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1 JOHDANTO
Punnitsin mahdollisuuksiani Kiinan ja Taiwanin välillä, mutta kun Taiwanin Taichung
avautui vaihtokohteeksi, valitsin Taiwanin. Ajattelin, että ainoa tapa opetella mandariinikiinaa on mennä maahan jossa sitä on pakko puhua. Tämän lisäksi Taiwanissa
on säihkyviä metropoleja ja kaunista luontoa. Taiwanissa puhutaan kohtalaisen hyvin
englantia, mutta vain sitä puhumalla tulee nopeasti törmäämään kielimuuriin, joten
oppimalla muutaman lauseen kiinaa helpottaa omaa elämistään huomattavasti.

Hakuprosessi sujui ihan hyvin vaikkakin välillä oli pieniä ongelmia kommunikaatiossa
kohdeyliopiston kanssa. Taiwaniin tarvitsee alle kuuden kuukauden viisumia varten
vakuutuksen koko oleskelun ajaksi. Alle puolen vuoden oleskeluun ei vaadita terveystarkastusta, mutta kyseinen yliopisto vaati sitä siitä huolimatta. Nämä tulee käyttää ulkoministeriössä varmentamassa ja sen jälkeen vielä tarkastuttamassa Taiwanin
edustustossa. Itse kävin terveystarkastuksen Taiwanissa, joka

sujui kielimuurista

huolimatta ihan hyvin. Suosittelen käymään tarkastuksen jo Suomessa koska osalle
Taiwanilaisessa sairaalassa asiointi saattaa olla turhauttava kokemus. Yliopisto pyytää asiakirjoja kun lukukausi alkaa.

Opetus alkoi virallisesti seitsemäs helmikuuta ja loppui (kursseista riippuen) kesäkuun puolessa välissä. Koulussa ei järjestetty orientaatiopäiviä tai –viikkoa. Se milloin
kurssit alkoivat ja muiden käytäntöjen selvittäminen jäi opiskelijalle itselleen. Tietoja
kursseista sai udella International College –toimistolta, jossa oli usein ruuhkaa ja välillä turhauttavaa asioida. Siitä huolimatta asiat järjestyvät kuhan jaksaa odottaa.

Vaihtoni aikana oli muutamia paikallisia lomapäiviä muun muassa Lohikäärmevene
juhlat, jonka aikana käydään lohikäärmevene kisoja ympäri Taiwania. Osallistuin koulun joukkueeseen ja voitimme kaksoisvoiton. Kannattaa osallistua.

Tenteissä ei ollut suurta eroa Suomeen. Ainoa huomattava ero oli, että niihin ei erikseen ilmoittauduttu (ei ainakaan minun kursseilla). Tenttejä oli kaksi kertaa lukukaudessa ja kielissä pistokokeita oli joka kerta. Aikaa tentin tekemiseen oli yleensä tun-
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nista kolmeen tuntiin. Tämä kannattaa tarkistaa ennen tentin alkua, sillä kerran ei
mainittu tentin kestoa ja viidenkymmenen minuutin kohdalla ilmoitettiin, että kymmenen minuuttia jäljellä. Kiire tuli.

2 ASUMINEN JA VAPAA-AIKA
Asunnon löytäminen ei aiheuttanut minulle mitään ongelmia, sillä minulle sen järjesti
edelliset LUT:n vaihto-opiskelijat. Jos tätä vaihtoehtoa ei ole yliopistolla on useita majoitus mahdollisuuksia asuntoloista yksiöihin. Suosittelen yksiön vuokraamista, sillä
asuntoloista ei saa lähteä ulos enää kello 22 jälkeen. Itse asuin yksiössä joka maksoi
125 euroa kuukaudessa ja sijaitsi viiden minuutin kävelymatkan päässä yliopistolta.
125 euron asuntoihin sisältyy sänky (ei patjaa), työpöytä, kaappi ja kylpyhuone. Jääkaapin sai vuokrattua koko ajaksi 25 eurolla ja ei keittiötä. Ravintoloita oli kadut täynnä Japanilasta ja Taiwanilaista ruokaa ja aterian saattoi ostaa 1-3 eurolla. Jos mieli
teki valmistaa omaa ruokaa campus alueella oli kansainvälinen keittiö, jossa sai valmistaa omaa ruokaansa.

Asia University sijaitsee Taichungin Wufengissa, joka on 50 minuutin päässä
Taichungin keskustasta. Jos opiskelijaa kiinnostaa kaupunkielämä ja muun muassa
yöelämä, se on vähintään 50 minuutin päässä. Wufeng on täynnä ruokaravintoloita ja
yömarkkinoita keskellä riisipeltoja. Joukkoliikenne on toimivaa, joskin hyvin ahdas
ruuhka-aikoina, jolloin 50min matka keskustasta yliopistolle taittuu seisten jos onnistuu mahtumaan bussiin. Jos on liikkeellä 22 jälkeen, ainoa tapa matkustaa on oma
auto, mopo tai taxi. Taxit maksavat 10-15 euroa keskustasta Wufengiin. En tavannut
kertaakaan kuljettajaa joka olisi puhunut englantia, joten kannattaa opetella kysymään kiinaksi (tai kirjoittamaan lapulle kiinaksi) sekä koulun nimen, että tietääkö kuski missä koulu sijaitsee. Näin matkat sujuvat helpommin.

Yliopistolla oli useita mahdollisuuksia eri urheilulajeihin. Itse kävin kuntosalilla ensimmäiset viikot kunnes kuntosalitarvikkeet kannettiin koulun toimesta pois, sillä ne
olivat oppilaiden omia ja eivät siis turvallisia käyttää. Jäljelle jäivät muutamat käsipainot, joten hyödynsin loppuajan koulun juoksurataa ja pingispöytiä. Jos mielii ”kunnon”

3
kuntosalille Taichungin keskustassa on laadukkaita kuntosaleja mistä valita, mutta ne
ovat tunnin matkan päässä.

Opiskelun ohessa riittää vapaa-aikaa, joten matkustelin ympäri Taiwania. Taiwanissa
on paljon asioita mitä nähdä ja esimerkiksi Taipeissa riittää nähtävää ja tekemistä
loputtomiin. Keväällä eteläisessä Kentingissä järjestetään vuosittain Spring Scream
festivaali, joka on Taiwanin suurimpia. Edellä mainittu lohikäärmevene juhla on myös
syytä nähdä ja koululla on mahdollisuus ottaa osaa kilpailuihin. Kun on trooppisella
saarella ei kannata myöskään jättää hiekkarantoja väliin. Parhaat rannat löytyvät etelä- Taiwanista. On myös luonnonpuistoja, jotka ovat suosittuja turistikohteita.

3 KURSSIT
Opiskelin Asia University:ssä ollessani viisi kurssia. Neljä kurssia rahoitusta ja yhden
kiinan kurssin. Asia University:ssä 3 opintopistettä vastaa 7,5 ECTS pistettä ja kaikkien kurssien opetus käytiin englanniksi.

Business Valuation 3 Crt.
Securites Markets 3 Crt
Behavioral Finance 3 Crt.
Case Studies in Financial Management 3 Crt.
Taiwanese/Chinese Culture and Arts 2 Crt.

Näistä kursseista suoritin kaikki paitsi kielikurssin koska se oli huomattavasti omaa
tasoani vaativampi. Kurssilla olleet oppilaat olivat lukeneet jo kahden vuoden ajan
mandariinikiinaa ja opiskelleet perinteistä kirjoitustyyliä. Taiwan, mannerkiinasta poiketen, käyttää perinteisiä merkkejä. Suomessa ja muualla maailmassa tyypillisesti
opetellaan yksinkertaistettuja merkkejä. Olin pohjaksi käynyt yhden kurssin kiinaa
Lappeenrannassa. Kielikursseista kannattaa ottaa selvää etukäteen paremmin koska
kielikurssit vaihtuvat lukukausittain. Näin varmistaa päätyvänsä kurssille, joka vastaa
omaa osaamista.
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Kursseihin sisältyi kaksi tenttiä ja yksi tai useampi esitelmä. Esitelmät eivät pohjautuneet harjoitustyöhön vaan kurssin vetäjälle palautettiin niistä vain PowerPoint diat.
Kurssilla professori opetti aiheen ja sen jälkeen niistä käytiin keskusteluja luokassa.
Luokkakoot olivat pieniä noin 30:n hengen ryhmiä. Kursseilla noudatettiin eräänlaista
läsnäolopakkoa, mutta poissaoloista ei kysytty. Eli kursseilta pystyi jäämän osan tunneista pois ilman seuraamuksia. Kursseista selviää kuuntelemalla tunneilla ja kertaamalla muistiinpanoja ennen tenttejä.

Luokkatoverit koostuivat yllättäen mongolialaisista, muutamasta taiwanilaisesta. Asia
University:n vaihto-oppilaat ovat pääosin Aasian sisältä kuten Mongoliasta, Vietnamista ja Thaimaasta. Euroopasta oppilaita oli vain kourallinen. Taichungissa opiskelu
antaa mahdollisuuden tutustua useaan erilaiseen kulttuuriin ja opiskelukäytäntöihin,
joista on kansainvälisen liiketoiminnan opiskelijana varmasti hyötyä.

4 YHTEENVETO
Taiwanissa opiskelu oli minulle ikimuistoinen ja kulttuurillisesti rikas kokemus. Sain
tutustua eri kulttuureista oleviin ihmisiin ja parantamaan kielitaitoani. Paikalliset ovat
vieraanvaraisia, kaupungit eläviä ja luonto kaunista. Tutustuin vaihtoni aikana ystäviin, joihin olen edelleenkin yhteydessä. Epäilemättä palaan takaisin Taiwaniin vähintään lomailun merkeissä.

Taiwan on kaikin puolin hämmentävin paikka, jossa olen vieraillut. Jos ei pelkää
haasteita ja haluaa altistaa itsensä täysin erilaiseen ympäristöön suosittelen menemään Taiwaniin. En voi painottaa tarpeeksi sitä, että kannattaa opetella kiinaa mahdollisimman paljon jo etukäteen. Kannattaa käydä kaikki mahdolliset kurssit jo omalla
yliopistolla.

