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Kuka?Kuka?Kuka?Kuka?

Janne IsokääntäJanne IsokääntäJanne IsokääntäJanne Isokääntä
KoneKone-- ja tuotantotekniikkaja tuotantotekniikka



Miksi?Miksi?Miksi?Miksi?

Opiskelujen alusta saakka ollut haaveenaOpiskelujen alusta saakka ollut haaveena
3 vuosi tuntui olevan se sopivin3 vuosi tuntui olevan se sopivin3. vuosi tuntui olevan se sopivin3. vuosi tuntui olevan se sopivin
Hakuajankohtana Oulussa oli 30 astetta Hakuajankohtana Oulussa oli 30 astetta 

kkkkpakkastapakkasta



Minne?Minne?Minne?Minne?

Maa, jossa puhutaan englantiaMaa, jossa puhutaan englantia
Vaihtoehtoina Skotlanti ja EnglantiVaihtoehtoina Skotlanti ja EnglantiVaihtoehtoina Skotlanti ja EnglantiVaihtoehtoina Skotlanti ja Englanti

Coventry sijainnin puolestaCoventry sijainnin puolesta



Hakeminen?Hakeminen?Hakeminen?Hakeminen?

KvKv--toimistoon juttusilletoimistoon juttusille
Sopivan paikan löytyminenSopivan paikan löytyminenSopivan paikan löytyminenSopivan paikan löytyminen
Paperit sisäänPaperit sisään
PakkaamaanPakkaamaan



CoventryCoventryCoventryCoventry

Birminghamin kupeessaBirminghamin kupeessaBirminghamin kupeessaBirminghamin kupeessa
N. 300 000 asukastaN. 300 000 asukasta
Vanha teollisuuskaupunkiVanha teollisuuskaupunki
Pommitettu toisessaPommitettu toisessaPommitettu toisessa Pommitettu toisessa 
maailmansodassamaailmansodassa

raunioitaraunioita



NähtävyydetNähtävyydetNähtävyydetNähtävyydet

Aika rajoitetustiAika rajoitetusti
Muutamia, kuten Muutamia, kuten 
katedraalin rauniot ja katedraalin rauniot ja 
Transport MuseumTransport Museumpp



AsuminenAsuminenAsuminenAsuminen

Lähettivät esitteen, mistä sai valita opiskelijaLähettivät esitteen, mistä sai valita opiskelija--
asunnonasunnon

kallistakallista
V k ii l k llV k ii l k llVuokrattiin talo porukallaVuokrattiin talo porukalla

erittäin yleistä opiskelijoilleerittäin yleistä opiskelijoilley p jy p j



AsuminenAsuminenAsuminenAsuminen

Jokaisella oma huone Jokaisella oma huone 
pienessä talossapienessä talossa
Yhteinen olohuone, Yhteinen olohuone, 
keittiö, pesuhuone ja keittiö, pesuhuone ja p jp j
takapihatakapiha



KulkeminenKulkeminenKulkeminenKulkeminen
K 2 5k k k /k l lK 2 5k k k /k l lKämppä n. 2,5km keskustasta/koulultaKämppä n. 2,5km keskustasta/koululta

siirtymiset jalansiirtymiset jalan
k i h l i k ik i h l i k iTaksi halvempi kuin SuomessaTaksi halvempi kuin Suomessa
päivällä saattoi matkustaa kämpille pelkällä päivällä saattoi matkustaa kämpille pelkällä 
aloitusmaksulla 2 4£aloitusmaksulla 2 4£aloitusmaksulla 2,4£aloitusmaksulla 2,4£

PaikallisbussiPaikallisbussi
1 2£ tk1 2£ tk1,2£ matka1,2£ matka

JunaJuna
k lli t i k lijk lli t i k lij l ik t tt ll k tilll ik t tt ll k tillkallista, opiskelijakallista, opiskelija--alennus erikseen ostettavalla kortilla alennus erikseen ostettavalla kortilla 
--25%25%



OpiskeluOpiskeluOpiskeluOpiskelu

Coventry UniversityCoventry University
keskellä kaupunkiakeskellä kaupunkia
n. 20 000 opiskelijaan. 20 000 opiskelijaa
paljon vaihtareita paljon vaihtareita 
paljon vaihtoehtoja paljon vaihtoehtoja 
vaihtovaihto--opiskelijoilleopiskelijoille
ei hirveän kovatasoinenei hirveän kovatasoinen



OpiskeluOpiskeluOpiskeluOpiskelu

Koulua erittäin vähän n. 2 tuntia päivässäKoulua erittäin vähän n. 2 tuntia päivässä
harjoitustöitä joka kurssissaharjoitustöitä joka kurssissaj jj j
ryhmätöitä vaihtareiden kanssaryhmätöitä vaihtareiden kanssa

tutustutti eri kulttuurien työskentelytapoihintutustutti eri kulttuurien työskentelytapoihintutustutti eri kulttuurien työskentelytapoihintutustutti eri kulttuurien työskentelytapoihin



VapaaVapaa aikaaikaVapaaVapaa--aikaaika

Liikunta mahdollisuuksiaLiikunta mahdollisuuksia
kuntosalitkuntosalit
joukkuepelitjoukkuepelit

S i li lä äS i li lä äSosiaalinen elämäSosiaalinen elämä
paljon opiskelijabileitä!!paljon opiskelijabileitä!!
pubikulttuuripubikulttuuri



VapaaVapaa aikaaikaVapaaVapaa--aikaaika

Paljon matkusteluaPaljon matkustelua
Sijaintinsa puolesta loistavaSijaintinsa puolesta loistavaSijaintinsa puolesta loistavaSijaintinsa puolesta loistava

Birmingham 20kmBirmingham 20km
L 150kL 150kLontoo 150kmLontoo 150km
Amsterdam 1h lentokoneessaAmsterdam 1h lentokoneessa
jne..jne..



Summa summarumSumma summarumSumma summarumSumma summarum

Kokemuksena erittäin antoisaKokemuksena erittäin antoisa
tutustuminen eri kulttuureihin tutustuminen eri kulttuureihin 
maailmankatsomuksen avartaminenmaailmankatsomuksen avartaminen
erimaalaisten kavereiden hankkiminenerimaalaisten kavereiden hankkiminenerimaalaisten kavereiden hankkiminenerimaalaisten kavereiden hankkiminen

Ei mikään matkailijan paratiisi, mutta oikealla Ei mikään matkailijan paratiisi, mutta oikealla 
asenteella ja seikkailumielellä saa ihmeitä asenteella ja seikkailumielellä saa ihmeitä 
aikaanaikaan


