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Ennen lähtöä
Viisumi
	
  
Yksi tärkeimmistä tehtävistä mitä opiskelijan täytyy tehdä ennen vaihtoon lähemmistä, on
hakea opiskelijaviisumi (D-2). Tähän kannattaa varata aikaa, sillä viisumin saamiseen voi
mennä useampikin viikko, mutta meillä kävi hyvä tuuri, kun saimme viisumit takaisin noin
viikon jälkeen. Viisumin haussa kannattaa myös ottaa huomioon, että suurlähetystö ottaa
passin kyseiseksi ajaksi pois, joten matkustelu tänä aikana ei ole mahdollista maihin,
johon tarvitaan passia. Viisumin hakuun löytyy hyvät ohjeet Etelä-Korean suurlähetystön
nettisivuilta. Kannattaa muistaa ottaa kaikki vaadittavat paperit mukaan, jotta ei tarvitse
palata uudestaan toimistolle. Viisumin hakuun tarvitaan myös useampi paperi koululta,
joten tässäkin kannattaa olla ajoissa liikkeellä.

Kurssit
	
  
SungKyunKwan yliopisto lähettää kattavan tietopaketin kaikille tuleville opiskelijoille, ja
siinä on mukana ohjeet kursseille ilmoittautumiseen. SKKU:n lähettämissä ohjeissa lukee,
että ilmoittautuminen pitäisi tehdä jo ennen yliopistoon saapumista, mutta se ei ollutkaan
pakollista, sillä kursseille voi myös jälki-ilmoittautua paikan päällä paperisella lomakkeella.
Kursseille ilmoittautuminen on hieman hankalaa Suomesta päin, sillä ilmoittautumiseen voi
käyttää vain Microsoftin käyttöjärjestelmää ja tietokoneelle pitää ladata lisäohjelmia. Me
ilmoittauduimme kursseille jo kesällä, mutta se tuli tehdä Suomen aikaan kello 4 yöllä ja oli
muutenkin vaikeaksi tehty. Jos kursseille ei ilmoittaudu etukäteen, voi olla riskinä ettei
mahdu kurssille.

Sairasvakuutus
	
  
Yliopisto vaatii kaikkia vaihto-opiskelijoita lähettämään todistuksen sairasvakuutuksesta
ennen yliopistoon saapumista. Kaikkien opiskelijoiden tulee hankkia kaiken kattava
matkavakuutus, joka on voimassa koko lukuvuoden ajan. Vakuutusyhtiöltä täytyy pyytää
englanninkielin todistus tästä vakuutuksesta ja lähettää se yliopiston henkilökunnalle.
Opiskelijoiden tulee myös lähettää röntgenkuva todistaakseen, ettei ole tuberkuloosia,
mutta tämä täytyy tehdä vain, jos asuu dormeissa.

Rokotteet
	
  
Koreaan mentäessä ei ole pakollista ottaa mitään ylimääräisiä rokotteita, mutta jos siellä
asuu pidempään, on suositeltavaa ottaa lavantauti- sekä Japanin aivokuume rokotteet.
Lavantauti on suun kautta syötävä rokote, joka maksoi noin 40 euroa, ja Japanin
aivokuume -rokote sisältää kaksi annosta ja yhteensä maksaa noin 250 euroa.
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Suosittelemme ottamaan lavantauti rokotteen, jotta voi hyvällä mielellä syödä kanaa sekä
ostaa street food –kojuista ruokaa.

Paikan päällä
Asunto
	
  
Vaihtoehtoja Soulissa asumiseen oli kaksi: Asua koulun asuntoloissa tai hankkia vuokraasunto yksityisiltä markkinoilta. Päädyimme hankkimaan oman asunnon yksityisiltä
markkinoilta. Koulun asuntoloissa on puolensa, mutta asuntolat ovat tytöille ja pojille
erikseen eikä toisen sukupuolen huoneissa saa edes vierailla. Koska edustamme eri
sukupuolia ja halusimme asua ainakin samassa rakennuksessa, niin oma asunto oli ainoa
vaihtoehto. Lisäksi meitä kummastutti asuntoloiden "kotiintuloajat", jotka olivat meille
hieman liian armeijahenkisiä. Jokaisena päivänä asuntolat olivat suljettu klo 01-05
aikavälillä eikä tällä välin omaan asuntoon päässyt sisään tai ulos. Jos halusi lähteä
katsomaan Soulin huikeaa yöelämää, vaihtoehdot olivat palata asuntolaan ennen yhtä tai
vasta viiden jälkeen aamulla.
Soulissa yksityiset asunnot ovat suhteellisen hintavia, mutta suomalaisille eivät kuitenkaan
mahdottoman kalliita. Ainoa ongelma on löytää asunto vain lyhytaikaiseen vuokraukseen,
joita Soulissa ei liikaa ole tarjolla. Suurin osa asunnoista vuokrataan vähintään vuodeksi
kerrallaan ja vuokratakuut ovat varsin suuria (saattavat olla jopa 10 000€), mikä myös
karsii opiskelijan vaihtoehtoja kiitettävästi. Lisäksi asunnon löytämisessä ongelmia teetti
kielimuuri, sillä vain harva asunnonvälitystoimisto käytti englantia palvelukielenään.
Kävimme korealaisen tuttumme kanssa kiertämässä eri asunnonvälittäjien toimistoja,
mutta laihoin lopputuloksin.
Löysimme lopulta internetistä englanninkielisen toimiston, joka välitti asuntoja myös
lyhytaikaiseen vuokraukseen. Lähetimme toimiston välittäjälle viestin, että olemme
kiinnostuneet tietystä asunnosta ja seuraavana päivänä meillä oli asuntonäyttö, jonka
jälkeen päätimme vuokrata asunnon. Seuraavana päivänä meillä oli jo sopimus
allekirjoitettuna ja avaimet asuntoon. Takuuvuokra oli aluksi varsin suuri, mutta saimme
laskettua sen noin tuhanteen euroon maksamalla koko 4kk vuokran etukäteen.
Suomessa ollessamme löysimme muutaman hyvän asunnon etukäteen, mutta
suosittelemme etsimään asuntoa vasta paikan päältä, jotta ei tulisi ostettua tai tässä
tapauksessa vuokrattua sikaa säkissä. Asuimme ensimmäiset kaksi viikkoa AirBnbasuntoloissa, jotka olivat suhteellisen halpoja ja erittäin siistejä.
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Puhelin
	
  
Matkapuhelinliittymät ovat hintavampia kuin Suomessa. Hankimme Olleh nimiseltä
operaattorilta prepaid liittymät. Liittymän avaaminen maksoi noin 35€, johon sisältyi
puheluita ja tekstiviestejä, joka riitti hyvin yhdelle lukuvuodelle. Netti liittymään maksoi noin
15€/1GB tai noin 20€/2GB kuukaudessa. Se tuli ladata jokaisen kuukauden lopussa
kivijalkamyymälässä uudestaan. 1GB riitti hyvin, sillä Soulissa metroissa, yliopistossa sekä
useimmissa ravintoloissa ja kaupoissa oli toimiva ilmainen langaton verkkoyhteys.

Immigration office (ARC)
	
  
Uskomatonta mutta totta, maahanmuuttovirastossa englannin kielellä asioiminen oli
hyvinkin hankalaa. Jokaisen yli 90 vuorokautta Etelä-Koreassa oleskelevan henkilön tulee
ilmoittautua maahanmuuttovirastolle 90 vuorokauden sisällä maahan saapumisesta. Jotta
opiskelija saa Alien Registration Cardin, tulee ensimmäiseksi varata aika tapaamiselle
Etelä-Korean maahanmuuttoviraston nettisivuilta. Tapaamiseen tulee ottaa mukaan kaikki
vaadittavat paperit ja maksaa kortista. Korealainen henkilöllisyystodistus toimitetaan noin
kuukausi tapaamisen jälkeen, ja se oikeuttaa poistumaan maasta ja palata viisumin
voimassaoloajan puitteissa. Helsingin Etelä-Korean suurlähetystössä myöntämä viisumi
oikeuttaa
maahantuloon
vain
kerran,
joten
suosittelemme
hoitamaan
maahanmuuttovirastossa käynnin niin nopeasti kuin mahdollista, jos haluaa matkustaa
vaihdon aikana Korean ulkopuolelle. Me saimme tapaamisajan vasta kuukausi maahan
saapumisemme jälkeen, jonka jälkeen meidän tuli odottaa vielä toinen kuukausi, ennen
kuin saimme tehdä ulkomaanmatkoja Koreasta. Kortti tulee palauttaa lentokentälle
viimeisen kerran, kun poistuu Etelä-Koreasta.

Koulu
	
  
Ilmoittauduimme maisteriopiskelijoiksi, joka tarkoitti sitä, että pystyimme osallistumaan
vain kolmelle kurssille. Saimme kursseista yhteensä 9 SKKU opintopistettä, joka vastaa
meidän 18 opintopistettä. Valitsimme kurssit vaihto-opiskelijoille suunnatusta paketista,
mutta muillekin kursseille saa osallistua. Luennot ajoittuivat pääsääntöisesti maanantaista
perjantaihin kello 9.00 ja 19.00 välille.
Koulu alkaa orientaatiopäivällä, jolloin kaikki opiskelijat kokoontuvat yliopistolle. Päivä
sisältää erilaisia infopaketteja ja esityksiä. Silloin myös tapaat (toivottavasti) sinulle
merkatun tuutorin. Päivä päättyy yhteisiin juhliin, johon voit ostaa päivän aikana lipun.
Orientaatiopäivään kannattaa osallistua, sillä sieltä saa paljon tärkeää tietoa (miten liittyä
koulun wifiin) sekä erilaisia dokumentteja, joita tulet tarvitsemaan. Se on myös
ensimmäisiä päiviä, jolloin tutustut muihin vaihto-opiskelijoihin.
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Meidän valitsemamme kurssit:
Economics in Global Environment
Contemporary Korean Society and Culture
Financial Markets in Korea
Nämä kurssit ajoittuivat vain maanantaille ja keskiviikolle, mikä mahdollisti pitkät
viikonloppulomat eli toisin sanoen matkojen tekemisen. Economics in Global Environment
oli käytännössä mikroteoriaa ja keskittyi lähinnä Yhdysvaltojen sekä Saksan markkinoihin.
Sama oli Financial Markets in Korea kurssilla. Koska Korean rahoitusmarkkinat –ja
järjestelmät perustuvat Yhdysvaltojen malliin, kävimme lähinnä kaiken USA:n
näkökulmasta. Kotitehtävät sekä tentit molemmissa kursseissa perustuivat amerikkalaisten
yliopistojen valmiiksi tekemiin tehtäviin. Kurssin professori oli mukava, mutta muuten
kurssit olivat ehkä hieman turhat meille. Contemporary Korean Society and Culture kurssi
oli puolestaan erittäin mielenkiintoinen. Jos on kiinnostunut Korean kulttuurista haluaa
tutustua siihen syvemmin, suosittelemme ottamaan tämän kursiin. Me molemmat saimme
kurssilta paljon irti ja opimme ymmärtämään korealaisia tapoja huomattavasti enemmän.
Kurssit eivät vaatineet yhtä paljon työtä kuin Suomessa ja jopa tohtoritason kursseja pystyi
ottamaan maisterivaiheenopiskelijatkin. Välitentit sijoittuivat ajalle 20.10-26.10 ja
lopputentit 15.12-21.12. Tentit tehdään samaan aikaan, kuin sillä viikolla olisi luento.
Koreassa SKKU piti itse kaksi lomaa syyslukukaudella. 25.9 oli University Foundation day
ja 28.9 oli Confucius Birthday. Muita lomia syyslukukaudella oli Chuseok, eli korealainen
kiitospäivä, joka kesti kolme päivää syyskuussa tai lokakuussa riippuen vuodesta, Korean
Foundation Day 3.10 ja Hangul Proclamation Day 9.10. Yliopiston lähettämässä
tietopaketissa on myös kerrottu kaikki tulevat lomapäivät.
Kampusalueelta löytyi muun muassa optikko, SKKU-myymälä, kirjakauppa, pieni
elintarvikemyymälä, matkatoimisto ja Olleh-operaattorin myymälä.

Matkustelu
	
  
Kuten kohdassa "Immigration office" on mainittu, maahan rekisteröityminen ja korealainen
henkilöllisyystodistuksen hankkiminen tulee hoitaa ennen kuin matkoja ulkomaille voi
tehdä. Meillä tähän meni noin kaksi kuukautta, jonka jälkeen teimme pidennetyt viikonloput
Pekingiin sekä Tokioon. Korean sisällä matkustelu toki onnistui ilman korealaista
henkilöllisyystodistusta, ja teimmekin useita viikonloppumatkoja Korean sisällä muun
muassa Sokchon rantakohteeseen, Jejun saarelle (jota sanotaan korealaisten Havajiksi)
sekä Busanin rantakaupunkiin, joka on Etelä-Korean toiseksi suurin kaupunki Soulin
jälkeen.

5	
  

Ruoka
	
  
Kampuksella on useampi eri ruokala, josta voi päivän aikana hakea lounasta tai illallista.
Ruokalat ovat iltaan asti auki, mutta pitävät tauon noin kolmen aikaan iltapäivällä. Yliopisto
tarjoaa pääsääntöisesti vain korealaista ruokaa, mutta sieltä löytyi myös ainakin yksi
pikaruokaravintola. Hinnat koulun ruokaloissa liikkuivat 1,50 ja 5 euron välillä. Me
valitettavasti kyllästyimme koulun ruokaan suhteellisen nopeasti, mutta se ei haitannut,
sillä kampuksen ulkopuolella, noin 5 minuutin kävelymatkan päässä, oli useampiakin
ravintola. Koulun vierestä sai korealaista, japanilaista, meksikolaista ja länsimaalaista
ruokaa. Hinnat ravintoloissa liikkuivat 4 ja 10 euron välillä.

Liikkuminen
	
  
Paras tapa liikkua Soulin sisällä on ehdottomasti julkinen liikenne. Se on halpaa sekä
tehokasta. Ostimme Koreaan saavuttuamme T-money-kortit, joka on etäluettava,
uudelleen ladattava maksukortti. Bussiin tai metroon mentäessä ja poistuttaessa se tuli
leimata ja yksi matka maksoi noin euron. Ainoa miinus julkisessa liikenteessä oli se, että
ne eivät kulkeneet kovin myöhään. Tämän jälkeen kätevin tapa liikkua olivat taksit. Taksit
ovat Soulissa ja muualla Koreassa erittäin halpoja, ja noin 5km matka maksaa 5€. Korean
sisällä matkustaminen hoitui joko pitkän matkan busseilla tai junalla. Junissa vaihtoehtoina
olivat joko kalliit ja nopeat junat tai hitaammat ja halvemmat. Me emme turvautuneet
kertaakaan KTX-luotijuniin, sillä ne olivat tuplasti kalliimpia normaaleihin juniin verrattuna.

