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 Olen 23-vuotias rakennustekniikan opiskelija.
 Olin miettinyt vaihtoon lähtöä jo opintojen 

alkaessa ja paras aika lähteä oli minun 
mielestäni kolmas vuosi.

 Eri vaihtokohteista Englanti tuntui hyvältä 
kielen takia (pidän myös englantilaisesta 
jalkapallosta)

 Kingstonin yliopisto tuntui hyvältä paikalta 
sen hyvän rakennustekniikan 
kurssivalikoiman vuoksi.  



Ennen lähtöä

 Hakulomake ja englanninkielinen CV opintotoimistoon
 Hain vaihtoon ERASMUS vaihto-ohjelman kautta 

(yleisin vaihto-ohjelma Euroopassa)
 Seuraavaksi learning agreement, jossa valitaan 

kurssit vaihtokohteessa
 Asunnon hommaaminen (Pääsin asumaan meidän 

koulun edellisen vaihto-opiskelijan huoneeseen)
 Lentoliput
 Oamk:lta perusvakuutus (tarpeen mukaan voi itse 

hankkia lisävakuutuksia)
 International Student Mobility Course (INMO II)

tehtävien aloitus



Rahoitus

 Erasmus-opiskeluvaihtoapuraha 200e/kk 
(maksetaan könttäsummana 80% ennen 
vaihtoa ja 20% kun kaikki tehtävät on 
tehty vaihdon jälkeen)

 450e Oamk:n matka-apuraha

 Korotettu ulkomaan opintotuki



Asuminen

 Asuin Surbitonissa, joka on n.3km päässä 
Kingston Upon Thamesissa sijaitsevasta 
yliopistosta

 Kingston Upon Thamesissa asuu n.180 000 
ihmistä ja se on n.25 minuutin junamatkan 
päässä Lontoon lounais-laidalla.

 Asuin vuokralla paikallisessa perheessä, 
koska koulun opiskelija-asuntoihin pääsee 
vain jos opiskelee koko vuoden tai yli.

 Minulla oli oma huone talon yläkerrassa
 Vuokra £90/viikko



 Talossa asui tavallinen englantilainen perhe. 
Vanhempien lisäksi perheeseen kuului kaksi alle 
kymmenvuotiasta lasta.

 Oli mukava nähdä perus englantilaisen perheen 
elämää

 He auttoivat minua paljon perusasioiden 
hoitamisessa ja heiltä sai paljon tietoa yleisistä 
asioista.

Asuminen



Asuminen



Kingston University

 Koostuu neljästä kampuksesta, jotka ovat 
levittäytyneet ympäri Kingston Upon 
Thamesia. Rakennustekniikka oli Penrhyn
Roadin kampuksella (muut kampukset: 
Kingston Hill, Knights Park ja Roehampton
Vale)

 Erittäin monikansallinen yliopisto 

 Itse opetus oli mielestäni hyvää ja 
opettajilla oli aikaa ohjata ”tyhmiä” 
ulkomaalaisiakin



Penrhyn Road



Opiskelu

 Valitsin kolme kurssia ja yhdestä kurssista sai 7.5 op.
 Kurssit ryhmätyöpainotteisia, joita tehtiin aika paljon 

omalla ajalla. Itse luentoja oli n. 15 tuntia viikossa
 Ryhmätyöaiheet olivat mielenkiintoisia esim. 

paikallisen koulun pihan suunnittelu ja paras työ 
toteutettiin oikeasti.

 Toisen ryhmätyön aihe oli ravintolan/baarin 
suunnittelu Thamesin varrelle

 Meidän piti myös rakentaa 75cm pitkä, 
mahdollisimman kevyt silta joka kestää 5kg auton 
ylityksen. Saimme aikaan luokan kevyimmän sillan 
(23g), joka ei kuitenkaan kestänyt ihan loppuun asti.



Opiskelu



Vapaa-aika

 Vapaa-aikana aika ei käynyt pitkäksi. Eri 
yhteisöt järjestivät paljon viihdykettä 
vaihtareille.

 Muihin vaihtareihin tutustui nopeasti 

 Kingston Upon Thamesista löytyy paljon 
hyviä illanviettopaikkoja ja Lontoo on 
junalla alle 30 minuutin päässä

 Yliopistolla oli hyvä kuntosali



Vapaa-aika

 Viikonloppuisin oli aikaa matkustaa 
kauemmaksikin

 Vietin paljon aikaa myös jalkapalloa 
katsoen paikan päällä ja pubissa. 
Vastapainoksi kävin pelaamassa 
paikallisen joukkueen kanssa. 
Englantilaisen jalkapallokulttuurin todella 
ymmärtää vasta kun sen pääsee 
kokemaan paikanpäällä.





Vaihdon jälkeen

 Opiskelutodistuksen ja 
opintosuoritustodistuksen palautus kv-
toimistoon

 INMO kurssin loppuun tekeminen

 Ulkomaan kurssien hyväksiluku


