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Johdanto

Olimme Kiinassa vaihdossa keväällä 2018. Yliopistomme oli Beijing University of Technology, joka
sijaitsi nimensä mukaisesti Pekingissä. Valitsimme Kiinan vaihtokohteeksemme, sillä meitä
kumpaakin kiinnosti kiinan kielen opiskelu sekä tulevaisuuden työmahdollisuudet Kiinassa.
Vaihtomme oli kokonaisuudessaan onnistunut, ja suosittelisimme Kiinaa vaihtokohteena muillekin
sitä harkitseville.

1.1 Viisumi
Kiinaan päästäkseen tulee olla viisumi. Meidän tapauksessa viisumi oli opiskelijaviisumi, tarkemmin
sanottuna X2. Opiskelijaviisumeja on kahta erilaista: X1 ja X2. X1 viisumi on tarkoitettu pidempään
oleskeluun (yli 180 päivää) ja X2 taas lyhyempään (alle 180 päivää) oleskeluun. X2 viisumiin ei
vaadittu lääkärintodistusta, vaan ainoastaan BJUT:in kutsukirje sekä muita henkilökohtaisia tietoja.
Viisumin hakuprosessi oli helppo, mutta jokseenkin työläs, sillä viisuminhakupapereiden täyttäminen
vei aikaa. Itsessään prosessi oli kuitenkin helppo: hankit valokuvan viisumiin, varmistat että passisi
on voimassa määrätyn minimiajan, täytät lomakkeet ja toimitat lomakkeet sekä dokumentit Kiinan
suurlähetystöön Kulosaareen (paikka muuttunut Kampin viereen keväällä 2018). Aikaa viisumin
myöntämiseen meni vajaa viikko.
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Saapuminen Kiinaan

Kiinaan saapuessa osasimme kiinaa hyvin vähän. Selvisimme hyvin taksilla lentokentältä hotellille,
jonka

olimme

saapumisestamme

ottaneet

kahdeksi

menimme

yöksi

katsomaan

yliopiston
asuntoja

läheisyydestä.

paikallisen

Seuraavana

tuttumme

kanssa.

päivänä
Koulun

orientaatioviikko alkoi maanantaina, jolloin menimme rekisteröitymään koululle. Koululla meille
annettiin opiskelijakortit, kampusalueen kartta, lukujärjestys sekä opastettiin kiinalaisen
puhelinliittymän avaamisessa. Henkilökunta oli mukavaa ja kaikki järjestyi niin kuin kuuluikin.
Orientaatioviikoilla tutustuimme kampusalueeseen muiden vaihto-oppilaiden kanssa.
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Opiskelu ja asuminen

BJUT:issa oli valittavana ainoastaan kurssikokonaisuuksia, joten kursseja ei pystynyt valitsemaan
yksittäin etukäteen. Halusimme ehdottomasti opiskella kiinan kieltä, joten valitsimme The
Contemporary Chinese Economics and Business Culture Programme –kurssikokonaisuuden, joka
sisälsi kiinan kielen opiskelua sekä businesskursseja. Opiskelu BJUT:issa eroaa huomattavasti
opiskelusta Lappeenrannassa. Koulussa on paljon pakollista läsnäoloa, sekä viikot olivat keskenään
hyvin samanlaisia. Jokaisena arkiaamuna oli kiinan kielen opiskelua noin kolme tuntia klo 11.30 asti,
jonka jälkeen oli kahden tunnin lounastauko. Iltapäivällä oli businesskurssien luennot, jotka kestivät
kolmeen tai viiteen asti. Luokkakoot olivat melko pieniä ja lukuvuoden aikana ehti hyvin tutustua
kaikkiin luokkalaisiin.

3.1 Asuminen
Kiinalaisten yliopistojen asuntoloissa mies ja nainen eivät saa nukkua samassa huoneessa, jos he eivät
ole virallisesti naimisissa. Tämän takia haimme asuntoa yksityisiltä markkinoilta. Asunnon
löytäminen ja vuokraaminen olisi ollut meidän silloisella kielitaidolla lähes mahdotonta, joten meitä
auttoi asunnonhakuprosessissa tuttu paikallinen. Hänen avullaan löysimme ensimmäisenä
viikonloppuna yksiön, joka sijaitsi koulusta muutaman kilometrin päässä. Asuntojen hinta- ja
vuokrataso Pekingissä on tietyillä alueilla Helsinkiäkin korkeampi, joten asunto oli melko kallis
verrattuna koulun asuntolan kuukausivuokraan. Meitä ja muutamaa ranskalaista vaihto-oppilasta
lukuun ottamatta lähes kaikki muut vaihto-oppilaat asuivat koulun asuntolassa koko lukukauden.

3.2 Kurssit
3.2.1

Kiinan kielen kurssit

Kiinan kielen opiskelu oli hyvin intensiivistä. Kiinan opiskelu jakautui kahteen erilliseen kurssiin:
Comprehensive Chinese ja Oral Chinese. Kummallakin kurssilla opettajat olivat hyvin päteviä,
vaikkakin jotkin opetustavat olivat hyvin erilaisia kuin Suomessa. Oral Chinese -kurssin tunneilla
pelattiin paljon seura- ja ”juomapelejä” kiinaksi, sekä suullisia esityksiä oli lähes joka viikko.
Comprehensive Chinese -kurssilla taas opiskeltiin ahkerasti kiinalaisia merkkejä, kielioppia ja
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lauserakenteita. Kummatkin kurssit tukivat hyvin toisiaan ja työmäärä jakautui tasaisesti näiden
kahden kurssin välillä. Läksyjä tuli tasaisesti kummaltakin kurssilta.
Opiskelutahti oli hyvin nopea etenkin vaihdon loppuvaiheessa, ja kiinaa piti opiskella myös tuntien
ulkopuolella pysyäkseen tahdissa mukana. Kummaltakin kurssilta saatiin loppuarvosana.
Loppuarvosanaan vaikuttivat läsnäolo ja osallistuminen tunneilla, viikoittaiset sanakokeet, välikoe
sekä loppukoe. Läsnäolo ja aktiivisuus tunneilla sekä sanakokeet muodostivat puolet arvosanasta ja
väli- ja loppukoe puolet. Suullisessa kiinassa väli- ja loppukoe olivat luonnollisesti suullisia, toisella
kurssilla ne olivat taas perinteisesti tenttejä. Kirjalliset kokeet tarkastettiin hyvin tarkasti ja pisteet
saadakseen ei saanut olla ollenkaan huolimattomuusvirheitä.
3.2.2

Businesskurssit

Toisin kuin kiinan kielen opiskelu, businesskurssit olivat huomattavasti rennompia. The
Contemporary Chinese Economics and Business Culture Programme –kurssikokonaisuuden
businesskurssit muodostuivat neljästä erillisestä kurssista: The Business Environment in China, The
Legal Dimensions of the Chinese Business World, The Business Management in China ja The
Chinese Business Culture. Jokaisella kurssilla oli eri luennoitsija. Luentojen laatu ja
mielenkiintoisuus vaihtelivat luennon aiheen ja luennoitsijan mukaan. Businesskurssien arvosana
määräytyi luentojen läsnäolon ja kurssin lopuksi kirjoitettavan esseen mukaan. Yhteensä esseitä piti
kirjoittaa neljä, eli jokaista kurssia kohden yksi. Esseille annettiin valmiita aiheita ja otsikoita, joista
piti valita yksi jokaista kurssia kohden.
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Arki Kiinassa

4.1 Ruokailu
Kiinalainen ruoka eroaa huomattavasti siitä ”kiinalaisesta ruuasta”, mitä Suomen kiinalaisista
ravintoloista löytyy. Tottuneena suomalaiseen vähämausteiseen ruokaan, kiinalainen ruoka tuntui
hyvin raskaalta alussa. Siihen kylläkin tottui ajan myötä. BJUT:issa on viisi kouluruokalaa eli
kanttiinia, ja jokaisessa kanttiinissa on n. 20 ruokakojua, jotka lähes kaikki tarjoavat kiinalaista
ruokaa katukeittiö-hengessä. Oikeastaan kaikki opiskelijat syövät koululla, sillä ruoka on siellä hyvin
halpaa (50snt – 2€ /annos) ja oikeasti hyvää. Alkuvaiheessa ruuan tilaaminen oli melko hankalaa,
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sillä kaikki ruokalistat ovat kiinaksi eikä henkilökunta osaa ollenkaan englantia. Ystävällisten
paikallisten ja paranevan kiinan taidon myötä lounastaminen helpottui huomattavasti.
Päivällisen söimme pääasiassa koulun ulkopuolella, mutta ne jotka asuivat koulun asuntolassa, söivät
usein koululla kaksi kertaa päivässä. Ravintolat, joissa kävimme, olivat pääosin kiinalaisia, mutta
länsimaalaisia ketjuravintoloitakin löytyy (esim. McDonald’s, BurgerKing, Subway jne.)
Paikallisissa ravintoloissa harva puhui englantia ja toisinaan ruoan tilaamisessa tapahtui
väärinymmärryksiä. Hintataso oli alhainen, mutta vaihteli hieman alueittain. Keskimäärin annos
paikallisessa ravintolassa oli n. 2-10 euroa. Olut oli yleensä halvempaa kuin vesi, ja viinilasillinen
lähes yhtä kallis kuin Euroopassa.

4.2 Liikkuminen
Pidemmät matkat kuljetaan Pekingissä lähes poikkeuksetta metrolla, joka on ehdottomasti sujuvin
kulkuväline. Toinen vaihtoehto on bussi, joka on huomattavasti metroa hitaampi ja epävarmempi
liikkumismuoto, vaikkakin kolmanneksen halvempi. Samalla ladattavalla kortilla pystyi maksamaan
sekä metrossa että bussissa. Meidän yleisin liikkumismuoto Pekingissä oli kuitenkin kaupunkipyörät,
joita on kaikkialla Kiinan suurkaupungeissa. Kaupunkipyörät (Ofo, Mobike) maksoivat kuukaudessa
n. 2 euroa ja niitä sai käyttää sillä hinnalla rajattomasti. Ilmansaasteiden ollessa hyvällä tasolla sekä
sään salliessa liikuimme aina pyörällä kouluun. Muutoin menimme bussilla. Taksia käytimme hyvin
harvoin. Harvakseltaan kun liikuimme taksilla, käytimme Didi –palvelua joka on ns. ”kiinalainen
Uber”. Didi on erittäin kätevä ja halvempi kuin perinteinen taksi, ja se toimii puhelinsovelluksella.

4.3 Ajanviete
Koulu ja opiskelu veivät suhteellisen paljon aikaa, joten viikolla emme ehtineet reissata juuri Pekingiä
pidemmälle. Viikonloppuisin kävimme Pekingin nähtävyyksissä ja etenkin kun ilmat alkoivat
lämmetä huhtikuussa, pyöräilimme paljon ympäri Pekingiä. Verrattuna Suomeen, Kiinassa on todella
helppoa ja kohtuullisen halpaa teetättää erilaisia vaatteita. Me teetätimme muun muassa
villakangastakit sekä poikaystäväni teetätti itselleen puvun ja kauluspaitoja. Muutenkin Kiinasta
löytyy paljon shoppailtavaa niin kutsutuista ”halpamarketeista” (Pearl market ja Silk market).
Halpamarketeista löytyy toki ”feikkikamaa”, mutta siellä on paljon muutakin niiden lisäksi.
Suomalaiset ovat tyypillisesti ostaneet Kiinasta etenkin silkkihuiveja, pienelektroniikkaa, lasten
vaatteita sekä juhlarekvisiittaa.
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Matkustelun ja shoppailun ohella osallistuimme kumpikin koulun järjestämään ”home visit” –
ohjelmaan, joissa mentiin päiväksi yliopiston professoreiden kotiin elämään kiinalaista arkea.
Teimme muun muassa dumplingseja (tyypillinen kiinalainen ruoka) ja vierailimme paikallisella
mansikkatilalla. Kävimme myös paikallisten kanssa elokuvissa sekä muiden vaihto-oppilaiden
kanssa viihteellä viikonloppuisin.
Pekingistä löytyy monen muun Aasian suurkaupungin ohella ”länsimaalaiskeskittymiä”. Pekingin
”länsimaalaisin” alue on nimeltään Sanlitun, jossa suurin osa ”expateista”, eli Pekingissä asuvista
ulkomaalaisista asuu. Sanlitun on kokemisen arvoinen paikka erityisesti ilta-aikaan, kun
pilvenpiirtäjien led-valot ja valotaulut vilkkuvat. Sanlitunissa on paljon pieniä baareja ja
ruokapaikkoja, joissa monet länsimaalaiset viettävät viikonloppuisin aikaa. Sanlitun on myös suosittu
paikka mennä lasilliselle töiden jälkeen.
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Matkustelu

Kiersimme vaihtomme alkuvaiheessa perinteiset pekingiläiset nähtävyydet: Temple of Heaven,
Kielletty kaupunki, Kiinan muuri, Summer Palace sekä Tianamenin aukio. Peking on täynnä
temppeleitä ja niitä riittää kyllästymiseen asti. Kävimme vaihdon aikana myös Shanghaissa,
Hangzhoussa, sisä-Mongoliassa sekä Hongkongissa. Kiinassa luotijuna on erittäin kätevä ja
kohtuuhintainen tapa kulkea, jolla pääsee nopeasti paikasta toiseen. Matkustimme lentokoneella
ainoastaan Hongkongiin, joka on Kiinan rajojen ulkopuolella. Olimme anoneet viisumiimme ”double
entry” –ominaisuutta, jonka vuoksi pystyimme poistumaan viisumillamme kerran maasta. EteläKiinassa emme ehtineet käymään, mutta muutamat siellä matkustaneet vaihtokaverimme kehuivat
erityisesti Guangzhouta, Shenzeniä ja Chengdua modernin infrastruktuurin ja niitä ympäröivän
luonnon puolesta.
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