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• Idea vaihtoon lähdöstä oli pyörinyt mielessä jo pitkään ja päätin lopulta lähteä Lontooseen 
vaikka sen kalliit hinnat arveluttivatkin aluksi pitkään. Halusin joka tapauksessa englannin 
kieliseen ympäristöön ja myös kurssitarjonnalla oli suuri paino valintaa tehdessä. Olin 
kuitenkin päättänyt lähteä vuodeksi ja ei niin pitkää aikaa jaksaisi pelkästään juhlia. 

• Käytännön järjestelyt menivät muuten omalla painollaan kunnes eteen tuli asunnon 
hankkiminen. Muille vaihto-opiskelijoille löytyi helposti kämpät koulun toimiston kautta, 
mutta minun tyttöystävän mukana olon vuoksi, koulun asuntotoimisto ei suostunut 
auttamaan asunnon hankinnassa, vaan kehotti kyselemään yksityisiltä yrittäjiltä. He eivät 
edes suostuneet ottamaan yhteystietojamme siltä varalta, että muilla olisi sama tilanne ja, 
että voisimme jakaa kämpän. Asuimme alkuajat hostelleissa Lontoon keskustassa ja olimme 
onneksemme varanneet aikaa asunnon ja tyttöystäväni työpaikan etsimiseen ennen koulun 
alkamista. Viikon kovan työn jälkeen löysimme oikeat kanavat kämpän löytämiseen ja se 
vihdoin onnistui. Niin löytyi myös työpaikka tytölle, joten elämä alkoi olla mallillaan.

<tavarat kannettu sisälle



Kuvassa tosi iso kotitalomme jossa asui yhteensä 10 ihmistä. Vuokrasimme oman 
huoneen vessalla ja suihkulla tyttöystävän kanssa, sekä jaoimme keittiön ja 

olohuoneen.

ja alhaalla sen hetkiset 
kanssa eläjät. Kolme etelä-
afrikkalaista. Kaksi 
Bangladeshilaista, yksi britti 
ja yksi puolalainen.

siinä kotimme koko komeudessaan. 
Tila ei loppunut kesken, vaikka 
väkeä asuikin paljon saman katon 
alla.

Kämpän löysimme vapailta markkinoilta
findaproperty.com:sta. 
Koulun asunnon välitys oli hyvä, muuten
paitsi pariskunnille, joista toinen käy
töissä, niinkuin meidän tapauksessa. 
Kämppä maksoi meille 550£ kuussa ja 
koko kämppä yhteensä n.3000£ 
kuussa.



Tässä maassa jos jossakin pidetään puutarhan hoidosta. Kuvat on puistosta kotimme läheltä 
Richmond Parkista. Alue oli aikoinaan kuninkaallisten metsästyskenttä ja huvittelu alue.

Kingston Upon Thames sijaitsee n.16 mailin päässä Lontoon keskustasta 
Lounaaseen. Asuimme itse tarkalleen Kingston Valessa, joka on keskustan ja 
Kingstonin välissä. Kuljimme tavallisesti bussilla keskustaan sen edullisuuden 
vuoksi, mutta lopulta meille järkevimmäksi tavaksi osoittautua kulkea ensin 
bussilla Putney Bridgelle asti ja sieltä metrolla eteenpäin. Matka meni yleensä 
tunnissa.



Nähtävyyksiä on Lontoossa mielin määrin



Tässä on kuva Hampton Courtista, 
mikä on entinen kuninkaallisten 
kesämökin piha

Tässä kuva yksityispihalta, 
jossa tyttöystäväni kävi 
töissä silloin tällöin



Tässä kuva Canary Wraffilta Lontoon 
keskusta, joka sijaitsee yksityisesti 
omistetulla saarella. Täältä löytyy 
suuryritysten pääkonttoreita ja kuhisee 
armotonta 16 tuntista päivää tekeviä 
pukumiehiä ja -naisia. Minä ja Ben



Jos futiksesta pitää niin täällä sitä kannattaa seurata jos jossakin ja kenttiäkin on ihan 
hyvin tarjolla omia pelejä varten. Puistot ovat massiivisia, mutta niitä on harvemmassa, 
kuin vaikka suomessa. Lippuja on toki vaikea saada kovimpiin matseihin, mutta hyvä 
tasoisia ovat ihan perus pelitkin tässä maassa.



Lontoo on Euroopan suurin 
yhtenäinen urbaani alue, 
mikä kyllä näkyy 
rakennuksissakin. Kokoa ja 
tyyliä riittää ja arkkitehtuurin 
ystäville riittää silmänruokaa.

<kaupungintalo

<30 St Mary Axe



• Lontoon maanalainen on 
maailman vanhin metro ja sitä 
alettiin rakentaa 1858. Se 
vetää päivittäin kolme 
miljoonaa matkustajaa ja on 
nopein tapa liikkua 
keskustassa ja sen 
lähettyvissä. Kertalipun hinta 
on 1.5£

• Bussillakin pääsee, paitsi jos 
on kiire. Ruuhka aikaan on 
aivan toivotonta istua bussissa 
pitkiä matkoja. Viikon 
bussilippu opiskelijalle kustansi 
9£. Kerta matkat 1£.



Arkkitehtuuria

Vasemmalla Piccadilly Circus ja ylhäällä 
Sir Norman Foster's Clyde Auditorium 
Glasgowista, missä kävimme reissussa. 



Mukavia ihmisiä eripuolilta maailmaa



• St Patricks Dayn juhlintaa Lontoon 
keskustassa. Tämähän on siis 
Irlantilaisten juhla, mutta 
päätimme mennä sekaan vaan. 
Eiköhän me ihan irkuista käyty 
ainaki näillä vermeillä. Guinnes 
maistuu täällä ihan erille, kuin mitä 
suomesta saa. Älkää tuomitko 
väärin perustein!!!





Geotekniikan kenttäkurssilla kävimme Pohjois Englannissa erilaisissa kohteissa 
mm. kaivoksella, louhoksella ja tietyömailla. Viimeistään tässä vaiheessa teoria 

iskostui muistiin.



Yöelämää

<Soitetaan sitä 
englannissaki heviä, 
mutta jos keikoille 
mielii, pitää olla 
nopea lippujen 
kanssa

<Clapham Junction



Uusivuosi



Siinä vielä jotain koulutyöhön liittyvää. Opetus englannissa perustuu 
enemmänkin projektin läpi viemiseen kuin raskaaseen teoria 

opiskeluun, niinkuin suomessa.
<Taidemuseon suunnitteluprojektin 
pienoismallin rakentamista. Ryhmäni 
esitelmä palkittiin parhain pistein ja tämä 
oli osa sitä. Valmiina siittä ei ole kuvia, 
koska kamerani varastettiin ja kuvat meni 
siinä mukana.



Tässä vielä jotain Kingstonista



Reissattuakin tuli

Lontoosta on mahtavat yhteydet 
maailmalle ja halpalentoyhtiöillä 
pääsee pilkkahintaan kauaskin. En 
voinut olla käyttämättä tilaisuutta. 
Lentokenttiä on 4 ja ne sijaitsevat eri 
puolilla kaupunkia

<Marrakech, Marokko

Lissabon >

<Barcelona



Mahtava reissu!! Suosittelen kaikille 
epäröijille vaihtoon lähtöä.



hyödyllisiä sivustoja lähtijöille

asunnon haku:
• www.gumtree.com
• www.findaproperty.com
muita:
• http://www.finemb.org.uk (suurlähetystö)
• www.tfl.gov.uk (transport for london)

http://www.gumtree.com/
http://www.findaproperty.com/
http://www.finemb.org.uk/
http://www.tfl.gov.uk/
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