Korean raportti
Kuvassa näkyy Korean matkan aikataulu.

Saavuttiin korean lentokentälle syyskuun 4. päivä. Ensinmäinen päivä oli tosi raskas, oli pitkä lento
takana. Kun päästiin perille, niin mentiin kampus alueelle ja siellä päästiin huoneisiin, jotka oli 2-3
hengen huoneita. Tämän jälkeen mentiin syömään ja tutustuttiin alueeseen. Alueella oli
urheilukenttä, koulu, pieni kauppa ja huoneet missä opiskelijat olivat.
Seuraavana päivän päästin käymään Hyundain tehtaalla ja paikassa missä käytiin vähän korean
itsenäistymistä läpi.

Kolmantena päivänä alkoi oppitunnit. Aamupala oli klo 8.30-9.00 ja eka koulupäivä oli klo 9.30-21.00.
Kello 18.00 asti oli sähköä ja 19-21 oli korean kielen opiskelua. Koulupäivät oli pitkiä, mutta päivän
aikana oli monta taukoa ja oli mm. Lounas ja illallinen. Seuraava päivä oli melko samanlainen, mutta
sähkön lisäksi oli mm alustan rakentamista, elikkä päästiin rakentamaan sähköauton alustaa mitä
tehtiin koko tämän reissun ajan.
Lauantai päivä oli merkattu myös, että olisi koulua, mutta muutaman tunnin jälkeen meidät haettiin
pois ja mentiin katselemaan nähtävyyksiä ja syömään.
Sunnuntaina olikin vapaata koko päivän, päätettiin yhdessä, että mentäisiin kaikki yhdessä
pääkaupunkiin, Seouliin. Mukaan matkasi meidän oppilaiden lisäksi muutama tuutori.

Ensimmäinen viikko oli paketissa, oli toisen viikon aika 🙂
Aloitettiin Maanantai päivä normaalilla aamupalalla ja kello 9.30 meitä tultiin hakemaan, sillä meillä
alkoi taekwondo tunnit, joka kesti aina sinne kello 12 asti.

Tämän jälkeen meillä jatkui koulu ja siellä tunnin aiheena oli sähkömoottori. Koulupäivä loppui kello
18.00. Kello 18.30 alkoi ruokailu, tämän jälkeen muutama meistä meni pelaamaan jalkapalloa korean
opiskelijoiden kanssa.

Seuraavana päivänä tehtiin jälleen alustaa, ja lounaan jälkeen päästiin maalaamaan.

Keskiviikkona mentiin sitten muutamaan museoon ja lopuksi mentiin huvipuistoon.

16. Päivä oli koko päivän vapaana ja saatiin hyvin levättyä. Muut päivät olivat aika samanlaisia,
opiskelua, maalaamista, ja oli muutama muukin taekwondo tunti.
20. Päivä professori nappasi meidät kouluta ja hän vei meidät rannalle missä oli muutama “laite”

Mentiin myös syömään.
21. Päivä lähdettiin kohti Seoulia ja siellä päästiin torniin joka oli 521 m korkea, missä oli 122kerrosta
ja hissi oli maailman nopein hissi. Tämän jälkeen mentiin kauppakeskukseen.

Viimeiseksi mentiin hotelliin, minne jäätiin yöksi ja aamulla lähdettiin takaisin suomeen.

Korean matka oli erittäin kiva ja positiivinen. 3 viikon aikana ehtii nähdä kaikenlaista ja kasvaa
ihmisenä. Koreassa ihmiset ovat tosi kohteliaita ja hyvä sydämisiä. Jouduttiin matkan aikana varoa
mitä sanotaan, kun he toteuttivat kaiken mitä pyydettiin vaikka olisi vitsi. Lähdettäisiin kaikki kolme
uudestaan ihan koska tahansa.
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