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Alkuvalmistelut kotimaassa
Koreaan tarvitaan viisumi, jonka saa anottua Etelä-Korean konsulaatista
Helsingistä. Mukaan tarvitset passisi (joka jää heille n. 3pv ajaksi riippuen
ruuhkasta), hyväksymispaperit Korean koulusta, proof of finance, jonka saa
Kaisalta Lutista ja 40 euroa käteistä ja netistä tulostetun lomakkeen. Ohjeet
kannattaa käydä lukemassa Etelä-Korean suurlähetystön sivuilta, josta myös
konsulaattiin tarvittavan lomakkeen saa tulostettua.
Meillä viisumit valmistuivat kolmessa päivässä ja ruuhkia ei ollut. Haimme omat
viisumimme jo ajoissa eli joulukuun loppupuolella, koska viisumissa on entryaikaa 3 kk myöntämisajankohdasta. Viisumia hakiessa kannattaa miettiä kuinka
kauan maassa suunnittelee esimerkiksi matkustelevansa vaihdon jälkeen, jotta
osaa anoa sen tarpeeksi pitkälle ajalle.

Saapuminen Koreaan
Saavuimme molemmat Koreaan helmikuun lopulla, Petra tuli Tokiosta ja minä
Helsingistä. Siirtyminen lentokentältä Seoul stationille junalla on hyvin selkeää
ja helppoa. Kannattaa myös poiketa juna-asemalla jossain pienessä marketissa
tai kioskissa ostamassa T-money metro- ja bussikortti, johon voi myöhemmin
ladata lisää arvoa lähes kaikissa kioskeissa jamarketeissa. Kortti on kätevä, kun
sitä tarvitsee vain vilauttaa porteille metroon mentäessä ja sieltä poistuttaessa.
T-money-korttia voi ladata vaivattomasti vain Soulissa, mutta voit kuitenkin
käyttää kortille lataamasi rahat myös Daegussa. Jos siis matkaat opiskelemaan
Daeguun, niin siellä on oma Daegu tai Toppass-kortti metroja varten. Daegussa
Toppass-kortin saa ostettua Daegu bankista, kampuksen east gaten vierestä.

Suosittelemme ehdottomasti varaamaan alkuun muutaman ylimääräisen
päivän ja viettämään muutamia päiviä Soulissa. Meillä aikaa oli vain 3pv, jonka
jälkeen ostimme KTX-junaliput Soulista Daeguun. Jos teillä sattuu olemaan
neljän hengen porukka kasassa, niin teidän pitäisi saada asemalta liput
ostaessanne alennusta.

Käytännönasiat
Yliopiston kampus on yksi Etelä-Korean kauneimmista. Dormi sekä muut rakennukset
sijaitsevat kävelymatkan päässä toisistaan. Kampukselle pääsee kolmea eri reittiä,
jotka on nimetty etelä-portiksi, itä-portiksi sekä pää-portiksi. Heti kampusalueelta
poistuttaessa löytää useita ravintoloita ja muita palveluita.
Jo ennen lentomatkaa vaihto-opiskelijoille annetaan buddyn yhteystiedot. Buddy on jo
pitemmänaikaa yliopistolla opiskellut korealainen, jonka tehtävä on opastaa opiskelija
korealaiseen yliopisto elämään. Häneltä voi kysyä tarvittaessa neuvoa mihin tahansa.
Kaikki korealaiset käyttävät pikaviestinohjelmaa nimeltä Kakaotalk. Kakaotalkin
lataaminen omaan puhelimeen on erittäin suositeltavaa, silla se on lähes ainut tapa
saada yhteyttä korealaisiin sekä myös muihin vaihtareihin. Halutessaan voi myös
hankkia korealaisen puhelinliittymän, mutta itse en nähnyt sitä tarpeelliseksi.
Kampusalueella on käytössä ilmainen wifi ja käytännössä jokaisessa kahvilassa läpi
maan on oma wifi. Mikäli ei omista älypuhelinta, sellaisen saa ostettua melko halvalla
käytettynä. Apua kannattaa kysyä paikalliselta.

Korealaisten pistorasia on samanlainen kuin Suomessakin.
käyttämään sähkölaitteita normaalisti, etkä tarvitse adapteria.

Pystyt

siis

Orientaatiopäivä ja kursseille ilmoittautuminen
Orientaatiopäivä oli maanantaina. Meille kerrottiin koulusta ja esiteltiin
”tärkeitä” henkilöitä. Tämän jälkeen meidät jaettiin ryhmiin ja kiertelimme
kampusaluetta. Orientaatiopäivänä täyteltiin erilaisia lomakkeita ja palautettiin
mm. lääkärintodistus. Kannattaa Suomessa käydä hankkimassa todistus, että ei
ole hepatiitti B:tä tai tuberkuloosia, muuten joutuu osallistumaan
terveystarkastukseen, jossa otetaan keuhkokuva ja verinäyte (maksaa 15.000
wonia). Järjestetään orientaatiosta seuraavalla viikolla.
Orientaationpäivänä tarvittiin mm. passikuvia ja käteistä alien register cardia
sekä opiskelijakorttia varten. Passikuvat saa kätevästi otettua kampuksella
sijaitsevassa valokuuvamossa. Kaikkien yli 3 kuukautta Koreassa viettävien
henkilöiden on hankittava alien register card. Tätä varten tarvitsee passikuvan
ja täytyy maksaa 20 000 wonin palkkio. Alien register cardia varten jouduimme
käymään virastossa seuraavalla viikolla, jossa otettiin sormenjäljet.
Kansainvälinen toimisto oli hoitanut bussikuljetuksen sinne ja asia hoitui
suhteellisen helposti. Valmiit alien register cardit saimme kansainväliseltä
toimistolta noin kuukautta myöhemmin.
Orientaation viikolla meille järjestettiin tervetulo – juhlat, joka muistutti
limudiskoa. Siellä pääsi hyvin tutustumaan muihin vaihto-opiskelijoihin.
Menimme juhlien jälkeen läheiseen baariin ja jatkoille clubille downtowniin.
Kansainvälinen toimisto myös järjesti vaihto-opiskelijoille leffapäivän, jolloin
meillä oli bussikuljetus elokuvateatteriin. Valitettavasti moni tapahtuma oli
peruutettu lauttaturman takia, mikä oli erittäin ikävää.

Meidät oli ilmoitettu haluamillemme kursseille jo etukäteen. Kannattaa
ilmoittautua mahdollisimman monille kursseille, jotta voi käydä luennoilla
katsomassa, mitkä ovat mielenkiintoisia kursseja ja mitkä eivät. Kurssien
lisääminen ja poistaminen hoitui helposti kansainvälisen toimiston avulla,
mutta kursseja voi vaihdella ainoastaan ensimmäisen viikon ajan.

Asuminen
Asuntoloita on kolme erilaista: International Hall, KELI House ja General Hall.
Käytännössä vaihto-opiskelijat valitsevat joko KELI Housen taai International
Hall:in. General Hall asuntoloissa ei puhuta englantia, jolloin sinun täytyy osata
Koreaa.
International Hallin etuina ovat tavalliset sängyt ja joka huoneessa oleva wc
sekä suihku. Miesten puolella huoneissa on 3 henkeä ja naisten puolella 2
henkeä. Hinnaltaan International Hall on hieman Keli-housea kalliimpi. Koska
naisten huoneissa asuu vain kaksi ihmistä, joudut maksamaan niistä myös
enemmän kuin miesten huoneista, joissa hinta jakautuu kolmeen osaan.
International Hall:ssa huonekavereina on todennäköisesti muita vaihtoopiskelijoita. On kuitenkin hyvin mahdollista, että huonekaverina on myös
Korealainen.
Keli-housessa puolestaan asutaan korealaisen huonekaverin kanssa. Miehet ja
naiset asuvat eri kerroksissa ja kaikilla on samanlainen huone. Huone on melko
pieni, siinä on kerrossänky, 2 kaappia ja 2 työpöytää. WC ja suihkutilat ovat
yhteiset koko kerroksen kanssa.
Keli-talo on tunnettu korealaisten keskuudessa erilaisista ei-toivotuista
ötököistä, kuten muurahaisista ja juoksujalkaisista. Törmäsimme myös
muutamaan rottaan. Valitimme tilanteesta yliopiston presidentille asti, ja sille
tehtiin jotain. Henkilöstä riippuen tälläinen voi tuntua vastenmieliseltä, mutta
itseni tilanne ei liikaa vaivannut. Lukukauden aikana en omassa huoneessani
törmännyt kuin pariin hämähäkkiin ja muurahaiseen.
Jos haluaa asua dormissa, joutuu noudattamaan tiettyjä sääntöjä. Säännöt ovat
hieman tiukkoja länsimaalaisille, mutta on olemassa myös mahdollisuus asua
kampuksen ulkopuolella yksityisissä asunnoissa. Säännöt ovat seuraavat:
•

Joka ilta asuntolaan tulee saapua ennen klo 23:00

•

Huoneissa ei saa olla vastakkaisen sukupuolen kanssa

•

Tarkastus aina klo 23 aikaan kerroksen johtajan toimesta

•

Klo 23:00 – 5:00 aikaan rakennuksesta ei voi poistua eikä sinne pääse
sisään

•

Ei saa juoda alkoholia (säilytys kuitenkin oli ok)

Mikäli rikkoo sääntöjä saa miinuspisteitä. Kun pisteitä kertyy 10 joutuu
muuttamaan kampuksen ulkopuolelle asumaan. Viikonloppuisin ei tarvitse
nukkua asuntolassa, mutta sitä varten on täytettävä pieni lappu. Tällöin tosin
asuntolaan ei edelleenkään pääse ennen aamua, joten ilta on aina vedettävä
pitemmän kaavan mukaan.
Hyvänäpuolena asuntolassa asumiseen on sen hyvä henki. Asumalla
asuntolassa olet päivittäin tekemisissä monien vaihtareiden kanssa ja ötököistä
huolimatta siihen sisältyi monia hyviä hetkiä. Asuntolassa asuminen on myös
hiukan halvempaa. Lisäksi on mahdollisuus käydä ruokailemassa viereisessä
muonituskeskuksessa.
Jenni ja Petra suosittelevat oman asunnon hankkimista kampuksen
ulkopuolelta. Otto suosittelee kampuksella asumista, mikäli vaihto-aika on
lyhyt. Kampuksella asumista voi kokeilla parin ensimmäisen viikon ajan,
ennenkuin kerkeää maksamaan vuokran. Mikäli ei ole tyytyväinen, voi etsiä
yksityisen asunnon kampuksen ulkopuolelta.

Asumisen ja ruokailun kustannukset
Muonituskeskuksessa ruokailu on halpaa, mutta ruoan laadussa ei kyllä ole
kehumista. Sieltä on saatavissa korealainen ja länsimaalainen vaihtoehto.
Länsimaalainen vaihtoehto on hieman köyhä, sillä monesti se sisältää vain
”leipää”, salaatinlehtiä ja kananmunan. Leipä on lähinnä paahtoleivän tapaista
pullamössöä. Välillä korelainen vaihtoehto on syötävä mutta toisinaan siellä ei
tullut paljon syötyä. Ruokailua voi kuitenkin käydä kokeilemassa ja ainakin
ensimmäisen viikon ainaka ”meal plan” on vielä mahdollista perua. Ruoka
kampuksen muissa ravintoloissa on hyvää, hinnaltaan noin 2-3 euroa. Alla
olevasta taulukosta näkee eri asuntoloiden hinnat meal planilla sekä ilman sitä.

Meal planin avulla pystyy siis käymään kampuksen vieressä olevassa
muonituskeskuksessa kulkukortin avulla. Asuntoloiden hinnat ovat muodossa
wonia/henkilö.

Kurssit ja tentit
Ainoa pakollinen kurssi on korean kielikurssi, mutta tätä tarvitse käydä mikäli
on muita kursseja, jotka pakko saada tutkintoon eli toisin sanoen kurssi on
vältettävissä mikäli haluaa. Kurssista oli hyötyä, sillä korealaisten kielitaito on
erittäin rajoittunut.

Petran käymät kurssit:
International Security
Kansainvälisen suhteiden kokonaisuuteen kuuluva kurssi. Kurssilla oli
enimmäkseen korealaisia. Opettajana toimi amerikkalainen Jeffrey Weber.
Kurssilla tarkasteltiin syitä sotiin ja miksi neuvottelu epäonnistuu. Mikäli olet
kiinnostunut peliteoriasta yms. ja haluat parantaa englannin sanavarastoasi,
tämä on kurssi sinua varten. Materiaalina oli tieteellisiä artikkeleita, jotka
saimme
sähköisessä
muodossa
opettajalta.
Weberin
tunnit
olivat
mielenkiintoisia ja tentit monivalintaa, joten kurssi helppo päästä läpi hyvin
arvosanoin. Teimme kurssilla yhden tutkielman (10 sivua), jossa tutkin
talvisotaa.
US Foreign policy
Kansainvälisen suhteiden kokonaisuuteen kuuluva kurssi. Kurssilla oli
enimmäkseen korealaisia. Opettajana toimi taas amerikkalainen Jeffrey Weber.
Kurssilla käytiin läpi Yhdysvaltojen historiaa ja sen suhteita muihin maihin.
Tentti oli samanlainen kuin International Security kurssilla ja kurssiin ei
kuulunut esityksiä tai tutkielmia. Kurssi materiaali oli yksi kirja, jonka saimme
opettajalta taas sähköisesti.
Political Theory
Kansainvälisen suhteiden kokonaisuuteen kuuluva kurssi. Kurssilla tarkasteltiin
erilaisia filosofisia teorioita mm. miten valtio määritellään yms. Opettajana
toimi saksalainen Ralf Havertz, jolla oli hyvä englannin kielentaito. Luennot
eivät olleet hirveän mielenkiintoisia (dioja diojen perään). Luennoilta sai olla
poissa vain 5 kertaa tai muuten kurssin reputti. Materiaalina oli kirja, jota ei
tarvinnut paitsi ryhmätyötä tehdessä. Kurssin kuului siis ryhmätyö ja esitys.
Tentit olivat vähän vaikeampia, koska täytyi jopa tehdä esseitä monivalinnan
sijaan, mutta tenteistä pääsee läpi helposti hyvin arvosanoin pienellä vaivalla.
Media politics, public opinion and international relations
Kansainvälisen suhteiden kokonaisuuteen kuuluva kurssi. Tylsin kurssi ikinä!
Kurssia piti Dr. Kim, jonka englannin kieli oli niin huono, että joskus en saanut
selvää, mistä hän puhui. Hänen lempilauseisiinsa kuului myös ”let´s discuss” ja
tämän jälkeen hän piti 10 minuutin monologin. Teimme 4 esseetä (3 X 5 sivua
ja 1 X 10 sivua) ja 1 esityksen. Kurssilla ei ollut tenttejä. Materiaalina oli
tieteellisiä ja vähemmän tieteellisiä artikkeleita. En suosittele kurssi

kenellekään ellet halua parantaa englannin kirjoitustaitoa, mutta en tiedä onko
se luennoilla istumisen arvoista, koska luennot olivat kuolettavan tylsiä.
Kurssista pääsi läpi helposti, sillä opettaja ei hirveästi kiinnittänyt huomiota
vaihto-opiskelijoiden esseisiin yms. ja esseistä sai helposti hyviä arvosanoja.
Korean language practice
Korean kielikurssi, josta oli hyötyä mm. ravintolassa ruuan tilaamiseen. Tentit
olivat suhteellisen helppoja. Kurssiin kuului myös suullinen koe. Me kaikki kolme
osallistuimme tälle ko. kielikurssille lukukauden aikana.

Jennin käymät kurssit:
Advanced English conversation (Opettaja: Parker)
Englannin keskustelukurssi kuten nimi kertoo. Kurssilla oli joitain vaihtareita,
mutta valtaosa oli korealaisia opiskelijoita. Kurssilla oli erilaisten esitysten
tekniikkaa ja vinkkejä miten tietynlainen esitys kannattaa rakentaa ja mitä
kannattaa huomioida. Kurssin esitysten aiheet liittyivät enimmäkseen eettisiin
probleemiin, jotka olivat selvästi opettajan kiinnostuksen perusteella valittu.
Helpohko ja mielenkiintoinen kurssi, missä pääsi tutustumaan korealaisiin
opiskelijoihin ja harjoittelemaan esitysten pitoa englanniksi sekä esiintymistä
ylipäätään.
English for public administration
En voi suositella tätä kurssia Suomesta tuleville opiskelijoille. Kurssin taso ei ole
tarpeeksi korkea, joten varsinainen hyöty jäi aika minimaaliseksi. Kurssilla
käytiin läpi perus toimintaa liike-elämässä ja töissä. Sisältö oli esittäytymistä ja
muuta perusasiaa. Toisaalta opettajan ollessa amerikkalainen kurssilta sai
joitain käytännön vinkkejä ja tarinoita liike-elämästä. Itse päädyin tähän
kurssiin, koska lukujärjestyksen rakentaminen oli hankalahkoa Korean
kielikurssin takia.
Global customer service in the 21st century
Ihan hyödyllinen kurssi. Pitäytyi aikalailla markkinoinnin perusasioissa:
Puhelinpalvelu, erilaiset asiakastyypit ja miten heidät tulisi kohdata ja miten
hoitaa ristiriitatilanteet jne. Kurssi on hyödyllinen jos teet tai suunnittelet
tekeväsi käytännön myyntityötä. Tentit monivalintaa ja lopussa yksi
ryhmäpresentaatio, jossa esiteltiin kurssilla opittuja konsepteja. Ryhmätyön
tekeminen sujui mukavasti kolmen englantia osaamattoman korealaistytön
kanssa ja yhdenkorealaispojan joka tulkkasi asioita puolin ja toisin.
Cross-cultural communication
Kurssilla käydään läpi kulttuurieroja ja miten niitä kannattaa huomioida
ollessaan tekemisissä ulkomaalaisten ihmisten kanssa. Kurssin aikana tehtiin
yksi oma esitelmä, jonka aiheen sai valita vapaasti itse ja myöhemmin toinen

esitys valmisteltiin yhdessä korealaisen parin kanssa. Pari esityksen aiheena oli
vaihto-oppilaan kotimaa, jonka korealainen opiskelija esitteli koko ryhmälle.

Oton käymät kurssit:
Advanced English Conversation (Opettaja: Lyons)
Opettajana toimi hauska hoikka Irlantilainen partaukko. Lukuunottamatta yhtä
brittiä ja yhtä Kiinalaista vaihtaria muut olivat Korealaisia. Tunneilla vallitsi
melko vapautunut ja rento tunnelma. Puheenaiheet valittiin aika pitkälti sen
mukaan, mitä opiskelijat halusivat. Osa Korealaisista puhui melko hyvää
englantia, mutta osalla se oli tosi heikkoa. Yksi tyyppi puhu jopa vähän
Suomea, tosin lähinnä vaan kirosanoja. Suosittelen kurssia opettajan puolesta,
muuten varmasti melko samanlainen kuin Jennin vastaava kurssi.
Political theory / Media politics, public opinion & international
relations
Olin siis näilla kahdella samalla kursseilla kuin Petra. Olen samaa mieltä siitä,
mitä Petra kursseista sanoi. Opiskelu on hyvin passiivista professorin
kuuntelemista ja tiettyjen nippelitietojen opettelua koetta silmälläpitäen.
Osallistumispakon takia tunneilla istuminen voi olla hyvinkin tylsää ja
turhauttavaa. Omasta mielestäni opiskelu noin yleensä vastasi hyvinkin paljolti
Suomen lukiota.

