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Seoul  
• Etelä-Korean pääkaupunki 

• Väkiluku: 10 421 782 

• Aikavyöhyke: UTC+9 

• 25 kaupunginosaa 

• Valuutta: Korean WON 



Kaupunkinäkymiä 



UOS - kampus 



UOS - kampus 

Kampus-alueeseen kuului mm. 

Pankki 

Useita ruokailupaikkoja 

Posti 

Ilmainen kuntosali 

Kaksi kauppaa ja kirjakauppa 



Sääolosuhteet 

Kesä-heinäkuussa vallitsee monsuuni- eli sadekausi. Sää oli 
harvinaisen kostea koko 5 viikkoa, vettä satoi lähes joka päivä ja 
viimeisellä viikolla ukkosti. Lämpötila vaihteli +20-30C välillä. 
Monsuunisäätä ei kannata kuitenkaan pelätä, mutta sateisiin ja 
kuumaan säähän kannattaa varautua vaatetuksessa. 



Järjestelyt 

• Hakeminen on yksinkertaista – 
tarvitsee vain täyttää hakupaperit  

• Kesäkouluun saatavilla apuraha, josta 
80% maksetaan etukäteen ja 20% 
matkan jälkeen 

• Viisumia ei tarvitse alle 90 päivän 
reissuun (paitsi, jos matkustaa 
maasta pois ja takaisin). Itse en 
osallistunut maan ulkopuoliselle 
retkelle, joten en tarvinnut viisumia 
siis ollenkaan. 

• Lentoliput täytyi itse hommata 
etukäteen 

• Asuminen Soulin yliopiston opiskelija-
asuntolassa, joka on kesäkoulun ajan 
täysin ilmaista 



Ruoka 

Opiskelija-asuntolassa ei ollut keittiötä eikä 
mahdollisuutta ruuanlaittoon. Syöminen tapahtui 
pääasiassa siis ulkona, joko kampuksen ruokaloissa 
tai porttien ulkopuolella ravintoloissa. Ateria 
maksoi paikasta riippuen 4000-10000 KRW (2,60-
6,50e). Ruoka oli yllättävän makeaa ja jopa 
snacksit oli sokeroituja. Mausteistakin ruokaa löytyi 
kunhan uskalsi kysyä sellaista! Kimchi (fermentoitu 
kaali) tuli tutuksi, muita hyviä kokemuksia olivat 
korealainen BBQ, bibimbap ja bulgogi. 

Kuvassa mm. porsaanjalkaa ja sisäelimiä Jjuggumi – mausteista mustekalaa 



Aktiviteetit ja nähtävyydet 
Soulin yliopisto järjesti ohjattuja field trippejä 
joka viikko, ohjelmassa oli mm. NANTA-show, 
JUMP-show, presidentin talolla ja 
sotamuseossa vierailu. Korealaiset showt ovat 
interaktiivisia, aina otetaan yleisöstä pari 
henkilöä mukaan. Nähtävää ja tekemistä oli 
paljon! 

Ohjattujen reissujen lisäksi järjestimme 
oppilaiden kesken reissun DMZ-alueelle ja 
mutafestivaalille.  

Jos hyvä tuuri käy, pääset siis itsekin lavalle, kuten 
minulle kävi JUMP-showssa! 

 



Korealaista savitaidetta. Minä ja buddyni Haley Cheongdok-palatsin edessä. 



Opinnot 
• Opinnot tapahtuivat 

englanniksi. 

• Opettajia joka puolelta 
maailmaa. Itselläni oli 
saksalainen professori ja 
korealainen opettaja. 

• Monipuolinen opetustarjonta, 
kansainväliset aiheet 

• Aamutunnit 9.30-11.50 

• Iltapäivän tunnit 13.00-15.20 



LOPPUTULOS: 

• Paljon uusia ystäviä ympäri maailmaa 
• Maailmankuvaa avartava kokemus 
• Kielitaito kehittyy 
• Hyvin käytetty kesäloma 
• Opintopisteet kertyy hauskalla tavalla 
 

-> SUCCESS! 


