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Hakupaperit Kingstoniin

Hyväksymispäätöksen jälkeen

- kurssitiedusteluita, asuntohakemus

- virallinen hakemus (+cv+cover letter), 

learning agreement

 Vakuutus koululta + sairausvakuutuskortti 

Kelalta + oman vakuutusyhtiön 

matkavakuutus

 Koulun apuraha + Kelan tukiraha

 INMO-tehtävien aloitus



 Koulu ei saanut hakemusta, ei apua 

majoitukseen  hostelleissa asumista ja 

soittelua yksityisille vuokraajille, Lodging-

majoitus lopulta koululta opettajan 

avustuksella

 Tyypillinen brittiläinen, lämmin omakotitalo, 

maailman paras vuokraemäntä + kissa

 Jaoimme huoneen, £65/viikko (halpa)

 Talo New Malden:ssa, rauhallinen alue, ~10 

min bussilla Kingstoniin





 Yksi Lontoon 32 hallintoalueesta

 Vuonna 2005 ~153 000 asukasta

 Sijaitsee Lounais-Lontoossa, n. 10 mailia 

Lontoon keskustasta

 Kulttuuri- ja koulukaupunki

Hyvät juna-, bussi- ja metroyhteydet

 Kaupunki verrattavissa Oulun kokoluokkaan



 4 kampusta

- Penrhyn Road, Kingston Hill, Knights Park, 
Roehampton Vale

 5 tiedekuntaa

- Art, design & Architecture; Arts & Social 
Sciences; Business & Law; Health & Social Care
Sciences; Science, Engineering & Computing

 Vuonna 2011

- 24 720 opiskelijaa

- 4124 muun maalaista 151:stä eri maasta

- työntekijöitä 2515

 2000 internetillistä konetta + hyvä kirjasto



 Kursseja vaikea suorittaa, jos ei ole 

vähintään yhtä kokonaista periodia

Opiskeltavat kurssit pystyy valitsemaan 

lopullisesti vasta paikan päällä, suunnitelmat 

uusiksi

Opetusta ~12 h viikossa, itseopiskelua paljon

Opetus kurssityöpainotteista

Opetuksen seuraaminen helppoa/vaikeaa 

riippuen opettajasta

 Vaihtareille suunnattuja englannin- kursseja



Oppi uutta asiaa ja yllättävän paljon oman 

alan sanastoa

 Englannin- kursseista hyötyä Suomessakin

Myös INMO-tehtävien tekoa



 Koulu järjesti vaihtareille suunnattuja 

tapahtumia

 Koululla oma kuntosali ja paljon 

järjestöjä/kerhoja joihin liittyä

 Koululla oma baari ja Subway, joissa 

opiskelijahinnat

 Facebook:ssa Erasmus-vaihtareilla oma 

ryhmä, jonka kautta ilmoitettiin omista 

tapahtumista, juhlista ym.

 Lontoon nähtävyydet ja vapaa-

ajanviettomahdollisuudet



Matkustelu Lontoon ulkopuolelle kannattaa

 Kingstonissa runsaasti 

harrastusmahdollisuuksia ja 

illanviettopaikkoja

 Aika ei käynyt missään vaiheessa pitkäksi!

 www.lamasadventures.blogspot.com





 Letter of Confirmation ja Transcript of 

Records

 INMO-tehtävät loppuun

 Kevään opintojen järjestäminen niin että 

opintopisteet riittävät hyvin



 Lisää itsevarmuutta, avoimuutta, rohkeutta

 Kielitaito karttui runsaasti

 Ihania uusia ystäviä briteistä ja muualta 

maailmalta

 Asuminen ja kulkeminen helppoa 

isommassakin kaupungissa

Opiskelu otetaan Suomessa yhtä jämptisti 

kuin ennen, mutta yhtä rennosti ja iloisin 

mielin kuin Briteissäkin

 En vaihtaisi päivääkään reissusta!



 Seuraa rahatilannetta ja säästä pahanpäivän 

varalle (punta voi näyttää halvemmalta kuin 

onkaan todellisuudessa..)

Osta OysterCard

 Elä stressaa opintoja

 Lähde vähintään koko periodiksi (syys-tammi)

- opinnot helpottuvat

Osallistu vaihtaritapahtumiin alusta alkaen

 Vältä kouluruokaa, kokkaa itse

Hanki kokemuksia ja kavereita



 Lähde matkaan viikkoa ennen koulun alkua

- tutustu kaupunkiin, kouluun ja bussien 

käyttöön

Ota ilo irti! 


