
FinKoEdu-verkoston valmennus 
pe 16.8.2019 klo 11.30-15.30



Perustietoja

Virallinen nimi: Korean tasavalta
Asukasluku: 51 miljoonaa
Pääkaupunki: Soul, jossa asuu 10 miljoonaa 
asukasta
Rajanaapuri: Pohjois-Korea
Uskonto: uskonnonvapaus, puolet kansasta ei 
kuulu mihinkään uskontoon, mutta buddhalaisuus 
näkyvää
Aika: UTC + 9, eli aikaero 6 tuntia (ei kesäaikaa)
Liikenne: oikeanpuoleinen



FinKoEdu-verkosto

• FinKoEdu–verkosto on perustettu vuonna 2014 (entinen Korea Technet). 

• Verkosto rahoittaa ja organisoi vastavuoroisia liikkuvuuksia sekä kehittää 
yhteistyötä korealaisten oppilaitosten kanssa. Verkoston rahoitus tulee 
Opetushallitukselta.

• Lisätietoja verkostosta ja matkaraportit: https://finvet.fi/fi/finkoedu/etusivu

• Kohde: Ajou Motor College, Boryeong, 
http://www.motor.ac.kr/eng/CmsHome/MainDefault.aspx

• Osallistujat: Varia, Keuda, Salpaus, Stadin ammattiopisto (ja Omnia). 

• Jakso opiskelijoille 22.9.-11.10.

• Jakso henkilökunnalle: ensimmäinen viikko Jani Heikka, Salpaus ja kolmas viikko 
Jaakko Penttinen, Stadin ammattiopisto

https://finvet.fi/fi/finkoedu/etusivu
http://www.motor.ac.kr/eng/CmsHome/MainDefault.aspx




Ajou Motor College kampusalueen kartta

(http://www.motor.ac.kr/CmsHome/int09.a
spx) 
ⓐMain Building, Office(International 
Affairs), Library, Computer Lab, 
ⓑ Lecture Building (Lecture room), Faculty 
Office 
ⓒ Practical Building 
ⓗⓘⓡ Automobile Maintenance Building 
ⓤ Driving Circuit
ⓓⓔ Dormitory (student) 
ⓖ Guest House, Gym., (Lecture room) 
ⓕ Cafeteria 
ⓚ Convenience store, Job Café 
ⓧ Athletic facilities (soccer, basketball, 
running track 



Majoitus ja ruokailu
• Majoitus kampusalueen asuntolassa: 

Ajou Motor College, 106, Daehak Gil, Jupo-Myeon, Boryeing City 

• 1 tai 2 hengen huoneita 

• Huoneesta löytyy kylpyhuone, sänky ja pöytä 

• Yhteistiloissa mikro, uuni, vedenpuhdistin ja pyykinpesukone 

• Ruokailu kampusalueen ruokalassa joka päivä 

• Aukioloajat: 
Ma-pe aamiainen 08:00-09:30, lounas 11:30-13:30, illallinen 17:30-19:00 
La-su aamiainen 08:00-09:00, lounas 11:30-13:00, illallinen 17:30-18:30 

• Kampusalueen kauppa on auki: 
Ma-pe 8:30-21:00 
La-su 11:00-16:30 

• Viimeinen yö Soulissa lentokentän lähellä hotellissa:
Hotel Incheon Airport Cl 2790-4, Unseo Dong, Jung Gu, Incheon



Ohjelma



Rahoitus ja jakson tunnistaminen ja 
tunnustaminen

•    Lennot, majoitukset ja ruokailu on maksettu.

• Jakson hyväksyminen osaksi opintoja edellyttää annettujen 
tehtävien ja raportin tekemistä!

•    Raportti voi olla esim. digitarina, matkakertomus, blogi tai video. 



Asiakirjat ja muu tärkeä info
• Mukaan ulkomaanjaksolle: International Training Agreement / Learning Agreement, 
johon pyydetään allekirjoitus Ajou Motor Collegesta.

• Yhteyshenkilö: Mr. Jungwoo KIM, +82 10-2344-1406, spinos@motor.ac.kr

• Omat lääkkeet ja lääkärintodistuskopiot, jos lääkitys tai jokin tila, joka voi vaikuttaa

• Vakuutustodistus / matkavakuutuskortti

• Passi (voimassa 6 kk matkan päättymisen jälkeen) ja passin kopio

•    Lentolippu tulostettuna

• Visa Electron / Mastercard / Visa tai muu kortti

• Vähän paikallista käteistä 

• Majoituksen osoite tulostettuna koreaksi

•    Erityisruokavalio tai ruoka-allergia tulostettuna koreaksi



Pakkaa mukaan

• Puhelimen laturi, adapteria ei tarvita

• Yksi siistimpi vaatekerta; esim. jotkin kangashousut tms. ja lyhythihainen paitapusero.

• Henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet

• Kevyt pyyhe

•    Työvaatteet ja –kengät sekä suojavarusteet: turvakengät, suojahaalarit, työkäsineet, 
suojalasit, kuulosuojaimet ja mahdolliset muut omat varusteet

• Vaatetusta 

•    Pieniä lahjoja

• Laastaria, rakkolaastaria, särkylääkettä, pahoinvointilääkettä, maitohappobakteerit, 
ripulilääke, käsidesi, kondomit

• Käsimatkatavaroihin kannattaa pakata parin päivän varustus, jotta selviät paikan päällä, 
jos ruumassa oleva laukku katoaa.



Lentokentällä

• Lähtö su 22.9. klo 17.30 (AY41)

• Paluu pe 11.10. klo 10.20 (AY42)

• Ole ajoissa lentokentällä n. 2,5 h ennen lähtöä.

• Lähtöselvitys (check-in) kannattaa tehdä etukäteen internetissä, jolloin pääsette suoraan 
baggage drop –tiskille.

• Turvatarkastuksessa huomioitavaa:
– Käsimatkatavaralaukku max. 8 kg
– Käsimatkatavaroissa olevat nesteet (max. 100 ml/purkki) minigrip-pussissa 

-> otetaan esille laukusta
– iPad/ kannettava -> otetaan esille laukusta
– Taskut tyhjäksi ja vyö pois
– Puhelimet, ipadit, tietokoneet, varavirtalähteet, akut ja patterit pakataan käsimatkatavaroihin

• Tarkasta portti, se voi vaihtua 

• Turvatarkastus ja passintarkastus vievät aikansa, mene ajoissa jonoon



Rahat
KRW EUR

1000 0,73

2000 1,47

5000 3,67

10 000 7,33

20 000 14,67

50 000 36,66

100 000 73,33

200 000 146,66



Turvallisuus

• Turvallisuustiedot: https://um.fi/matkustustiedote/-/c/KR 

• Tallenna tärkeät numerot puhelimeen, esimerkiksi matkavakuutuksen 
puhelinnumero, kortinkatoamisnumero, hätänumero

• Tallenna puhelimeesi ”ICE” (in case of emergency) lähimmän yhteyshenkilön 
numero

• Ulkomaalaisten sairastapauksissa auttaa koko maan kattava Emergency Medical
Information Center, puh. 1339.

• Ole varovainen liikenteen kanssa!
• Rikollisuus on vähäistä

• Hygieniataso on hyvä

• Tarkista, että perusrokotuksesi ovat voimassa

• Tee matkustusilmoitus! https://matkustusilmoitus.fi/

https://um.fi/matkustustiedote/-/c/KR
https://matkustusilmoitus.fi/


Traditionaalinen kulttuuri & nykyaika
http://www.korea.net/ebook/fact/english/JBook.htm

http://www.korea.net/ebook/fact/english/JBook.htm


Huomioita
• Muista paikallinen kulttuuri; se voi erota suuresti omastamme ja 
jotkin tavat voivat tuntua hassuilta, mutta muista kuitenkin 
kohteliaisuus ja vieraan kulttuurin kunnioitus

• Edustat matkalla oppilaitosta ja Suomea - käyttäydy sen mukaisesti.

• Vanhempien (opettajien ym.) teitittely; Mr./Ms., ei etunimellä, 
opettajia kutsutaan ”professor”.

•     Koulutusta arvostetaan

•     Etelä-Korea on korkean teknologian maa, mutta kouluissa 
käytetään perinteisiä menetelmiä

•     Päivät ovat pitkiä sekä koulussa että töissä



Ruokakulttuuri










