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1. Orientaatioviikko
Koululla ei sinänsä ollut erikoisempaa orientaatioviikkoa. Ensimmäiset päivät alkavat yhdessä
isossa auditoriossa, jossa vuorotellen vaihtareille tärkeät henkilöt esittäytyvät. Silloin tehdään myös
pieni kampuskierros, jolle kannattaa osallistua, jos kampus ei vielä ole tuttu. Suurimman avun
asioihin kuitenkin saa KV-opiskelijoille suunnatusta International Loungesta, jossa kansainväliset
opiskelijat viettävät aikaansa. Myös International Officen henkilökunta auttaa, mutta ensimmäisillä
viikoilla heidän toimistolle usein on kymmenien metrien jono. Erilaiset askarruttavat kysymykset
kannattaa kysyä etukäteen sähköpostitse, eikä odottaa ensimmäisen viikon kaaokseen. International
officelta saatetaan myös joskus vastata sähköposteihin kieltävästi, mutta jokainen vaihto-oppilas sai
haluamansa asiat selvitettyä mentyään paikalle toimistoon sumplimaan asiat face-to-face.
Ensimmäisenä viikkona opiskelijat luovuttavat passinsa International Officen henkilökunnalle, he
lähettävät passit eteenpäin Immigrations Officeen, jossa tarkastetaan viisumit osana alien
registration- prosessia. Opiskelijat saavat passinsa takaisin vasta kuukautta myöhemmin, eli ei
kannata suunnitella matkaa Korean ulkopuolelle ensimmäisten kuukausien aikana.
2. Kielikurssi
Kaikille pakollinen Korean kielikurssi antaa valmiudet mm. ravintola-annosten ymmärtämiseen,
erilaisten ohjekylttien ymmärtämiseen ja erilaisissa liikkeissä asioimiseen. Jo nollatasonkin kurssi
alkaa aika ryminällä, joten on suositeltavaa, että katsoo edes vähän aakkostoa ennen paikalle
saapumista. Jokaisen lähtötaso testataan alussa, joten tyhjän testipaperin (oma nimi pitää kirjottaa!)
palauttamisella pääsee alimman tason kurssille, jossa opiskelu alkaa aivan nollatasolta.
Kielikurssilla oli osittainen läsnäolopakko, opiskelija saa olla poissa seitsemältä luennolta
lukukauden aikana. On kuitenkin todettava, että luennoille on suositeltava mennä, sillä kovasti
etenemisvauhdista johtuen poissaolevat jäävät helposti jälkeen muusta kurssista. Jos todella haluaa
oppia koreankielen kannattaa opetella hieman koreaa etukäteen, jotta pääsee lähtötason mukaan
haastavammalle kurssille.
3. Opintojen aloitus
3.1 Daeguun pääseminen
Jos saapuu Incheonin lentokentälle, vaihtoehtoja on monia:
- Jos haluaa ensin pysähtyä Seoulissa, voi ottaa joko AREX-metron (4e), KTX-pikajunan (n. 8e) ja
saapua Seoul Stationille. Jos on varannut jo etukäteen majoituksen esim. Hongdaesta tai muualta,
metrolinja saattaa osua hyvin suoraan asutuksen kohdalle. KTX-junassa on kuitenkin vähän
helpompi kantaa matkatavaroita jos niitä on paljon. Viikonloppuisin saapuville vinkkinä, että
majapaikat keskustassa ovat kysyttyjä viikonlopun aikaan, joten kannattaa ole hyvissä ajoin
liikenteessä.
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- Jos haluaa suoraan Daeguun, voi ottaa KTX-junan suoraan Seoul Stationilta Daeguun (Dong
Daegu Station). KTX on kalliimpi juna kuin paikallisten suosima Mugunghwa, mutta ajallisesti se
vie alle 50% paikallisjunan ajasta. Varsinkin pitkän lentomatkan jälkeen KTX voi olla mieluisa
vaihtoehto.
- Daegussa juna-asemalta kampukselle matka maksaa taksilla noin 20e, metrolla 1e. Metrolla
mentäessä ensin siirrytään punaista linjaa pitkin pysäkille Banwoldang, jossa vihreä ja punainen
linja leikkaavat, ja sieltä otetaan metro kohti itää. Jos asuu East Gaten lähellä, kannattaa nousta pois
Keimyung University-pysäkillä, mutta jos asuu asuntolassa, kannattaa jäädä vasta seuraavalla.
- Daegussa pääsee helposti liikkumaan paikallisbusseilla ja metrolla. Metrolinjoja on yhteensä
kolme, eli metrokartta on helposti tulkittava. Linjat kattavat hyvin koko kaupungin, ja esimerkiksi
alkumatka metrolla ja loput taksilla on helppo ja kohtuullisen halpa yhdistelmä. Busseilla
liikkuminen saattaa vaatia alkeellista koreankielen osaamista, jotta pystyy tunnistamaan pysäkit.

3.2 Ensimmäinen viikko
Ensimmäisellä viikolla eri aktiviteettijärjestöt pitävät rekrykoppeja Bauer Hallin edessä auki. Tätä
kautta on mahdollista liittyä jenkkifutis, normi futis, pingis tai vaikka laulukerhoon.
Ensimmäisellä viikolla on myös hyvin aikaa tutustua esimerkiksi omaan buddyyn, jonka koulu on
nimittänyt vaihto-oppilaalle etukäteen. Paikallisen asukkaan tunteminen auttaa huomattavasti
yhteiskuntaan integroitumista. Lähes kaikki vaihtokaverimme ystävystyivät omien buddyjensa
kanssa aidosti, josta oli tulevaisuudessa huomattavasti hyötyä, sillä aina löytyy joku jonka puoleen
kääntyä huolissa.
4. Kurssit, tentit, lomat
Käydyt kurssit:
Management information System
Global MBA-ohjelman kurssi, ei vaihtareille tarjottavassa listassa. Kurssilla käydään läpi johdon
tietojärjestelmiä, ja sidotaan käytännön liike-elämä tietoteknisiin ratkaisuihin. Kaikenlaiset BI, Ecommerce, Big Data yms. työkalut esitellään, ja mietitään, miten niitä oikeasti voitaisiin soveltaa.
Suoritettiin välikokeilla ja esseillä.
Strategic Management
Global MBA-ohjelman kurssi, ei vaihtareille tarjottavassa listassa. Kurssi käy läpi strategista
johtamista ja sen työkaluja. Professori oli hauska, mutta ei ollut 20 vuoteen opettanut englanniksi,
mikä vaikeutti luennoilla seuraamista. Kurssilla tukena 200+ sivuinen kurssikirja, josta teoriat saa
helposti luettua, kun kirjaa edetään kappale kerrallaan luennoillakin. Suoritettiin viikottaisilla
tehtävillä, välikokeilla, ja ryhmänä tehtävänä casena.
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Kuulimme Global MBA kursseista vaihtoystäviltämme, joille tarjottu kurssilista oli jostain syystä
kattavampi. Tämän jälkeen kävimme International Officessa, jossa pääsimme ilmoittautumaan
kursseille vaivatta
Tae-Kwon-Do II (Korean traditional martial arts)
Kerran viikossa taekwondo-harkat, käydään läpi vähän liikesarjoja ja professori näyttää
itsepuolustusmetodeja. Ihan hauska tapa oppia vähän kulttuuria, meni vain monen kurssin kanssa
harmillisen pahasti päällekkäin lukujärjestyksessä. Viimeistään kurssin lopussa voi tavoitella
keltaista vyötä, jos aloittaa kurssin ilman mitään tietämystä.
Trade Statistics
Tilastomatematiikan perusteet exceliä hyödyntäen. Loppua kohti muuttuu vaikeammaksi.
Ylivoimaisesti mukavin professori, kenet koko koulu-urallamme olemme tavanneet. Suoritettiin
isona ryhmätyönä ja välikokeina.
Korean Language practice
Korean kielikurssi. Vaatii muita kursseja enemmän työskentelyä, mutta on palkitsevaa. Jos jaksaa
vähän koulun ulkopuolellakin opetella asioita, niin tunneilla pysyy paljon paremmin mukana.
Suoritetukseen vaadittiin kotitehtävien tekeminen, kaksi tenttiä ja suullinen koe. Varmaan olisi läpi
päässyt läksyjä tekemättäkin.. Osalla ryhmistä oli myös sanakokeita.
5. Asuminen
Suurin osa vaihtareista asuu koulun dormeissa. Me asuimme kaksiossa East Gaten vieressä, jossa
myös esim. opiskelijoiden suosimat pari kapakkaa sijaitsevat. Yksityisellä asuminen mahdollistaa
matkustelun arkena, ja iltojen viettämisen ulkona. Yksityisellä asuminen on suhteellisen halpaa
Suomen hintatasoon verrattuna. Meidän asunnossa oli kaksi huonetta, keittiö ja pesutilat(n. 50 m2),
josta maksoimme kuukaudessa noin 440 euroa yhteensä. Huomioina kuitenkin, että 90%
vaihtareista asuu dormeissa, mikä tarkoittaa sitä, että juhlaseuraa voi olla vaikea löytää arkena.
Kelien kylmetessä monet eivät arkisin paljon dormeilta poistukaan enää. Meille yksityisellä
asuminen sopi hyvin, sillä reissasimme ympäri Koreaa paljon, ja pystyimme majoittamaan
vierailevia kavereita. Dormien sääntölista on erittäin tiukka, mutta kyllä sieltäkin ulos pääsee ja
lupalapuilla kaikki on mahdollista.
6. Mitä tehdä, missä käydä?
- Hienoja vierailun arvoisia paikkoja Korean sisällä julkistlla saavutettavissa mm: Jeju, Geoje,
Sokcho, Seoul, Busan.
- Koululla on ilmainen punttisali, ja jos asuu dormeilla niin siellä on ilmainen punttisali ja
pingispöytiä.
- Paikalliset kiipeilevät paljon vuorille, sillä Korea on niitä täynnä. Vuorille kiipeily ja
luonnonpuistoissa vaeltelu on myös vaihtareiden keskuudessa erittäin suosittua. Monet pelottelevat
Tripadvisorissa, että tietyille vuorille pääseminen vaatii kunnon varusteet ja kokemusta, mutta asia
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ei näin ole. Me kiipeilimme isolla porukalla, kaikenkuntoisten ihmisten kanssa ja aina muutamat
vetivät farkut ja tennarit jalassa. Ehkei se nyt niin mielekästä ole, mutta osoittaa, ettei tarvitse
mitään vaellussauvaa tai superkenkiä.
7. Good to know –juttuja
- Moonlight on itäpuolella oleva hyvä baari, omistaja pitää vaihtareiden seurasta. Helppo tapa tavata
muita vaihtareita ja kv-opiskelijoita. Vastapäätä myös MG, jossa osa vaihtareista viihtyy.
- Kannattaa tutustua hyvin omiin huonekavereihin, tai buddyyn, sillä paikallisen tunteminen
helpottaa erittäin paljon kaikkea elämää.
- Aluksi ei voi matkustaa, sillä passit otetaan ”takavarikkoon” Alien registration korttia varten,
jonka saaminen kestää ensimmäisen kuukauden. Alku kannattaa matkustaa korean sisällä.
- Osa automaateista ei hyväksy electron kortteja, osa ei mitään kansainvälisiä kortteja.
Pankkiautomaateista löytyy usein nappula ”Foreign language”, ”Foreign service” ”Global
withdrawal” tai joku vastaava, jota painamalla käyttö muuttuu englanninkieliseksi.
- Alkuun ihmiset saattavat tuijotella ulkomaalaisia paljonkin, varsinkin julkisissa kulkuvälineissä.
Asiasta ei kannata murehtia, niin käy kaikille.
- Viikonlopun lähestyessä junat Seouliin ja Busaniin myydään usein loppuun, joten etukäteen
varaaminen korail.com sivustolta on suositeltavaa.
- Google translate app on erittäin hyödyllinen työkalu arkipäivän askareissa. Ohjelmalla voi ottaa
kuvan koreankielisestä tekstistä ja kääntää sen suomeksi tai englanniksi.
- Liittymä vaihtoehdoista parhaimmalta vaikuttaa Olleh. Ollehin palvelupisteitä on paljon East
Gaten läheisyydessä tai Soulissa. Asioinnissa on kuitenkin huomioitava, että kielimuuri saattaa
haitata keskustelua, joten buddyn mukaan ottaminen tälle reissulle on suositeltavaa. Dormitoreilta
löytyy toki WiFi- yhteys, mutta vaihtokaverimme ainakin valittelivat sen hitautta. Liittymä auttaa
myös paikkojen löytämistä huomattavasti.

