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Yliopistoalue.



Seoulin eteläistä kaupunginosaa. Taustalla kaupunkia ympäröivät vuoret.



Han –joki auringonlaskun jälkeen.







Korealainen ruoka

Kanakeitto korealaisittain.



Kimchi

Bulgogi

Kimbab

Hot Pot



-Päivälliselle/illalliselle kokoonnuttiin 
aina suurella joukolla
-Liha paistettiin itse pöydässä
-Ruoka tilattiin yhteisesti koko 
ryhmälle ja maksettiin yhdessä 
ruokailun jälkeen



”Buddyt”
• Kaikki halukkaat saivat korealaisen ”buddyn” huonetoveriksi
• ”Buddyt” tulivat meitä vastaan lentokentälle ja auttoivat meitä tarvittaessa 

mm. raha-automaattien käytössä.
• He viettivät meidän kanssa aikaa koko kesäkoulun ajan ☺



Aktiviteetit opiskelun ohella
• Erilaisia retkiä ja ohjelmaa meille oli järjestetty reilusti, hyvä että 

välissä nukkumaan kerkesi
• Shoppailu sekä Seoulin nähtävyyksiin ja yöelämään tutustuminen 

muiden opiskelijoiden kanssa oli toki pois yöunista, mutta kaikki ilo oli 
otettava irti koska aikaa oli vain kuusi viikkoa ☺

Yliopistolla oli 
mahdollisuus harrastaa 
iltapäivisin sekä 
Taekwondoa että 
Samulnoria.
Samulnori on 
perinteinen korealainen 
musiikkilaji.





Järjestettyä ohjelmaa:
- Ballerina Who Loves a B-Boy –show
- DMZ –vierailu
- Nanta –show
- Vierailut vanhoissa kylissä ja 

temppeleissä sekä paljon muuta



Opettajamme mukaan oli kolme asiaa jotka oli koettava 
Koreassa olon aikana: Karaoke, Baseball ja Korealainen 
kylpylä. Siispä kokeilimme kaikkea näistä ☺



Korealaisessa kylpylässä ei 
oltu perinteisessä uima-
asussa. Saunaan mentiin 
vaatteissa jotka saatiin 
vastaanotosta. Saunoja oli 
monenlaisia ja löytyipä sieltä 
jää- ja suolahuoneetkin.

Aivan yliopiston 
vieressä oli 
karaokepaikkoja, 
joista varasimme 
monesti joukolla 
karaokehuoneen 
illaksi.



Beijing - Kiina
• Neljä päivää kestävä matka Beijingiin, tunnin 

lentomatkan päähän Seoulista
• Noin puolet opiskelijoista valitsi Pekingin kolmen 

vaihtoehdon joukosta
• Opas vei meidät katsomaan useita nähtävyyksiä 

päivittäin
• Vapaa-aikaa vähän, mutta ehdimme käydä 

vilkaisemassa myös Pekingin yöelämää 
• Ravintoloiden ruoka poikkesi paljon Suomen 

”kiinalaisesta” ruoasta



Nähtävää

Kiinan muurille kiipeäminen ja riksalla ajelu olivat matkan kohokohtia.



Forbidden City eli Kielletty 
kaupunki. Toisin sanoen ”Endless
City”, sillä kävely kaupungin läpi 40 
asteen kuumuudessa tuntui 
loputtomalta. Kaupungin pinta-ala 
on 720 000m2 ja siellä on 800 
rakennusta joissa 9999 huonetta.



Ylhäällä elämää merimuseossa. Alhaalla Kiinan muuri.



Päättäjäisjuhla Seoulissa



• Juhla pidettiin Kampuksella
• Ohjelmassa oli todistusten jako, Taekwondo- ja 

Samurai –esitykset, puheita ja illallinen
• Juhlan jälkeen kaikki opiskelijat jatkoivat juhlia 

yhdessätuumin läheisessä baarissa
• Päättäjäisillan jälkeisenä päivänä monet 

lensivät jo takaisin kotiin ja tunnelma oli haikea





Kaiken kaikkiaan matka oli loistava kokemus! Ilman tätä 
vaihtomahdollisuutta olisin tuskin koskaan käynyt Koreassa.
Maa on todellakin näkemisen arvoinen paikka. Kesäkoulun 
loputtua kävimme myös maan etelärannikolla sijaitsevassa 
Busanin suurkaupungissa. Busan on rantakaupunki joka täyttyy 
heinäkuun lopulla matkailijoista. Toinen mielenkiintoinen kohde 
olisi ollut Jeju –saari, jonne pääsee sekä lentämällä suoraan 
Seoulista että lautalla Busanista. Kuusi viikkoa tuntui loppujen 
lopuksi vähän liian lyhyeltä ajalta, mutta siinäkin ajassa ehti 
nähdä ja kokea paljon!

Suosittelen! ☺



Lisätietoja Seoulin yliopistosta ja kesäkoulusta

minulta:  t8paan00@students.oamk.fi
ja yliopiston kotisivuilta: http://english.uos.ac.kr/

http://english.uos.ac.kr/
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