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TAUSTAATAUSTAA

•Kansainvälinen kesäkoulu 
järjestettiin ensimmäisen 
kerran OAMK:n ja Soulin 
yliopiston välillä kesällä
2008

•Kesäkoulu oli tuettu sekä
OAMK:n että Soulin 
yliopiston kautta.



•Hieman yli 48 miljoonaa asukasta.

•Pinta‐ala: n. 98 480 km²

(Suomi: n. 338 419 km²)

•Väestöntiheys:  n. 492 / km²

(Suomi: n. 17 / km²)

•Valuutta: Etelä‐Korean WON

1€ on noin 1600 Wonia

•4 Vuodenaikaa
•Ruoka on halpaa verrattuna
Suomeen

•Taksi todella halpa.



Hakeminen oli todella helppoa, 
teimme seuraavat asiat:
•Englanninkielinen hakemus, jonka 
saa KV‐ toimistosta.
•Hakemuksen mukaan 3 passikuvaa, 
kopiokuva passista, sekä
englanninkielinen terveysvakuutus.
•Hakemuksen mukaan on hyvä
laittaa myös englanninkielinen 
saatekirje.
•KV‐ toimiston väki pyysi laittamaan 
hakemuksen mukaan myös 
motivaatiokirjeen, jossa kerrottiin 
miksi juuri minut tulisi valita 
matkalle.



•Hakemukseen täytimme omat 
henkilökohtaiset tiedot, sekä
kurssit jotka halusimme 
opiskella Soulin yliopistossa.

•Lisäksi pystyimme lähtemään 
4 päivän reissuun kesäkoulun 
puolessa välissä (vuonna 2008 
kohteet olivat Peking, Tokio, 
sekä Etelä‐Korean eteläiset 
kaupungit).

•Matkat olivat rahallisesti 
tuettuja.

•Kursseja saattoi vahtaa myös 
valitsemisen jälkeen



• Matka on tuettu rahallisesti todella hyvin 

• Reissu kestää vain reilut 5 viikkoa, joten koti‐ikävä ei ehdi yllättää

• Matka ei häiritse opintojasi Suomessa, koska koulu järjestetään kesällä

• Saat opintopisteitä, mikäli läpäiset kurssit (kurssit eivät ole vaikeita).

• Tutustut uusiin ihmisiin ympäri maailmaa 

• Korealaiset opiskelijat auttavat sinua kaikissa ongelmissa

• Opit mahdollisesti puhumaan uutta kieltä

• Lämmin kesä ja uudet elämykset odottavat

• Englannin kielen taito kehittyy ja arvostat suuresti suomalaista kieliopestusta

• Opit uusia asioita myös omasta kulttuurista ja tavoista



Asuimme campusalueen 
asuntolassa, jossa oli naisten ja 
miesten puoli
Toisen sukupuolen edustajalla ei 

ollut asiaa toisen sukupuolen puolelle.
Huoneet olivat kahden hengen 

huoneita, joissa asuimme korealaisen 
kaverin kanssa.
Huoneeseen tuli ilmainen 100 

megan nettiyhteys.
Talossa oli myös pyykkitupa 

(n.30cent/kerta), tietokonesali ja 
ilmainen kuntosali.
Jokaisessa kerroksessa yhteiset wc 

ja suihkutilat
Alakerrassa yhteinen lounge, jossa 

mikro 
Alakerrassa pieni kauppa



University of Soul:in Kampus-
alue on todella suuri, siihen 
kuuluu 28 rakennusta
Kampus alueella on mm. 

Pankki, pankkiautomaatti, 
opiskelijaruokala, pikaruokala, 
opiskelijaterveydenhoito piste, 
kirjasto, posti sekä
kirja/paperikauppa
Opiskelija-asuntola sijaitsi 

kampusalueen päässä ja 
kävelymatka pääportille oli noin 
700 m.
Alueella paljon puistoalueita 
Rakennukset auki yötä päivää

KampusKampus‐‐aluealue



Koulussa oli kolme 
opiskelijaruokalaa, joista 
yksi on länsimaalaistyylinen
Aamiainen korealaiseen tapaan: 

riisiä, kimchiä, korealainen keitto, 
kananmuna, erilaisia kasviksia
Syömiseen käytetään puikokkoja ja lusikkaa, mikäli 

et itse osaa käyttää puikkoja Korealaiset avustavat 
mielellään ☺
Ravintolassa ruokaillaan yleensä yhdessä

samoista kupeista koko seurueen kanssa
Ruuan kanssa nautitaan yleensä vettä
Korealaisten perinne alkoholijuoma on sozu
Korealaiset eivät koskaan kaada itselleen juomaa 

vaan odottavat, että toinen kaataa
Kun vanhempi ihminen tarjoaa sinulle juomaa 

täytyy sinun pitää lasista kiinni kahdella kädellä

KorealainenKorealainen ruokaruoka jaja juomajuoma



Liikennekulttuuri todella hurja
Ihmiset todella ystävällisiä, mutta  

monella kielitaito todella heikko
Hienojen alueiden seassa 

slummityyppisiä köyhiä alueista
Kaduilla monenlaisia myyntikojuja vieri 

vieressä
Heinäkuussa on sadekausi, joten 

sateenvarjo on erittäin tarpeellinen kesällä
Kaupat auki lähdes yötä päivää
Ihmiset työskentelevät aamusta iltaan, 

ruuhka-ajat ovat aamulla noin 9 aikaan ja 
illalla 8 aikaan
Liikenne yhteydet busseilla ja metrolla 

todella hyvät ja halvat
Paljon nähtävyyksiä ja kauppoja 

ElEläämmääää SoulissaSoulissa



Aamulla meillä oli ensimmäinen kurssi 
kello 9.30-11.50
Ruokatunti oli kello 11.50-13.00
Iltapäivätunnit olivat 13.00-15.20
Olimme valinneet opiskeltavaksi Korea ja 

Globalisaatio kurssin sekä Korean kielen 
alkeet
Molemmat kurssit olivat kesäyliopiston 

muihin kursseihin nähden melko helppoja
Opettajat olivat todella ystävällisiä ja 

opiskelutoverit avuliaita
Oppikirjat saatiin koululta
Opettajat ymmärsivät opiskelijoiden 

kiireistä aikataulua ja jopa osallistuivat 
vapaa-ajan ohjelmiin

OpiskeluOpiskelu



MitMitää teimmeteimme matkallamatkalla ? ? 
•Han jokeen tutustuminen jahdilla

•Tutustuminen palatsiin ja pukeutuminen 
korelaisiin perinne asuihin, tee‐seremonia, 
painokuvien tekeminen

•Savenvalanta ja savimuseo vierailu

•Taekwondoa

•Yöpyminen temppelissä

•Samulnori

•Kansallismuseoon tutustuminen

•Nanta‐ esitys

•Matka Kiinaan, Japaniin tai Etelä‐ Korean 
eteläisiin kaupunkeihin

•Kimchin valmistus

•Korealaisia Elokuvia

•Tutustuminen Pohjois‐ ja Etelä‐Korean 
rajalle, DMZ:lle.

•Tanssia ja tanssiesityksiä

•Kiipeleilyä, tai koskenlaskua

(Nämä siis opiskelun lisäksi kesällä 2008)



Han River CruiseHan River Cruise

Noin tunnin mittainen 
matka Han‐joella, jossa 
mukana englantia puhuva 
opas.

Han‐joki; jakaa Soulin 2 
osaan, Etelä‐ ja Pohjois‐
osaan.  



TutustuminenTutustuminen korealaisiinkorealaisiin perinteisiinperinteisiin jaja
ChangedeokChangedeok PalatsiinPalatsiin

Tutustuimme kokonaisen päivän 
korealaiseen kulttuuriin:

Tee‐seremonia 

perinneruokailu 

Pukeutuminen korealaisten perinne 
asuihin

Painokuvien tekeminen

Vierailu palatsissa 



Temple Stay Temple Stay –– YYöö temppelisstemppelissää
Vierailimme ryhmittäin 
Buddhalaistemppelissä

Temppelissä teimme mm. 
seuraavaa:

Kynttilä itsellemme; sytytimme 
kynttilän ja toivoimme jotain hyvää
(Jari)

Perinteinen temppeli‐ illallinen.

Rukoushetki aamulla klo 03.00

108 kumarruksen helmet, 
korealaisten perinne viuhka (Teija)

Meditointia ja Baru‐ateria temppelin 
tyyliin

Temppelissä ei syöty lainkaan 
eläinkunnan tuotteita



•Musiikkityyli, jossa soitetaan 
perinteisiä korealaisia 
lyömäsoittimia.
•Noin tunnin mittainen 
tapahtuma, jossa pääsee 
itsekin musisoimaan.



•Musiikkityyli, jossa soitetaan 
perinteisiä korealaisia 
lyömäsoittimia.
•Noin tunnin mittainen 
tapahtuma, jossa pääsee 
itsekin musisoimaan.

KuviaKuvia muistamuista aktiviteeteistaktiviteeteistää



MatkaMatka JapaniinJapaniin ((JariJari))

•4 päivän reissu, jossa kierrellään 
Tokiossa, Yokohamassa sekä
Hakonessa.

•Tokiossa käyvimmemm. 
akihabarassa, joka on järjettömän 
suurin elektroniikkakauppa.

•Hakonessa  kävimme mm. Ashi
järvellä risteilyllä.

•Lisäksi kävimme mm. katselemassa 
Tokion yöelämää kolmen muun 
ulkomaalaisen kanssa.



MatkaMatka KiinaanKiinaan ((TeijaTeija))

• 4 päivän matka Pekingiin

• Vierailimme mm. Kiinan muurilla, 
Taivaan temppelissä, Ming
Tombsilla, Kesäpalatsissa, 
Taivaallisen rauhan aukiolla, 
Unohdetussa kaupungissa, 
Sirkusesityksessä, Wangfuing
Street:llä, Jinshan Puistossa. 

•Lisäksi meillä oli ohjelmassa t‐
seremonia, ruokailuja erilaisissa 
ravintoloissa ja shoppailua halvoilla 
marketeilla, ja riksalla ajelua



MatkaMatka DMZ:lleDMZ:lle

Reissu Pohjois‐ ja Etelä‐ Korean 
rajalla.

Kävimme mm. tutustumassa 
Pohjois‐ Korealaisten kaivamaan 
tunneliin joka tuli Pohjois‐ Koreasta 
Etelä‐ koreaan.

Lisäksi meille näytettiin video 
koskien Etelä‐ Korean historiaa.



Tutustumista Soulin yöelämään mm. Ice-bariin
Baarit voivat olla 24/7 auki, mutta yleensä ne menivät kiinni 7 aikoihin 

aamulla.
Hintataso oli monia kertoja halvempaa kuin Suomessa.
Kaupankäynti oli käteisellä halvempaa kuin kortilla ostaessa, koska 

kortille ostaessa täytyi maksaa korkeampaa veroa.
Meille oli tehty omat pankkitilit, johon saimme hyvitykset Suomen ja 

Korean välisistä lennoista, sekä hyvityksen Japanin ja Kiinan reissusta.



Teija Aunon blogi reissusta:
http://teija.auno.vuodatus.net

Jari Veteläisen blogi reissusta:
http://blogitus.net/jiivee

Jari Veteläisen ottamia kuvia 
Koreasta, sekä Japanista:

http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2
8vug+jiivee-kuvia-etela-
koreasta.html

http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2
9if5+jiivee-kuvia-japanista-
ajalla-2072008---2372008.html

http://teija.auno.vuodatus.net/
http://blogitus.net/jiivee
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/28vug+jiivee-kuvia-etela-koreasta.html
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/28vug+jiivee-kuvia-etela-koreasta.html
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/28vug+jiivee-kuvia-etela-koreasta.html
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/29if5+jiivee-kuvia-japanista-ajalla-2072008---2372008.html
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/29if5+jiivee-kuvia-japanista-ajalla-2072008---2372008.html
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/29if5+jiivee-kuvia-japanista-ajalla-2072008---2372008.html
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