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Lähtövalmistelut
 Erasmus -vaihto-ohjelman haku keväällä 2009:

− Hakulomake ja CV opintotoimistoon
 Vaihto-ohjelman varmistuminen:

− Alustava Learning Agreement
− Asunnon etsiminen (lähestyin itse suoraan 

Lontoossa asuvaa vuokranantajaa )
− ViCaDis -tehtävät
− Lentoliput (Ryanair)
− Vakuutus Oamk:lta



  

Budjekti
 Erasmus -apuraha 1000€ (80% heti ja loput 

20% tehtävien valmistuttua)
 Oamk:lta 450€ matka-avustusta
 Lisäksi korotettu ulkomaan opintotuki 



  

Asuminen
 Surbitonissa (osa Kingston upon Thamesia) 

Lontoon lounais-reunalla
− Noin 25min Lontoon keskustasta junalla
− Lähellä Kingstonin keskustaa (n. 30min 

kävellen, n. 15min bussilla)
 Pubeja ja clubeja → runsas iltaelämä
 Laaja valikoima kauppoja ja muita toimia
 Halpa keilauspaikka opiskelijakortilla!!!!

− Kampus 10min bussilla
− Surbitonin keskustaan 10min kävellen



  

Asuminen
 Vuokralla brittiläisessä perheessä

− Vanhemmat ja 2 lasta
− Todella ystävällisiä ja ymmärtäväisiä!!!

 Perheen kanssa jaettu keittiö
 Oma huone

− £90 viikossa



  

Asuminen



  

Oma huone

Näkymä takapihalle



  

Kingston University

• 4 eri kampusta:
– Penrhyn Road
– Kingston Hill
– Knights Park
– Roehampton Vale

• 22,782 oppilasta, joista 3,560 Euroopan 
ulkopuolelta

• Lähes kaikki tehtävät olivat ryhmätöitä



  



  

Opiskelu
• Kävin syksyllä 3 kurssia

– English 1, level 2
– Project Engineering
– Materials, Design and Procedures (Platform design 

→ hauska osio!)
• Koulua oli vain muutamana päivänä viikossa, 

joten myös vapaa-ajan toiminnalle löytyi aikaa
• Koulutyöt lähinnä ryhmätöitä

– Osa teki hommansa, osa ei



  

Platform design

Minun yritelmäMinun yritelmäMinun yritelmä Rakennelmien 
testaustilaisuus



  

Elämää Lontoossa

• Nähtävyydet
• Pubeihin ja clubeihin eksyminen
• Erilaiset tapahtumat
• Rahan kulutus loppumattomissa kaupoissa
• Hiukan matkustelua
• Ja mikä parasta uusien ystävien kanssa 

hengailu!



  



  



  

Paluu Suomeen

• Hyytävä vastaanotto
– Lontoo +5°C → Oulu -23°C

• Paljon ulkomaalaisia kavereita
– Ilmainen majoitus monessa maassa

• Suomen opiskelut kuntoon ja muut tärkeät 
asiat esim. opintotuki ja asumislisä, 
maistraatti, posti sekä opiskelutodistus ja 
loppuraportti ulkomailla olosta (kv-yksikölle)
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