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1. Hakeminen ja valmistautuminen matkaan

Hain vaihto-opiskelemaan Aasiaan, sillä olin aikaisemmin kiertänyt vain Eurooppaa, ja olin
kiinnostunut itämaisesta kulttuurista ja elämäntavoista. Kasetsartin teknillinen yliopisto on LUT:n
kaveriyliopisto, joten hakeminen oli helppoa, eikä lukukausimaksuista tarvinnut huolehtia. Itse
hakuprosessi oli monivaiheinen ja se sisälsi useiden hakemusten ja papereiden täyttämisen. Haku
kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, niin esimerkiksi motivaatiokirjeen kirjoittamiseen ja
kielitodistuksen hankkimiseen jää riittävästi aikaa.

1.1.

Viisumi

Viisumin hakeminen tapahtuu Thaimaan suurlähetystöstä, joka sijaitsee Helsingissä. Vaihtoopiskelijat hakevat non-immigrant ED viisumia, ja tarvitsevat hyväksymiskirjeen sekä LUTista, että
Kasetsartista. Myös muille suomalaisille, jotka olivat Kasetsartissa, myönnettiin viisumi joka on
voimassa vain kolme kuukautta, ja sisältää yhden maahantulon. Aikaisemmalle saapumiserälle
myönnettiin vuoden viisumi usealla maahantulolla, mutta näitä ei enää meidän saapumiserälle
myönnetty. Vuoden viisumi maksaa 130 €, ja 3 kk viisumi maksaa 55 €. 3 kk viisumissa ei ole
järkeä, sillä silloin joutuu maahanmuuttotoimistosta hakemaan jatkoa oleskeluoikeudelle
Thaimaassa, ja jokaisesta maahantulosta joutuu maksamaan noin 25 €.

1.2.

Rokotukset

Thaimaahan mennessä kannattaa varmistaa että ainakin A- ja B-hepatiitti sekä jäykkäkouristus
rokotukset ovat kunnossa. Riippuu mihin päin Thaimaata aikoo mennä, mutta joillekkin alueille
suositellaan myös Japanin aivokuume- ja malariarokotuksia. Jos olet huomannut että Suomessa
rokotukset maksavat paljon, ei kannata tuskastua, sillä Thaimaassa ne ovat halpoja! Minulla oli
muut rokotteet entuudestaam, mutta kävin Japanin aivokuume-rokotteen BNH Hospitalista
Bangkokissa. Kuulin että kyseinen rokote maksaa Suomessa jopa satoja euroja ja joutuu hakemaan
usean pistoksen. Minä tarvitsin vain yhden ImoJEV pistoksen ja sain elinikäisen suojan, tämä lysti
kustansi noin 45 €.

2. Saapuminen Bänkkäriin

Ostin suorat meno-paluu lennot kesäkuussa halpojen hintojen toivossa. Lennot maksoivat tasan 700
€, ja ne sai juuri kuitattua stipendillä jonka yliopisto myönsi matkaa varten. Orientaatiopäivä ja
lukukausi alkoi heti elokuun alussa. Sovin kasetsartin yhteyshenkilön kanssa, että tulen vasta
elokuun puolivälissä, sillä olin sopinut kesätyöt sinne saakka. Tämähän ei ollut minkäänlainen
ongelma. Itse asiassa en vielä Bangkokiin päästessä tiennyt juuri mitään koulu- tai asumisasioista.
Thaimaa on maa, jossa asioilla on tapana järjestyä eikä turha stressaaminen etukäteen kannata.

Ensimmäiset kaksi yötä vietin hotellissa toisen LUTista lähteneen opiskelijan kanssa. Hotelli on
hyvä maksu, sillä sinne voi viedä matkatavarat, eikä ole niin kova kiire hankkia asuntoa
ensimmäisenä päivänä. Toisena päivänä Bangkokissa suuntasimme kampusalueelle tarkoituksena
ottaa selvää kouluasioista ja etsiä asunto. Heti liikkeelle lähtiessä sai huomata, että liikenne etenee
todella hitaasti ja aikaa kannattaa varata lyhyisiinkin siirtymiin.

2.1.

Koulu?!

Kampusalueelle päästessä huomasimme että sekin on valtava. Kampuksella on oma urheilukeskus,
ulkouimala, puistoja, lampia, neljälinjainen bussiverkko ja skootteriverkko. (Bussit ovat täysin
ilmaisia, ja niillä pääsee kätevästi kampuksen portilta omalle tiedekunnalle tai urheilukeskukselle).
Löysimme kuin löysimmekin oikean hallintorakennuksen, jossa tapasimme yhteyshenkilön ja
saimme lukujärjestykset. Aivan oikein, niitä ei tehty vaan ne saatiin. Meidän oli vaihtoopiskeluhaun yhteydessä pitänyt tehdä alustavia kurssivalintoja, mutta kouluun päästyämme
saimme kuulla kurssit joille osallistumme ja milloin ne järjestetään. Näitä kursseja ei ollut
mahdollista vaihtaa, sillä ne olivat osa opintopakettia. Näin toimittiin vain maisteriohjelmassa.
Kandivaiheen opiskelu ja kurssit tuntuivat olevan hyvin erilaisia kuin meillä.

Minun ”luokalla” oli minun lisäksi kolme opiskelijaa, tuntui oudolta että neljän opiskelijan takia
järjestetään kursseja. Opetusmenetelmä erosi merkittävästi siitä, johon olin Suomessa opiskellessa
tottunut. Olin kuullut vaihtelevaa palautetta thaimaalaisten opettajien pätevyydestä ja
ymmärrettävyydestä, mutta itse sain yllättyä positiivisesti. Kukin kurssi kesti yhden kuukauden,

jonka jälkeen oli lopputentti, ja seuraavana kuukautena käytiin seuraava kurssi. Jokaisen kurssin
aikana meitä opetti kaksi opettajaa. Ensimmäiset kaksi viikkoa oli perehtymistä aiheeseen ja
käsitteisiin, jonka jälkeen oli välikoe, ja viimeiset kaksi viikkoa projektia tai raporttia ja lopputentti.
”Luennot” tai oppitunnit kestivät kolme tuntia, ja ne pidettiin neljä kertaa viikossa. Koin tämän
opetustavan miellyttäväksi ja tehokkaaksi, ja se auttoi saamaan selvän kuvan aihekokonaisuuksista,
sillä yhden kuukauden ajan tarvitsi keskittyä vain yhteen asiaan. Suurin osa opettajistani olivat
thaimaalaisia, mutta viimeiset kaksi viikkoa meitä saapui opettamaan suomalainen professori
Vaasan yliopistosta. Opettajien tieto-taito oli hyvä kuten myös opetusmenetelmät, eikä
kielitaidostakaan jäänyt epäselvyyttä, sillä kaikki kahdeksan opettajaani olivat asuneet useita vuosia
Yhdysvalloissa.

2.2.

Asuminen ja matkailu

Asuntoja on hankala tiedustella etukäteen, mutta olin kuullut että koulun lähellä on Chapter One
Condo –niminen talonyhtiö, ja olin kuullut jopa kehuja siitä. Otin sieltä yksiön, jonka hinta oli noin
280 € kuukaudessa. Hintaan sisältyi kuntosali, sauna (höyryhuone) ja uima-allas, ja se oli lähin
asunto kampuksen ulkopuolella. Bangkokissa huomaa että mitä enemmän tarvitsee liikkua, sitä
enemmän elämää menee hukkaan. Liikenneruuhkassa ollessa ei voi juuri muuta tehdä kuin olla,
aikaa on hankala käyttää hyödyksi. Huone oli kooltaan noin 20 m2, eikä siellä ollut internetyhteyttä,
mutta tarkoitukseni ei myöskään ollut pelata tietokonepelejä kämpillä, joten asunto oli mainio!

Thaimaassa on helppo keksiä tekemistä, eräs hyvä vaihtoehto on matkustaminen. Thaimaan sisällä
liikkuessa linja-auto-, mini bussi- ja junayhteydet toimivat hyvin, ovat luotettavia ja suhteellisen
halpoja. Vaikka haluaa nopeasti perille ja valitsee matkustustavaksi lentämisen, voi edelleen
yllättyä positiivisesti kuinka vähän matkustaminen käy lompakon päälle. Bangkokista pääsee
helposti käytännössä minne tahansa Aasiassa.

2.3.

Kurssit

Suoritin vaihto-opiskelun aikana neljä kurssia tuotantotaloutta, tarkoituksenani on sisällyttää kurssit
maisterivaiheen sivuaineeseen. Ensimmäinen kurssi lähti käyntiin termien ja käsitteiden opettelusta,
ja viimeinen päättyi tuotteiden mallintamiseen ja uudelleen kehittämiseen. Kurssit ja kuvaukset:

Financial and managerial accounting for engineers
Laskentatoimen perusteet, kirjanpito analyysi, budjetointi, lyhytaikaisten päätösten taloudellinen
analysointi.

Management for engineers
Hallinnon suunnittelu, koordinointi ja analysointi. Parempaa hallintaa avainteoirioiden ja aiheiden
näkökulmasta, hallinta tehtävät ja hallintaprosessin suunnittelu.

Applied data and regression analysis
Kuvailevan tilastotieteen kertaus, regressio laskentaa, korrelaatio, laskentatekniikoita ja sovelluksia
tietokoneohjelmien avulla.

Systems engineering and life-cycle management
Mallintamisen ja hankinnan järjestelmäsuunnittelu ja elinkaari, järkevyyden, huollettavuuden,
käytettävyyden ja taloudellisen soveltuvuuden yhdistäminen

Kasetsartin yliopiston kansainväliset koulutusohjelmat löydät täältä:
http://www.eng.ku.ac.th/en/index.php/international-programs/

