettu baseball
syöttökone, ja pääsee lyömään palloja. En koskaan ymmärtänyt millä logiikalla
syöttöpelin pistelasku toimi, mutta pallojen lätkiminen oli todella mukavaa puuhaa.
Vaihtoehtoisena ruokailuvaihtoehtona on myös pakko mainita “McDelivery”. Nimi kertoo
oikeastaan kaiken. Kyseessä on Korean kotiinkuljetus kulttuurin pohjalle rakennettu
konsepti, jossa vanhaa kunnon mäkkiruokaa voi tilata kotiovelle asti kellonajasta
riippumatta. Koreassa esim. yksin ruokailu on haastavaa, sillä korean kulttuuriin ei
varsinaisesti kuulu yksin syöminen ravintolassa. Joskus on myös mukavaa saada ruoka
suoraan ovelle, jos haluaa viettää iltaa asunnolla, tai on saapunut aamuyöllä kotiin
nälkäisenä pienessä humalassa. Läheiset ravintolat sulkevat ovensa n. klo 23, joten
McDelivery on varteenotettava vaihtoehto. Tilaaminen onnistuu helposti McDeliveryn
omalta sivulta, josta löytyy englannin kieliset ohjeet. Vaikein asia on oman tarkan
osoitteen selvittäminen ja kirjoittaminen koreaksi palveluun, mutta ensimmäisen kerran
jälkeen tämän helposti tallentaa tulevaisuuden tilauksia varten. Ruoka saapuu yleensä n.
30-45min päästä tilauksesta ja oman tilauksen kulkua voi kätevästi seurata McDeliveryn
sivulta. Haluamme kuitenkin varoittaa, että tähän jää helposti koukkuun.

Daegussa on todella hyvä shoppailla. Itse kävin lähinnä Daisossa ja E-martissa, jotka
ovat halpakauppoja, joista voi tehdä hyviä löytöjä. Kuitenkin jos tykkää merkkivaatteista,
tai hienommista kauppakeskuksista, niin keskustasta löytyy Hyundai-mall, Lotte-mall,
aiemmin mainittu Shinsegae-mall, lukuisia merkkikauppoja ja kojuja. Ikävä kyllä Daegun
suurin kojualue Seomun market paloi vaihtomme loppupuolella, mutta oletettavasti se on
uudelleenrakennettu entistä ehommaksi ensi syksyyn mennessä. Vaihdon aikana tuli

huomattua, että Korealaiset ovat todella nopeita rakentamaan asioita, vaihdon aikana
East-gaten ulkopuolella oleva Rodeo street ja sen lähikadut uudistettiin todella viihtyisiksi,
muutos tapahtui n. kuukaudessa, mm. asfaltti vaihdettiin laattoihin, ja sivukadut maalattiin
viihtyisämmiksi.

