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Etelä-Korea 

• Väkiluku  50 062 644 (2005) 
• Pinta-ala  98 480 km2 
• Väestöntiheys 500 as. / km2 
• Valuutta  Etelä-Korean WON 
     1€ on n. 1550wonia 
• Pääkaupunki   Seoul 
• Aikavyöhyke  GMT +9 eli 6 tuntia 

    Suomen aikaa edellä 



• Koreassa on neljä vuodenaikaa: 
– Kesät kuumia ja kosteita – talvet kesään 

nähden kylmiä. Muutamia asteita pakkasen 
puolella. 

– Elokuun sademäärä Seoulissa on keskimäärin 
350mm, kun taas Oulussa sataa vuodessa 
noin 650mm 

 



Seoul 

• Väkiluku  10 421 782 (2007) 

• Pinta-ala  605 km2 

• Asukastiheys 17 214 as. / km2 

• Seoulin kaupunginosat 

• Han-joki jakaa Seoulin 

 etelä- ja pohjoisosaan 



Hakeminen 

• Englanninkielinen hakemus 

• Hakemuksen kaveriksi lähetetään kolme 
passikuvaa, kopio passista sekä 
opintorekisteritodistus 

• Viisumia ei periaatteessa tarvi, mutta se 
on hyvä hommata. 



• Hakemukseen täytetään 
henkilökohtaiset tiedot, sekä kurssit (2) 
joita halusimme opiskella kesäkoulussa. 

• Meillä oli myös mahdollisuus saada 
korealainen huonekaveri, joka auttaa 
perus asioissa, kuten ruokaillessa ja 
matkustamisessa. 

• Kesäkoulun aikana oli mahdollisuus lähtä 
neljän päivän reissulle Kiinaan, Japaniin 
tai kiertelemään Koreaa. 



• Kesäkoulu oli hyvin rahallisesti tuettu, 
joten itselle jäi maksettavaa vain 
käyttörahat. 

• Eläminen Koreassa on todella halpaa. 
Koululla ei ollut 
ruoanlaittomahdollisuuksia, joten piti 
syödä joko valmisruokia tai ravintolassa. 

• Ravintolassa aterian hinta oli noin 2-5€. 



Miksi lähteä..? 

• Kuten mainitsin, matka on hyvin 
rahallisesti tuettu, joten kallis reissusta 
ei välttämättä tule. 

• Matka on järjestetty kesällä, joten se ei 
häiritse koulunkäyntiä Suomessa 

• Kurssit kesäkoulussa ovat helppoja 

• Tutustut uusiin ihmisiin ja uuteen täysin 
erilaiseen kulttuuriin 



• Seoulissa on kesällä todella kuuma. Päivän 
keskilämpötila heinäkuussa on noin 29 astetta 
ja yölläkin lämpötila pysyttelee reilusti 20 
paremmalla puolella. 

• Saat kavereita ympäri maailmaa ja takaat näin 
ilmaisen yöpaikan ihan mihin päin maailmaa 
matkustatkin  

• Matka kestää vain viisi viikkoa, joka on 
tarpeeksi pitkä aika nähdä asioita, mutta 
kuitenkin niin lyhyt, ettei koti-ikävä ehdi 
yllättää. 



Asuminen 

• Majoitus on koulun kampusalueella. 
• Huoneet olivat todella pieniä kahden 

hengen huoneita, joissa oli kaksi sänkyä, 
kaksi kaappia ja kaksi koulupöytää. 

• Huoneissa on internet-yhteys, mutta 
asuntolassa on myös tietokonesali, jota 
voi ilmaiseksi käyttää. 

• Asuntolalla on myös pyykkitupa, 
kuntosali ja kauppa. 



• Ikävä kyllä asuntola oli jaettu kahteen 
osaan, joten miehet ja naiset olivat eri 
puolilla, eikä toisten puolelle saa 
luonnollisestikaan mennä. 

• Asuntolan ovet ovat yötä päivää auki. 



Opiskelu 

• Koulua oli neljänä päivänä viikossa ja joka viikko meille 
järjestettiin reissu johonkin Seoulin nähtävyydelle 

• Koulupäivät oli aina samanlaisia: 
– Aamukurssi 9.30 – 11.50 
– Lounas 11.50 – 13.00 
– Iltapäiväkurssi 13.00 - 15.20 

• Toisella kurssilla opettaja oli syntynyt Koreassa mutta 
asunut toistakymmentä vuotta Yhdysvalloissa, joten 
hän puhui hyvää englantia 

• Koreankielenkurssilla meillä oli kaksi opettajaa, joista 
toinen ei puhunut ollenkaan englantia  



Enemmän tietoa ja kuvia blogissamme: 

 

http://seoulsummer2010.blogspot.com/  

http://seoulsummer2010.blogspot.com/

