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TOP5 TAIWAN
1.

Skootterin vuokraaminen luonnonpuistoon (Taroko, Hualien)

2.

Kaveriporukalla Kentingiin ranta/surffilomalle

3.

Maanjäristyksessä tuhoutunut asuinalue 2 km yliopistolta

4.

Taipei yöelämä (All you can drink)

5.

Nightmarketit (Käärmeen ja sisäelimien syöminen)

Valmistautuminen
Koska olimme ensimmäiset vaihto-opiskelijat yliopistossamme, tulee valmistautua siihen,
ettei kaikki ole alussa välttämättä aivan selvää. Varsinaisia orientaatiopäiviä ei meidän
aikanamme pidetty ja aika pitkälti asiat sai selville kyselemällä kun mieleen tuli jotain.
Kannattaa rohkeasti kysellä jos jotain tulee mieleen. Muut kansainväliset opiskelijat ovat
pääasiassa tutkinto-opiskelijoita eli he opiskelevat useamman vuoden ajan, joten vaihtoopiskelijat ovat uusi ilmiö. Taichungissa on monia muita yliopistoja, joissa kansainvälisiä
vaihto-opiskelijoita on huomattavasti enemmän (kuten Feng Chia University)

Liikkuminen
Asia University sijaitsee Wufengissa, joka on noin 15
kilometriä Taichungin juna- asemasta. Matka kestää bussilla
noin 50minuuttia, skootterilla pääsee huomattavasti
kätevämmin. Taichungissa ei ole metroa, ainoastaan
busseja. Kannattaa varautua, että matkoihin busseilla kuluu
suhteellisen paljon aikaa. Taksit ovat halvempia kuin
Suomessa, mutta suhteellisen pitkien välimatkojen takia
taksimatkat voivat tulla yliopistolta suhteellisen kalliiksi.
(noin 15km taksilla maksaa 300-400NTS eli vajaa 10 euroa)
Julkisella liikenteellä, jota ovat ainoastaan bussit
Taichungissa, saa kulkea vapaasti 8 kilometrin matkoja.
Tämän jälkeen hintaa tulee ehkä 25 senttiä kymmentä
kilometriä kohden. Bussit ovat vanhoja, mutta ihan

turvallisia. Bussit kulkevat erittäin hitaasti, 5 kilometrin matka kestää helposti 15 minuuttia.
Koululta kulkee keskustaan rautatieasemalle ja keskustan läheiselle ostoskeskukselle/
night -marketille bussi numero 100. Läheltä kulkee myös bussi numero 50, jolla pääsee
isolle supermarketille alle puolessa tunnissa.
Yliopistolta voit lähteä bussilla 100 rautatieasemalle, ja
vaihtaa siellä toiseen bussiin joka menee esim.
IKEA:lle. Polkupyörän tai skootterin hankkiminen on
erittäin helpottavaa ja avaa paljon mahdollisuuksia
Taichungissa, jossa julkinen liikenne on erittäin huono.
Skootteria ajaessa tarvitsee kansainvälisen ajokortin!
Mikäli poliisi pysäyttää, voi siitä saada sakot.
Vuokratessa skoottereita tulisi olla kansainvälinen
ajokortti. Osa vuokraamoista ei suostu vuokraamaan
skoottereita ilman kansainvälistä ajokorttia. Jos
kuitenkin ajat ilman korttia ja jäät kiinni poliisille,
kannattaa puhua Suomea ja näyttää jotakin muuta
korttia kuin suomalaista ajokorttia. Tässä tilanteessa
usein poliisin kielitaito ei riitä ja pääset pälkähästä.
Asioiden helpottamiseksi kansainvälinen ajokortti kannattaisi mahdollisesti hankkia, mikäli
skoottereilla yms. halajaa ajella huolettomasti. Kansainvälinen ajokortti kannattaa hankkia
jo Suomessa, mutta hätätilanteessa sen voi vielä tilata ilmeisesti Taiwanin Finprolta.
Alkoholin nauttimisen ja ajamisen rajat ovat Taiwanissa alhaisemmat kuin Suomessa, ja
yleensä ihmiset eivät aja edes yhden kaljan jälkeen. Taiwanissa sattuu suhteellisen paljon
liikenneonnettomuuksia, joten liikenteessä kannattaa olla varovainen, sillä liikennesääntöjä
ei aina noudateta. Taiwanissa liikenne on organisoidumpaa ja tiet parempia kuin monissa
muissa Aasian maissa mutta liikenne on silti vaarallisin yksittäinen asia Taiwanissa. Älä
kuuntele musiikkia kun kävelet kadulla tai ylität tietä. Skootterin kyydissä voi hyvin kulkea,
mutta yleensä kypärät ovat surkeita lelukypäriä. Oman kypärän hankkiminen voi olla
suositeltavaa (5 euroa). .
Taichungista pääsee kätevästi Taipeihin luotijunalla tai bussilla. Luotijuna on kalliimpi kuin
bussi, tosin nopeampi. Bussit ovat varsin hyvä vaihtoehto matkustamiseen. Bussimatka
maksaa Taichungista Taipeihin noin reilu 5 euroa eli noin 200NTS. Paikalliset junat ovat
suhteellisen hitaita ja kalliimpia kuin bussit. Viikonloppuisin julkiset kulkuvälineet ovat
varsin täynnä, joten liput kannattaa ostaa etukäteen jos haluaa päästä juuri tiettyyn
bussiin/junaan. Bussit lähtevät pääsääntöisesti läheltä Taichungin juna-asemaa. Luotijuna
lähtee keskustan ulkopuolelta eli sinne on mentävä aina taksilla tai bussilla.

Viisumi
Ensinnäkin vaaditut terveystodistukset kannattaa hoitaa kuntoon tarpeeksi ajoissa, sillä
lääkärintarkastus sekä keuhkokuvaus yms. vievät aikaa muutamia päiviä. Viisumia tulee
hakea etukäteen Suomesta Taiwanin edustosta. Viisumin hakemiseen kannattaa varata

viikon verran aikaa ja myös passi tulee lähettää edustoon. Huomioitavaa on, että passin
tulee olla voimassa ainakin puoli vuotta Taiwanista poistumisen jälkeen (kuten myös
monissa muissa Aasian maissa). Yhden lukukauden opiskeluun riittää visitor visa kun taas
yli 180 päivää oleskevalle myönnetään oleskelulupa eli ROC. Jos Aasiassa meinaa
reissailla ympäriinsä, kannattaa ottaa monikertaviisumi varmuuden varalle. Kaikkien visitor
viisumien haltijoiden tulee kolmen kuukauden Taiwanissa oleskelun jälkeen mennä
hakemaan leima passiinsa, jotta oleskelu voi jatkua laillisesti. Toisena vaihtoehtona on
poistua maan rajojen ulkopuolelle ennen kuin kolme kuukautta tulee kuluneeksi.
Laittomasta oleskelusta saa sakkoja (muutaman viikon luvaton oleskelu on noin
100euroa)…Tuli testattua vahingossa…
Tässä yhteenveto tarvittavista dokumenteista viisumia varten:
1.Sähköisesti täytetty viisumihakemuslomake
2.Värillinen Passivalokuva
3.Passi. Passin on oltava voimassa vähintään kuusi kuukautta.
4.Englanninkielinen saatekirje yritykseltä / kutsukirje taiwanilaiselta yritykseltä / todistus
riittävistä käyttövaroista matkan aikana / lisäasiakirjoja tai virallisia hyväksymiskirjeitä
vastaavalta taiwanilaiselta viranomaiselta.
5.Palautuskuori
6. Lääkärintodistus
7.Kuitti maksetusta viisumimaksusta.
Lisää tietoa viisumista ja sen hakemisesta: (terveystodistuksen voi tulostaa samalta
sivulta)
http://www.roc-taiwan.org/FI/ct.asp?xItem=54523&ctNode=5870&mp=182

Terveysasiat
Viisumiin tarvitaan siis terveystodistus, joka sisältää mm. keuhkokuvan, HIV-testin ja muita
erinäisiä kokeita. Terveystodistus ei saa olla yli kolmea kuukautta vanha eli ei kannata
tehdä sitä liian ajoissa. Testien tuloksiin ja lääkärikäyntiin kannattaa varata aikaa tarpeeksi
paljon, ettei viisumihakemus myöhästy terveystodistuksen puuttuessa.
Taiwanissa terveydenhuolto on suhteellisen edullista, mutta voi tietty käydä kalliiksi jos
jotain suurempaa sattuu. ROC kortilla (oleskeluluvan saaneet opiskelijat) terveydenhuolto
on halvempaa kuin ilman kyseistä korttia. Matkavakuutus on joka tapauksessa
välttämätön. Yliopistolla ei ole samanlaista terveyspalvelua kuin YTHS, joten ongelmien
ilmaantuessa tulee mennä tavalliseen sairaalaan. Sairaaloissa ei paljoa englantia puhuta,
joten tulkki voi olla tarpeen. Taichungissa China Medical University Hospital on sairaala,
jossa pärjää melko hyvin ilman kiinan kielen taitoa.
Vaadittujen perusrokotusten lisäksi voi olla suositeltavaa ottaa Japanin aivokuume rokote.
Kyseinen rokotus on suhteellisen hintava (noin 200-300e) eikä se annan elinikäistä suojaa

(laitetaan kahdesti). Taiwanissa ei ole malariaa eikä muita erityisempiä sairauksia, joita
varten tulisi varautua.

Opiskelu
Hakiessamme Asia University -yliopistoon vaihtoon meille lähetettiin koulun puolesta lista
kursseista joista meidän tuli valita mitä haluaisimme opiskella. Ensimmäinen lähetetty lista
sisälsi ainoastaan ”kovan tekniikan” kursseja jotka olivat liian haastavia jopa paikkaa
hakeneille kone- ja ympäristöteekkarille. Otimme Asia University -yliopistoon kuitenkin
uudelleen yhteyttä ja selitimme, että tarvitsisimme jotain vähän enemmän omaan alaamme
liittyviä kursseja. Saimme lopulta uuden listan joka sisälsi ainoastaan kauppatieteiden
kursseja vaikka koulussa olisi käsittääksemme ollut myös toimitusketjun johtamisen
kursseja, jotka olisivat olleet Laurille sopivampia. Päätimme kuitenkin lopulta tyytyä näihin
toisen listan kauppatieteiden kursseihin.

Valitsimme listalta kolme kurssia: Brand Management, Marketing Strategy Management ja
International Management. Jokainen kursseista kesti koko lukukauden ajan ja ne olivat
kukin laajuudeltaan 7 opintopistettä. Päästyämme Taiwaniin päätimme ottaa lisäksi vielä
kiinan kurssin oppiaksemme hieman paikallista kieltä. Luentoja meillä oli yhteensä 11 h/vk.
Kauppatieteiden kursseilla opettajat puhuivat ennakkopelkojen vastaisesti hyvää englantia.
Oppilaita kannustettiin ja vaadittiin osallistumaan paljon opetukseen toisin kuin suomessa
jossa luennoilla yleensä istutaan hiljaa ja kuunnellaan (tai ei kuunnella) kun professori
puhuu. Kiinan kielen kurssi oli laadultaan melko huono. Opetusmateriaali ladattiin nettiin ja
englantia ei opetuksessa käytetty juuri ollenkaan. Monesti videotykillä heijastettiin
valkokankaalle dia jossa oli kiinankielisiä sanoja sekä kuvia, joista ei usein saanut selvää
mitä sanaa kuvalla haettiin. Opettaja ei yleensä selittänyt tehtäviä juurikaan englanniksi,
joten välillä oli erittäin vaikeaa seurata mitä luennolla oli tarkoitus tehdä.

Kauppatieteiden kurssit sisälsivät paljon sekä ryhmä-, että yksilötöitä ja esitelmiä. Kiinan
kurssi oli ainoa kurssi, jolla meillä oli varsinainen koe, muut kurssit suoritettiin
harjoitustöiden, esitelmien ja kotitenttien avulla. Kurssien työllistävyys vaihteli hyvin paljon.
Esimerkiksi International Management -kurssilla meillä oli viikottainen 1-3 A4:n laajuinen
kotitehtävä, kaksi kotitenttiä, yksi ”final paper” ja yksi ”final presentation”, kun taas Brand
Management –kurssilla oli yksi kaksiosainen harjoitustyö johon kuului myös esitelmä
kummastakin osiosta. Kirjoittaessamme tätä tekstiä emme ole vielä saaneet arvosanoja
kursseista, mutta mielestämme vaatimustaso ei ollut yhtä korkea kuin Suomessa.
Oikeanlainen asettelu ja lähteet eivät olleet kovinkaan tärkeitä.

Asuminen
Päätimme ennen vaihtoa etsiä asuntoa yhdessä. Saimme koululta apua asunnon
löytämisessä ja lopulta muutimme kampuksen viereen (200 metriä yliopistolle) omiin
huoneisiin, mutta samaan kerrokseen. Huone oli noin 20 neliömetriä ja siihen kuului oma
WC. Juomavettä sai käytävän automaatista ja vuokrasimme erikseen jääkaapin
huoneeseen. Mitään keittiömahdollisuutta ei ollut kerrostalon puolesta. Yliopisto tarjoaa
ulkomaalaisille opiskelijoille keittiön kampuksella, mutta emme käyttäneet keittiötä
kertaakaan sen sotkuisuuden vuoksi.
Keittiössä toki olisi mahdollisuus tutustua
muihin
ulkomaalaisiin
opiskelijoihin.
Vuokra huoneelle oli 5000 NST kuussa, eli
vajaat 125 euroa. Vakuus oli yhden
kuukauden vuokra ja saimme kaikki sen
takaisin ilman ongelmia. Olemme kuulleet
että joskus Taiwanissa on ollut ongelmia
saada vakuusmaksut takaisin, koska
vuokrauskulttuuriin
kuuluu
vakuuden
pitäminen.
Näiden
huoneiden
vuokraamisesta kannattaa olla yhteydessä
kouluun tai edellisiin vaihto-opiskelijoihin
meidän koulusta ja he voivat antaa
yhteystiedot.
Muita vaihtoehtoja
on
asuminen kokonaan omassa vuokraasunnossa
esimerkiksi
kaupungin
keskustassa tai sitten kampuksen sisällä
dormissa. Dormin hinta on vain noin 50
euroa kuussa. Yleensä asunto pitää
vuokrata koko lukukauden ajaksi, meidän
piti
vuokrata
asunto
vähintään
6
kuukaudeksi.

Harrastusmahdollisuudet
Koululla on kuntosali, joka on vanha ja erittäin huono. Kampuksen alueelta löytyy myös
koriskenttiä ja mm. Juoksurata. Yliopistolla on useita erilaisia kerhoja, joiden toimintaan
pääsee mukaan maksamalla pienen maksun. Kerhoista
löytyy mm. Tanssia, sulkapalloa tai raamattukerhoa.
Lukuvuoden alussa syksyllä järjestetään päivä, jossa
erilaiset kerhot esittäytyvät. Hyvät kuntosalit ovat
samanhintaisia kuin Suomessa ja ne sijaitsevat joko Dalin
tai Taichung –cityn keskustassa. Skootterilla näihinkin
pääsee helposti tai bussilla matkustaen 30-60min suunta.
Harrastusmahdollisuuksiin
tarvitsee usein joko ystäviä
tai hyvänkulkuneuvon ja
kehottaisinkin
panostamaan
näihin.
Bussiliikenteen
hitaus
rajoittaa
harrastusmahdollisuuksia.
Valokuvaukselle on hyvät puitteet ja paljon kuvattavaa.
Aasialaiset ovat mielellään malleja, vaikka ujostelevatkin
aluksi. Koulun lähellä on maanjäristyksessä pahoin
tuhoutunut alue, joka kannattaa käydä katsomassa.

Lomat
Varsinaisia lomia ei syyslukukauteen kuulu, mutta professorien kanssa juttelemalla ja
muutamalla lintsauksella saimme aikaan 2 viikon loman jouluksi ja uudeksi vuodeksi.
Kurssien valintaan voi vaikuttaa itse jos on aktiivinen ja lomailu kannattaa huomioida
tässä. Meillä oli vapaapäivä joka perjantai, joten pystyimme kiertämään ympäri Taiwania
viikonloppuisin.

Yliopistosta yleisesti
Asia University of Taiwan on yksityinen yliopisto, jonka omistaja on ilmeisesti rikas
Taiwanin presidentin tukija. Yliopisto on suhteellisen tunnettu ja ainakin Taichungissa
suurin osa tietää kyseisen yliopiston. Yliopiston taso oli mielestämme opetuksen laadun
suhteen OK. Kampusalue on suuri ja siellä sijaitsee hyvä kirjasto ja liikuntasalitilat.
Luentosalit ovat hyviä ja tilavia mutta talvisin kylmiä. Kampuksella sijaitsee ravintola-alue,
josta saa suhteellisen halvalla (alkaen 1 euro) lounasta.

