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1. VAIHTOON PYRKIMINEN ASIA EXCHANGEN KAUTTA
Vaihtoon pääsee Asia Exchangen kautta kuka tahansa opiskelija, joten vaihtoon ei haeta vaan sinne
ilmoittaudutaan. Tämä on mielestäni hyvä asia, koska se antaa mahdollisuuden päästä vaihtoon
kaukomaille esimerkiksi niille, jotka eivät oman yliopiston vaihtohauissa tulleet valituksi
haluamaansa kohteeseen. Vaihtoon ilmoittautuminen on hyvin yksinkertaista. Se tapahtuu Asia
Exchangen kotisivuilla täyttämällä lomake. Lomakkeessa kysytään perustiedot sekä tiedot tämän
hetkisestä opiskelusta. Liitteeksi vaaditaan opintorekisteriote, passin kopio sekä passikuva.
Lomakkeen lähetettyä postissa tulee muutaman viikon päästä vahvistuskirje ja 50 euron lasku
vaihto-ohjelmaan osallistumisen varausmaksuna. Lopullinen vaihto-ohjelman kokonaismaksu tulee
postissa myöhemmin. Samalla kertaa tulee joitakin esitteitä, tietoja, orientaatiomonistenivaska,
rehtorin hyväksymiskirje yms. Vaihto-ohjelman kokonaismaksu tulee maksaa kuukautta ennen
vaihto-opiskelun alkamista.

2. PAPERIHÄSSÄKÄT
Asia Exchangen kautta vaihtoon lähtevät opiskelijat ovat Lty:n silmissä free moovereita (eli
opiskelijoita, jotka itse hommaavat vaihtopaikkansa), joten Lty:ltä on mahdollista hakea 600 euron
arvoista free moover- stipendiä. Sinun tulee siis käydä KV-palveluiden toimistossa ja kertoa, että
lähdet vaihtoon Asia Exchangen kautta, jolloin sinut listataan free mooveriksi. KV-toimistosta saat
tarkemmat ohjeet stipendin hakuun. Vaihtolomakkeet täytetään nykyisin kaikki sähköisesti netissä.
Vaivalloisin homma lomakkeiden täytössä on saada oman yksikön professorin nimmarit
kurssivalintapapereihin. Professorit kun ovat nykyään niin kiireisiä, eikä sopivaa viiden minuutin
rakoa kalenterista tahdo löytyä.
Kelalle täytynee ilmoitella vaihtoon lähtemisestä. Tämä hoituu menemällä opintotoimistoon ja
täyttämällä lomakkeen, jolla haetaan asumislisä ja opintotuki vaihdon ajaksi. Opintotoimiston
tädillä pitäisi olla kaikkien vaihtoon lähtijöiden nimet kyseiseltä lukukaudelta (mikäli KV-toimisto
on ne sinne kerennyt lähettää), joten mitään lisätodistelua vaihtoon lähtemisestä ei tarvita.
Kaikkein viimeisempänä, muttei vähäisimpänä koittaa viisumin hankinta. Viisumi kannattaa
hankkia hyvissä ajoin, vähintään kuukautta ennen lähtöä. Viisumin hankinta toimii siten, että
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imuroitte netistä tarvittavat kaavakkeet (ja täytätte ne ohjeiden mukaisesti) viisumihakemusta
varten, hommaatte passikuvan ja laitatte ne kirjekuoreen yhdessä passin, Thaimaasta lähetetyn
rehtorin hyväksymiskirjeen, toisen kirjekuoren postimerkkeineen (takaisin lähettämistä varten) sekä
tarvittavan rahamäärän. Nyt kyseinen kirje tulee lähettää Helsingissä sijaitsevaan Thaimaan
suurlähetystöön. Prosessissa voi mennä pari viikkoa, jonka jälkeen he lähettävät kirjeen
(toivottavasti) takaisin pyydettyyn osoitteeseen passeineen ja viisumeineen. Vaihtoehtoinen tapa on
viedä itse kyseiset lippulappuset suurlähetystöön ja hakea ne sieltä parin viikon kuluttua.
Viisumeista vielä parisen sanaa. Haettava viisumi tulee olla opiskelijaviisumi. Kyseisiä viisumeita
on mallia single entry ja multiple entry eli sisältäen vain yhden maahantulon tai useita
maahantuloja. Jos suunnitelmissa on käydä vaihdon lomassa Thaimaan ulkopuolella, kannattaa
valita multiple entry -mallinen viisumi. Viisumeita on myös eri pituisia 3kk ja 6kk. Pitempi on
tietysti tyyriimpi. Jos aikoo matkustaa Thaimaahan jo viikkoja ennen opiskelun alkua ja tietää, että
3kk viisumi tulee päättymään kesken, kannattaa valita suosiolla 6kk viisumi. Itse ajattelin, että otan
3 kuukauden viisumin ja ennen viisumin päättymistä käväisen Thaimaan ulkopuolella ja kuittaan
näin ollen kuukauden viisumin, jolla oleskelen loppuajan. Homma ei kuitenkaan toiminutkaan ihan
näin ja jouduin hommaamaan lisäaikaa viisumilleni Thaimaassa immigration officessa. Tämä
toimenpide maksoi 48 euroa. Syynä tähän kaikkeen oli se, että kuukauden viisumi, jonka olisin
kuitannut käymällä Thaimaan ulkopuolella, on turistiviisumi ja turistiviisumilla minulla ei olisi
ollut oikeutta opiskella. Eli, jos tietää että 3kk opiskelijaviisumi ei tule riittämään koko vaihtoohjelman ajaksi, kannattaa ottaa suoraan 6kk viisumi.

3. VAIHTOON VALMISTAUTUMINEN
Ehdottomasti tärkein asia valmistautuessa vaihtoon etenkin, jos on lähdössä muuhun kuin
länsimaiseen valtioon on lukea ja ottaa selvää maasta ja maan kulttuurista. Tämä helpottaa elämistä
ja paikallisten ihmisten ymmärtämistä sitten paikan päällä ja lievittää mahdollista kulttuurishokkia.
Kaikki monisteet ja AE:n lähettämä orientaatiomonistenivaska kannattaa lukea totta kai ennen
lähtöä. Facebookissa on todennäköisesti perustettu oma ryhmä kyseisen lukukauden AE:n Phuket
vaihtareille, jonka kautta voi jo etukäteen tutustua muihin suomalaisiin vaihtokavereihin. Tämän
kautta voi tiedustella esimerkiksi reissukaveria, majoituskavereita ja kavereita tuleviin yhteisiin
harrastuksiin. Kaikkein tärkeintä valmistautumisessa on pitää mieli kirkkaana eikä miettiä liikaa.
Sitten kun lähtö on, niin silloin mennään!
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4. ORIENTAATIOVIIKKO
AE:n opiskelijoille järjestetään ennen varsinaisen opiskelun käynnistymistä orientaatioviikko, joka
sisältää kaiken näköistä ohjelmaa, infoa sekä myös tutustumista muihin vaihtareihin. Varsinkin
ensimmäinen päivä on kaikista informatiivisin, jota ei kannata missata.

5. KURSSIT
AE Phuketin Prince of Songkla vaihto-ohjelmasta löytyy reilut kymmen kurssia, joista valitaan 3-4
mieleisintä. Valittavat kurssi löytyvät AE:n nettisivuilta. Omiin valintoihini kuului Leadership,
Principle of Marketing, Human resources ja Thai food preparation. Olin kuulut joistakin lähteistä,
että Aasian kurssien taso on paljon huonompi kuin Suomessa ja saattavat tuntua suomalaisista
opiskelijoista pilipalikursseilta. Tämä väite
osoittautui kuitenkin epätodeksi ainakin
Prince of Songklan kohdalla. Kurssit yllätivät
minut vaativuudellaan. Jokainen kurssi sisälsi
80% läsnäolopakon, lukuisia case-tyyppisiä
harjoituksia (Thai food -kurssia lukuun
ottamatta), esseitä ym. Opiskelu materiaali oli
myös laadukasta. Luennoitsijat olivat hyviä;
mielenkiintoisia kuunnella, selkeitä ja esittivät
asiat johdonmukaisesti. Mukaan tosin mahtui

1. Esitelmän pitoa

yksi poikkeuskin.

6. TENTIT
Joissakin kursseissa oli kaksi tenttiä eli sisälsi välikokeen ja lopputentit. Osassa kursseissa oli vain
lopputentti. Ennen ensimmäistä tenttiä ajattelin, että tentit tulevat olemaan läpihuutojuttuja eikä
tenteistä tulla tekemään kovinkaan vaikeita. Niinpä en valmistautunut ensimmäiseen tenttiin
kovinkaan huolella, perusasiat kuitenkin opettelin. Luuloni osoittautui vääräksi. Eteeni lyötiin
yhdeksän essee kysymystä. Suoritus aikaa oli 3 tuntia. Itse en ole tottunut kirjoittamaan englanniksi,
ainakaan niin paljoa ja niin nopeasti. Ensijärkytyksen myötä tekstiä kuitenkin syntyi ja ajan
loppuessa tekstiä oli paperilla reilut kymmenen sivua. Kaikkiin kysymyksiin en ehtinyt vastata niin
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hyvin kuin olisin halunnut, mutta pää-asia, että tekstiä syntyi. Tällä tentillä lyötiin heti luulot pois.
Seuraavaan tenttiin osasin valmistautua vähän huolellisemmin ja tiesin mitä odottaa. Viimeistäänkin
näiden tenttien myötä läpihuutojutut tuli osoitettua vääräksi.

7. KOULU JA LUENNOT
AE:n Phuketin vaihto-ohjelmaan osallistuneita oli syyslukukautena 2010 enemmän kuin koskaan
ennen. Meitä suomalaisia oli n. 80 sisältäen yhden poikkeuksen eli saksalaisen opiskelijan.
Kyseisille vaihto-ohjelman kursseille osallistuneet olivat siis pelkkiä suomalaisia. Itse olisin
toivonut sekaan myös ulkomaalaista väriä,
jolloin kaikki keskustelu ja ryhmätehtävät
olisivat olleet pakko käydä englanniksi.
Suomalaisten kanssa yleinen keskustelu
käytiin lähes poikkeuksetta suomeksi,
koska englanniksi puhuminen tuntui
teennäiseltä. Tulevaisuudessa vaihtoohjelman kursseille pyritään kuulema
ottamaan enemmän ulkomaalaisia.
Koulupäivä koostui kahdesta osasta;
luennot ennen ruokataukoa 9-12 ja luennot
ruokatauon jälkeen 13.30-16.30. Yksi
kolmetuntinen sisälsi aina yhden luennon
samaa ainetta pitäen sisällään pieniä
taukoja noin tunnin välein. Riippuen

2. Viime hetken tenttiin pänttäystä koulun sisäpihalla.

kurssivalinnoista, aina ei ollut täyttä
päivää vaan vain aamupäivän tai iltapäivän luennot. Mahtui lukukauteen myös muutama
vapaapäiväkin. Ruokatauko kesti siis puolitoistatuntia, joten aikaa oli syödä. Kävimme syömässä
koulun kanttiinissa, jossa ruoka oli puoli-ilmaista tai vaihtoehtoisesti kävimme koulun vieressä
sijaitsevissa parissa pienessä ravintolassa.
Luennot koostuivat pääsääntöisesti luennoitsijan opetuksesta, pienryhmätehtävistä ja keskusteluista
luennon aiheista. Melkein jokainen kurssi sisälsi case-harjoituksia, jotka tehtiin parin kanssa vapaaajalla.
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8. ASUMINEN PHUKETISSA
Majoitus melkeinpä kannattaa hommata vasta paikanpäältä, jotta pääse tsekkaamaan asunnon
kunnon ja muut huomioitavat asiat. Monet suomalaisista vaihto-opiskelijoista vuokrasivat kimpassa
isoja villoja eli huviloita joihin mahtui asumaan jopa 10 henkeä. Kyseiset villat muuttuivatkin
eräänlaisiksi Big Brother-taloiksi. Kokemus varmasti sekin. Itse olin matkassa tyttöystäväni kanssa
ja halusimme asua kahdestaan, joten emme majoittuneet ryhmävilloihin. Asuimme ensimmäiset
neljä päivää Patongilla ensimmäisessä vastaan tulevassa hotellissa. Näiden neljän päivän aikana
mietimme pysyvää majoituskohdetta ja kävimme skootterilla katsastamassa eri
majoitusvaihtoehtoja. Lopulta löysimme mieleisen majoituskohteen, joka oli pienehkö viihtyisä
hotelli Patongin reunamailla pois keskustan hälinästä. Hinta oli kohtuullinen ottaen huomioon
hotellin laadun ja palvelut; huoneen siivoaminen joka päivä, kuntosali, uima-allas ym. Tässä
hotellissa asuimme koko vaihto-ohjelman ajan.

9. ELÄMÄ, HARRASTUKSET JA VAPAA-AIKA PHUKETISSA
Elämä Phuketissa oli yhtä juhlaa. Tylsää meillä ei koskaan ollut. Tekemistä riitti yllinkyllin.
Tavanomainen koulunjälkeinen päivä eli puoli viidestä eteenpäin sisälsi skootterilla hurruuttelua,
rannalla makoilua, shoppailua, ravintolaillallisen ja ehkä jotain liikkunnallisia aktiviteettejä kuten
beach volleyn pelaamista, lenkkeilyä tai thai nyrkkeilyä. Myös yleinen hengailu ja viihtyisissä
ranta- tai näköalaravintoilassa iltaa istuminen oli mukavaa hyvien ystävien seurassa.
Viikonloppuna tai vapaapäivinä oli tietysti aikaa tehdä enemmän. Kävimme erilaisilla turistiretkillä
ja myös omatoimisesti tutkimme ympäristöä. Yksi pitkä viikonloppu tuli vietettyä myös Thaimaan
ulkopuolella Singaporessa.

10.YHTEENVETO
Syyslukukausi Phuketissa oli ehdottamasti yksi elämän parhaista kokemuksista. Paras lukukausi
ehdottomasti ikinä! Toisenlainen ilmasto, hymyilevät ihmiset ja rento elämäntyyli on kaikkea sitä
mitä täällä Suomessa ei ole. Sitä ei voi selittää, vaan se pitää mennä itse Thaimaahan kokemaan.
Tutustuminen eri kulttuuriin, uusien ystävyyssuhteiden solmiminen (sekä suomalaisten, että
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ulkomaalaisten kanssa), kielillä puhuminen ja uusien kokemuksien löytäminen, eli kaikki jutut, mitä
vaihdolta olin odottanut, kävivät toteen.

