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Raportti Koreatechnet- verkoston autoalan vierailua Ajou Motor Collegessa 

19.9.-28.9.2017  
 

Matkaohjelma  
Matkalla mukana  

Matti Alanko Keuda 

Dongsoeb Lee Varia  

Paula Kilpeläinen Varia  (samanaikaisesti) 

Kari Koskela Varia  

Ensimmäinen matkapäivä 19.9. 

Kokoontuminen H:ki Vantaa lentoasema ja matkustaminen Koreaan Saksan kautta. 

Matkapäivä kaksi 20.9. 

 

Saapuminen Koreaan 20.09.2017 vastaanotto oli lämmin ja ystävällinen. Ajou Motor 

College oli järjestänyt noudon lentokentältä, joten eksymisen vaaraa ei ollut. Lentomatka 

oli  melko uuvuttava, koska se oli pitkä ja nukkuminen koneessa ei oikein tahtonut 

onnistua hyvin. 

Tapasimme lentokentällä Mr. Leen ja Mr. 김태형 hän toimi autonkuljettajan ja vastasi 

vierailun ajan käytännön asioista ja huolehti meidät aina oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. 
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Näkymiä automatkalta kohti Ajou Motor Collegea 

 

Kyseisen matkan ensimmäinen ateria Koreassa maistuvaa. 

Saavuimme Boryeongiin hotellille ensimmäiseen yöpymispaikkaan mahdollisuus hieman 

levätä ja valmistautua tervetuliaisillalliselle Illallisella tapasimme Matti Alangon ja 

Dongsoeb Leen ja Ajou Motor Collegen henkilökuntaa. Keskustelimme opiskelija 

vaihdosta. Seuraavana päivänä Matti Alanko ja Dongseob Lee matkustivat Suomeen. 
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Pari näkymää hotellin parvekkeelta hotelli 대천웨스토피아 ja osoite: 14-38 Myeongcheon-

dong, Boryeong-si, Chungcheongnam-do, Etelä-Korea  

 

Matkapäivä kolme 21.9. 
 

Aamupalan jälkeen oli vuorossa siirtyminen Ajou Motor Collegeen matkalla kävimme 

näköalapaikalla josta avautui näkymä kaupunkiin. samalla kävimme seuraamassa 

opiskelijoiden Taekwondo harjoituksia. 
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Opiskelijat Taekwondo harjoituksissa opiskelijoilla nimikoidut puvut ja vyöt. Vieraan 

varaisuus oli jotain uskomatonta joka paikassa. 

  

Perillä Ajou Motor Collegessa. 6-7 Gwansan-ri, Jupo-myeon, Boryeong-si, 

Chungcheongnam-do, Etelä-Korea. Sää oli kesäinen erittäin lämmintä lue helteistä 

Ohjelmassa oli pikainen tutustuminen kouluun, Mr. Rock-Hoon Sung esitteli meille koulua 

ja kertoi käytännön asioista. Tapasimme koulun henkilökuntaa eri yhteyksissä ja meillä oli 

myös lyhyt tapaaminen koulun rehtorin Sung Ho Shin kanssa. Hän kertoi lyhyesti koulusta 

ja muun muassa, että koulun opiskelijoista noin 80% jatkaa valmistumisen jälkeen jatko-

opintoihin. 
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Tapaaminen rehtorin työhuoneessa 

 

Ajou Motor Collegen opiskelijoiden rakentama putkirunkoinen kilpa-auto. 

Projektiin osallistuvat kaikki koulun autonrakentamisen osaamisalat. 
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Sähköauto Ajou Motor College opiskelijoiden rakentama, josta Suomalaisten opiskelijoiden 

piti tehdä parannettu versio, mutta aikataulu oli aivan epärealistinen projektia ei ollut 

mahdollinen toteuttaa. Opiskelijoiden ohjelmaa muutettiin eri tavoitteisiin.  

 

EV electric system  
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EV electric system  

 

Majoitus opettajille vaihdon ajaksi. 

Päivään siis sisältyi opiskelijoiden opetuksen seurantaa ja opetussuunnitelmatyötä. 
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Näkymä huoneen ikkunasta / parvekkeelta huone oli viihtyisä ja siisti varustettu AC:llä ja 

jne.   

 

Matkapäivä neljä 22.9.2017 
 

 

HEV Introduction and repair practice  
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HEV harjoitukseen kuului Toyota Prius tekeminen jännitteettömäksi valmistajan ohjeiden 

mukaan. Toimintatapa vastaava kuin meillä, on erityisen tärkeää, että opiskelijat ovat 

tutustuneet Suomessa työturvallisuuteen ja erityisesti sähköajoneuvoihin liittyviin 

erityismääräyksiin ja riskeihin.  

Työturvallisuuteen on myös kiinnitettävä huomiota kotimaan valmennusjaksolla sekä 

varusteissa, jotka otetaan mukaan Suomesta. Henkilökohtaiset suojaimet on oltava kaikilla 

mukana turvajalkineet, suojakäsineet, silmäsuojaimet, kuulosuojaimet, päähine, 

suojahaalarit. 

Päivään kuului opiskelijoiden opetuksen seurantaa ja myös opetussuunnitelmatyötä. 

Matkapäivä viisi 23.9.  
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Päivän opiskelut alkamassa huom. lauantaipäivä, EV design oli päivänohjelma. Opiskelijat 

pääsivät kokeilemaan 3D skanneria ja seuraamaan 3D tulostusta. Päivä oli 

mielenkiintoinen, mutta ei välttämättä palvele meidän opiskelijoiden opintoja.  

 

3D tulostettuja osia. Koululla oli erittäin vakuuttavat laitteet skannaamiseen ja 

tulostamiseen.  
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3D skannaus harjoitus ensin pienoismallilla. 

 

3D mallinnus sitten isommalla mallilla, koulussa ei ollut tehty aikaisemmin harjoitusta näin 

isolla mallilla.  

Mr. Rock-Hoon Sung järjesti minulle ja Paulalle lauantaina iltaohjelmaa yhdessä vaimonsa 

kanssa. Ensin vierailimme temppelissä ja kiviveistos puistossa, illastimme 

Korealaisravintolassa. Illallisen jälkeen pistäydyimme kalasatamassa ja seuraamassa 

korealaisten lauantai-illan viettoa Daechon Beach:lla.  
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Matkaraportti Jani Heikka 

 

 

 

 



Matkaraportti Jani Heikka 

Lauantaina saimme nauttia korealaisten isäntiemme vieraanvaraisuudesta. Me saimme 

kuulla ja nähdä korealaisten kulttuuria. Ilta oli erittäin mukava ja mielenkiintoinen. 

 

Matkapäivä kuusi 24.9.  
 

Sunnuntaina vapaa ohjelma olimme opiskelijoiden kanssa Daecheon Beachilla 

viettämässä sunnuntai päivää. Ostoksia kahvittelua kävelyä rannalla. 

 

Matkapäivä seitsemän 25.9.  
 

Maanantaina oli tapaaminen koulun opetussuunnitelma päällikön Mr. Myoung Seok Jie 

kanssa minulle ja Paulalle avautui eritäin hyvin Heidän opetussuunnitelma osittain ja 

yksityiskohtaisesti. Opetussuunnitelma oli erittäin yksityiskohtainen. Opetussuunnitelmasta 

avautui suoraan linkki opetusmateriaaliin. Materiaali oli sähköinen oppikirja, jossa oli 

opiskeltava sisältö ja tehtävät sekä harjoitukset. E-kirjan lopussa oli arviointi lomake jonka 

opiskelija ja opettaja tekevät yhdessä.  

Mr. Myoung Seok Jie oli erittäin kiinnostunut meidän koulutuksessa suoritettavista 

korttikoulutuksista ja eri sertifikaateista joita automekaanikko tarvitsee nykyään työssään. 

Työturvakortti, ensiapukortti, tulityökortti, sähköturvallisuus SFS 6002, kylmälaitepätevyys.  

 

Tapaaminen Mr. Myoung Seok Jie kanssa 
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Opiskelijoiden kanssa kävimme tutustumassa kalligrafiaan eli perinteiseen korealaiseen ja 

kiinalaiseen kirjoittamiseen. Opiskelijoilla oli loppu päivän ajan moottorin hevosvoimien 

mittaamista ja moottorinohjainlaitteen ohjelmoinnin muuttamisen vaikutuksen toteaminen 

dynamometrillä. 

  

 

Matkapäivä kahdeksan 26.9.2017 
 

Me jatkoimme opetussuunnitelmatyötä ja opiskelijat tekivät oman ohjelman mukaisesti, 

joka on liitteenä, opiskelijat tekivät HEV- korjaus harjoittelua, sekä aamupäivällä heillä oli 

vielä kalligrafiaa.  
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Matkapäivä yhdeksän 27.9.2018 
 

Päivän kohokohta oli vierailu Hyndain kuorma-auto ja linja-auto tehtaalla. Ennen tehdas 

vierailua tutustuimme historialliseen kylään.  

 

 

Salpauksen opiskelijat Sami ja Joni 
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Tehtaalla ei voi valokuvat kuin sallituissa paikoissa. 

 

Hyndain tehtaalla 

 

 

Good bay and welcome dinner 27.9.2017. 

 

Illalla tapasimme illallisella Kari Koskelan, saimme nauttia koko vierailun ajan korealaisten 

vieraan varaisuudesta. Tilaisuus oli erittäin lämminhenkinen ja viihtyisä. 
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Matkapäivät kymmenen ja yksitoista 28.9 ja 29.9. 2017 
 

Kotimatka Saksan kautta. 

 

Yhteenveto 
 

Matka vastasi tarkoitustaan, erittäin onnistunut ensimmäinen opiskelijoiden vaihto 

Koreaan. Opiskelijoiden vaihdossa on tulevaisuudessa kiinnitettävä huomiota heidän 

valmennukseen ennen vaihtoa. Ohjelman sisältöä voidaan vielä säätää ja syventää 

yhteistyötä. Toivottavasti opiskelijoiden on mahdollista tulevaisuudessa opiskella 

paikallisissa yrityksissä, vaikka vain lyhyitä jaksoja.  

Opiskelijoiden valmiuksiin huolehtia työturvallisuudesta on kiinnitettävä huomiota 

ennakkovalmisteluissa. Korealaisten tapojen tuntemukseen ja noudattamiseen on 

sitouduttava niin valmennuksessa kuin vaihdon aikana. 

Olen erittäin vaikuttunut Korealaisesta opetuskulttuurissta ja kuinka sitoutuneita opettajat 

ja opiskelijat ovat työskentelyyn ja opiskeluun. Opetussuunnitelma oli, ehkä jopa liian 

ysityiskohtainen. Opetusvälineet ja ympäristöt olivat minusta erittäin modernit ja 

nykyaikaiset, sekä toimivat.  

 

Liite ohjelma. 
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