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Aki Aki Pohjanen (KOT)Pohjanen (KOT)



PaisleyPaisley on vanha on vanha teollisuuskaupunki.teollisuuskaupunki.

Kuvassa kaupungintaloKuvassa kaupungintalo



KunKun ””keskustastakeskustasta”” ppääääsi pois alkoi kerrostalojen si pois alkoi kerrostalojen 
vväälistlistää pilkistpilkistääää mymyöös s maalaismaisemaamaalaismaisemaa..

Kuvassa Kuvassa ttäällllääineninen ””sattumanvarainensattumanvarainen”” kukkula kaupunkikuvassa, kotimatkan varrella. kukkula kaupunkikuvassa, kotimatkan varrella. 



BrittitapaanBrittitapaan pubeja lpubeja lööytyi pilvin pimein ja ytyi pilvin pimein ja 
olutkin oli Suomeen verrattuna halpaa olutkin oli Suomeen verrattuna halpaa (tuoppi(tuoppi
maksoi yleensmaksoi yleensää n. n. 3 3 €€))

Kuvassa vasemmalla Kuvassa vasemmalla TannahillsTannahills ja oikeassa reunassa The ja oikeassa reunassa The ClochanClochan BarBar



PaisleyPaisley ei kaupunkina ole ei kaupunkina ole kummoinenkummoinen: : 
liikkeitliikkeitää ei ei llööydy paljoaydy paljoa
(Glasgow(Glasgow on 15on 15 min junamatkan pmin junamatkan päääässssää))
Kadut ovat Kadut ovat roskaisia verrattuna Suomeenroskaisia verrattuna Suomeen
Joukkoliikenne Joukkoliikenne toimi;toimi; bussit kulkivat 30 min bussit kulkivat 30 min 
vväälein asunnoilta kaupunkiin.lein asunnoilta kaupunkiin.



YliopistoYliopisto
Yliopisto oli vanha ja Yliopisto oli vanha ja perinteikperinteikääs, ja ts, ja tääten haasteita riittten haasteita riittääää: : 
ilmanvaihtoa, rakennusten sokkeloisuutta.ilmanvaihtoa, rakennusten sokkeloisuutta.



InternetinInternetin hyhyöödyntdyntäämistmistää kankeaa.kankeaa. (Vuokra (Vuokra yms.yms.
maksut piti kmaksut piti kääydydää paikan ppaikan päääällllää maksamassa, tai maksamassa, tai 
puhelimen kautta velottaa kortilta puhelimen kautta velottaa kortilta ))
HyviHyviää puolia oli puolia oli ettettää koulua oli sopivasti n. koulua oli sopivasti n. 
16h/viikko, lis16h/viikko, lisääksi ksi tietenkintietenkin kotiopiskelut kotiopiskelut yms.yms.
VaihtoVaihto--opiskelijoita oli todella paljon (meidopiskelijoita oli todella paljon (meidään n 
ryhmryhmäässssäämme oli n. 20 opiskelijaa, joista 4 oli mme oli n. 20 opiskelijaa, joista 4 oli 
skotteja) skotteja) 

--> Huono englanti yleisin kieli > Huono englanti yleisin kieli ☺☺



AsuntolaAsuntola

Asuntola oli n. Asuntola oli n. 5 km5 km ppääääststää keskustasta keskustasta 
luonnon keskellluonnon keskellää ns. ns. ””maaseudun rauhassamaaseudun rauhassa””..

Hieman yleiskuvaa asuntolasta, sekHieman yleiskuvaa asuntolasta, sekää asuntolan viereisellasuntolan viereisellää laitumella laiduntavia lehmilaitumella laiduntavia lehmiää..



Oppilasasunnot eivOppilasasunnot eiväät olleet aivan hotellin t olleet aivan hotellin 
veroisia, muuten kuin hinnaltaan.veroisia, muuten kuin hinnaltaan.

Kuvan 12mKuvan 12m22 yksiyksiööststää piti maksaa vuokraa n. 300piti maksaa vuokraa n. 300€€ kuussa. Hintaan kuului vaatimattomasti kuussa. Hintaan kuului vaatimattomasti 
kalustettu keittikalustettu keittiöö ja olohuone, sekja olohuone, sekää vesi, svesi, säähkhköö ja ja huonostihuonosti toimiva toimiva internetyhteysinternetyhteys. Ja kuten . Ja kuten 
britteinbrittein saarilla tuntui olevan tapana ikkunat oli tiivistetty aika heiksaarilla tuntui olevan tapana ikkunat oli tiivistetty aika heikon oloisesti. on oloisesti. 



TTäässssää ollaan Chrisin ja Davidin kanssa ollaan Chrisin ja Davidin kanssa 
hoitamassa lukuvuoden alun hoitamassa lukuvuoden alun paperitpaperitööititää..



StudentStudent’’ss Unionilta lUnionilta lööytyi myytyi myöös yksi skotti s yksi skotti 
kiltti pkiltti päääällllää. Sek. Sekää luonnollisesti biljardipluonnollisesti biljardipööytiytiää
ja ja olutta!olutta!

Vasemmalla Michael St. Vasemmalla Michael St. AndrewAndrew’’ss Dayna, sekDayna, sekää oikealla Mathias, Chris ja oikealla Mathias, Chris ja AnnAnn--
SofieSofie pelaamassa biljardia.pelaamassa biljardia.



Vuokrat olivat Vuokrat olivat liianliian korkeita asuntojen tasoon nkorkeita asuntojen tasoon näähden hden 
(300(300€€/kk kuuden hengen solussa /kk kuuden hengen solussa ), ), 

lislisääksi pyykinpesu maksoi n. ksi pyykinpesu maksoi n. 2,50 2,50 €€ kerta mikkerta mikää tuntui tuntui 
monenkin muun mielestmonenkin muun mielestää kohtuuttomaltakohtuuttomalta
Asuntojen internet yhteydet olivat Asuntojen internet yhteydet olivat hitaitahitaita, eiv, eiväätktkää vväälilllillää
toimineet toimineet ((ongelmaan tosin tuli korjaus kuukausi ennen ongelmaan tosin tuli korjaus kuukausi ennen 
lukuvuoden loppua)lukuvuoden loppua)

Asunto oli muuten hyvAsunto oli muuten hyväällllää paikalla hieman paikalla hieman 
kauempana keskustasta, joten se oli melko kauempana keskustasta, joten se oli melko 
rauhallinen (juopuneita opiskelijoita ei lasketa trauhallinen (juopuneita opiskelijoita ei lasketa täässssää
hhääiriiriöötekijtekijääksi)ksi)



YhteenvetoYhteenveto

Lukuvuosi kului, alun ongelmista huolimatta, kuin Lukuvuosi kului, alun ongelmista huolimatta, kuin 
siivillsiivillää ja siinja siinää vaiheessa kun vaiheessa kun skottikulttuuriinskottikulttuuriin alkoi alkoi 
kunnolla tottua pitikin jo lkunnolla tottua pitikin jo läähtehteää takaisin Suomeentakaisin Suomeen
Ihmiset ovat Ihmiset ovat ystystäävväällisillisiää..

VVäälistlistää itsellitsellääkin meni tosin hermot kun koko ajan joku oli kin meni tosin hermot kun koko ajan joku oli 
pyytpyytäämmäässssää anteeksi jotain (varsinkin kaupoissa kulkiessa)anteeksi jotain (varsinkin kaupoissa kulkiessa)

Yhteenvetona Yhteenvetona voipivoipi todeta etttodeta ettää Skotlanti on, huonoine Skotlanti on, huonoine 
puolineenkin (mm. tekniikan kehitysmaa) kokemisen puolineenkin (mm. tekniikan kehitysmaa) kokemisen 
arvoinen paikka arvoinen paikka 
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