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Yleistä

� Coventry on Englannin 
keskiosassa sijaitseva 
noin 300 000 asukkaan 
kaupunki

� Perinteinen 
teollisuuskaupunki. 
Lähialueella mm. 
Jaguarin, Aston 
Martinin sekä Land 
Roverin 
tuotantolaitokset



Yleistä

� Kaupungissa kaksi 
yliopistoa. Coventry 
Universityn kampus 
alue sijaitsee 
keskustassa ja 
kaupungin ulkopuolelta 
löytyy ”hieman”
eksklusiivisempi 
University of Warwick.  



Miksi Coventryyn?

� Vaihtokohdetta harkitessa suurimmiksi tekijöiksi 
nousivat kiinnostus Brittiläistä kulttuuria kohtaan, 
sekä mahdollisuus suorittaa tutkinto.

� Mikäli opiskelijalla on takanaan vähintään kaksi 
vuotta korkeakouluopintoja on mahdollista 
suorittaa alempi yliopistotutkinto vain yhden 
lukuvuoden opinnoilla. Itse valmistuin Coventry 
Universitystä nimikkeellä Bachelor of 
Engineering. Ei huonosti yhden vuoden 
ahertamisella.



Alkuvalmisteluja

� Alkuvalmistelut sujuivat varsin kivuttomasti 
opinto- ja KV-toimiston avustamana. 

� Mikäli aikeena on raahata reissuun mukaan 
enemmänkin arvotavaraa suosittelen erillisen 
matkatavaravakuutuksen hankintaa. Vaikka 
OAMK järjestää opiskelijalle vakuutuksen, joka 
varsinkin sairastumistapauksissa on erittäin hyvä
on matkatavaroiden vakuutusraja varsin alhainen.

� Tietoa kohteesta löytyi nettisivujen kautta varsin 
kattavasti



Alkuvalmisteluja

� Suosittelen tulevia lähtijöitä ottamaan osaa 
Wellcome Weekiin, joka on kansainvälisille 
opiskelijoille tarkoitettu orientoitumisviikko.

� Viikko sisältää majoituksen, ruokailut sekä
sekalaista ohjelmaa. Viikon voi käyttää
esimerkiksi asunnon etsimiseen, kuten itse tein, 
mikäli ei sellaista ole etukäteen hankkinut.



Lähtö

� Muutaman viikon 
kuumottelun ja 
huonosti nukuttujen 
öiden jälkeen 
Heathrown 
lentoasemalla nähtiin 
eksyneen oloisia 
Oululaisia...

� Vastassa onneksi 
paikallisen KV-
toimiston väkeä



Perillä

� Perillä kohteessa 
majoittuminen 
Wellcome Weekin 
ajaksi yliopiston 
asuntolaan Priory 
Hall:iin. En suosittele 
kenellekkään.



Wellcome Week

� Tutustumista muihin 
vaihtareihin, sekä
pubivisan ylivoimainen 
voitto Saksalais-
Suomalaisella 
joukkueella.



Asuminen

� Coventry on toistaiseksi Englannin halvimpia 
asuinalueita.

� Asuntotarjontaa on paljon, mutta Suomalaista 
asumisen tasoa on turha odottaa.

� Coventryssä on useita opiskelijoille suunnattuja 
asuntoloita joista osa on yliopiston omistamia ja 
osa yksityisiä yrityksiä. Asunnon voi hankkia 
myös avoimilta markkinoilta.

� Keskivuokra on n.50-80 puntaa viikko, mutta hinta 
ei välttämättä sisällä sähköä, vettä, kaasua ja 
nettiä.



Asuminen

� Itse päädyin tyttöystäväni kanssa asumaan 
yliopiston omistamaan taloon

� Kämppäkavereina 5 Taiwanilaista, 1 Kiinalainen, 
1 Nigerialainen, sekä loppuajasta 4 Ranskalaista 
joten elämää ja ääntä riitti ajoittain

� Vuokra sisälsi veden, sähkö, kaasun ja netin. 
Hintaa en viitsi kertoa, koska maksamamme 
vuokra oli kaiken säätämisen jälkeen 
huomattavasti halvempi kuin mitä muut asukkaat 
maksoivat. En valita.



Opiskelu

� Kuten edellä mainitsin lähdin Englantiin 
suorittamaan tutkintoa, joka tarkoitti kahdeksan 
paikallisen moduulin eli 60op:n suorittamista.

� Luentoja kurssista riippuen kerran tai kaksi 
viikossa ja mahdollisia laboraatioita. Tuntimäärät 
tuntuivat pieneltä, mutta opiskelija odotetaan 
työskentelevän kotona huomattavasti enemmän 
kuin Suomessa.

� Puitteet opiskelulle ovat kohtuulliset. Työn alla on 
uudet tilat autopuolen opiskelijoille. 



Opiskelu

� Tutkinnon suorittamiseen kuuluu lopputyön 
tekeminen, joka voidaan myös hyväksilukea 
Suomessa. 

� Vähäiset tuntimäärät jättivät paljon aikaa 
lopputyön tekoon. Tekniikan alan projekteissa 
käytetään yleensä koulun laboratorioita, jotka ovat 
yleensä auki 9-17. Paikalla aina henkilökuntaa, 
jotka ovat valmiita auttamaan mahdollisten 
ongelmien kanssa. 



Vapaa-aika

� Englanti on varsin tunnettu perinteisestä
pubikulttuuristaan ja rehellisyyden nimissä voin 
vakuuttaa tutustuneeni aiheeseen varsin 
perinpohjaisesti

� Urheilu, varsinkin jalkapallo, on Englannissa kova 
juttu. Varsinkin yhdistettynä edellämainittuun 
pubikulttuuriin. Vuoden aikana kävin katsomassa 
yhden valioliigan ottelun jota voin kokemuksena 
suositella lämpimästi saarivaltioon matkaaville. 
Lipun varsin suolainen hinta unohtui hyvin 
nopeasti 40 000 fanin laulaessa ja huutaessa.



Vapaa-aika

� Coventry sijaitsee ihanteellisesti keskellä
Englantia joten matkustaminen ympäri 
kuningaskuntaa on varsin helppoa. Junat ovat 
varsin suolaisesti hinnoiteltuja, mutta bussilla 
matkustaminen opiskelija-alennuksilla on 
kohtuullisen edullista

� Yliopiston KV-toimisto järjestää hyvin edullisia 
reissuja pari kertaa kuukaudessa joihin kannatti 
paikka varata reilusti etukäteen

� Vuoden aikana tutuksi tuli mm. Lontoo, Liverpool, 
Bath, York, Dublin, Edinborough jne.



Yhteenveto

� Kaikenkaikkiaan vuodesta jäi erittäin hyvät 
muistot. Nähtyä tuli paljon ja ystäviä tuli hankittua 
ympäri maailmaa joiden kanssa tulee 
tulevaisuudessaki pidettyä yhteyttä. Ensimmäiset 
ovat jo ehtineet Suomessa vierailemaan.

� Suosittelen kokemusta lämpimästi kenelle 
hyvänsä. 



Yhteystiedot

� Kysymyksiä ja muita mietintöjä voi lähettää
osoitteeseen tuomasfordell@gmail.com


