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Valmistelut
Päätös vaihtoon lähtemisestä kypsyi syksyn 2009 aikana. Työ- ja koulukiireet vaikuttivat päätökseen tekoon ja ajatus 4: stä kuukaudesta toisella puolella maailmaa kuulosti oikein sopivalta ”hengähdystauolta” arjen kiireisiin. Olen myös aina halunnut
matkustaa Aasiaan mutta siihen ei ole koskaan ollut mahdollisuutta. Kun korviini
kantautui mahdollisuus opiskella siellä oli päätös vaihtokohteesta helppo. Päätin lähteä opiskelemaan Indonesian Balille freemoverina ja sen mahdollisti Asia Exchange.
Haku ohjelmaan onnistui helposti yrityksen www-sivuilta eikä se vaatinut muuta kuin
hakemuksen täytön ja jälkeenpäin piti lähettää terveystodistus sekä kopiot passista.
Lentoliput ostin 4 kuukautta ennen lähtöä ja viisumin hankin 60 päiväksi (maksimiaika) Balille jo etukäteen Helsingistä Indonesian suurlähetystöstä. Rokotukset vaativat
eniten aikaa, koska niitä varten piti olla erityinen rokotusaikataulu johon sai apua
YTHS:ltä. Otin rokotteen japanin aivokuumetta, hepatiitteja, lavan tautia sekä rabiesta vastaan. Tähän lisäksi vielä perusrokotteet jotka olivat vanhentuneet eli jäykkäkouristus yms. niin piikkejä tuli otettua kevään ja kesän myötä lähemmäs kymmenen Rabiesta ei mielestäni kannata ottaa, koska siitä ei ole välitöntä vaaraa Balilla
mutta lehdissä puhuttiin kuukausi ennen lähtöä ”rabiesepidemiasta joka riehuu Balilla” niin tuli otettua se hätäpäissään. Toki tilanne kannattaa päivittää itselle ennen lähtöä lääkäriltä tai osoitteesta www.rokote.fi.
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Asuminen
Asuntoa en hankkinut etukäteen vaan olimme sopineet matkatovereiden kanssa treffit paikallisen välittäjän kanssa Balin lentokentälle. Välittäjä tekee yhteistyötä AE:n
kanssa ja oli aikaisempien vaihtareiden kesken suosittu, joten päätimme luottaa hänen ammattitaitoon. Välittäjä haki meidät kentältä ja näytti muutamia paikkoja mitä
voisimme harkita asuinpaikaksi. Olimme ymmärtäneet että asunnon löytäminen olisi
suhteellisen helppoa ja vaihtoehtoja olisi monia mutta villan löytäminen osoittautuikin
yllättävän vaikeaksi. Hankalaksi asian teki se että syksyllä 2010 Balille oli tulossa
todella paljon vaihto-oppilaita (100 suomalaista, 200 saksalaista ja 900 norjalaista),
joten asuntomarkkinat kävivät aika kuumina siinä vaiheessa kun saavuttiin paikalle.
Noh, löysimme kuitenkin sopivan majoituksen ensimmäiseksi kuukaudeksi Cangusta
ja vasta lokakuun puolivälissä löysimme sellaisen paikan jota lähdimme hakemaankin. Yhteensä meillä oli siis kolme kotia hieman eri asuinalueilla. Asia Exchangen
vinkkipaketti on aika hyvä kertomaan miltä paikalta asunto kannattaa hankkia. Suosittuja alueita ovat Legian, Seminyak ja Kerobokan. Villoja kannattaa kysellä myös
paikallisilta ja syksyn mittaan löysin myös monista kahviloista todella paljon ilmoituksia vapaista asunnoista. Yleensä on myös niin että edullisimmat tarjoukset saa asunnoista kun reippaasti kyselee itse ja käyttää hieman aikaa asunnon löytämiseen.
Keskimääräiset kustannukset asunnosta on noin 250–300 euroa (jaettu huone) riippuen siitä kuinka monen henkilön kanssa jakaa villan. Hintaan pitäisi saada sisällytettyä wifi, vartiointi ja uima-allas sekä siivous ainakin muutamaksi päiväksi viikossa.
Muutama vaihtari asui myös koko syksyn ajan hotellissa Kutalla.
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Vuokranmaksu hoituu Balilla useimmiten käteisellä ja se maksetaan etukäteen tietenkin. Viimeisestä paikasta jouduttiin maksamaan puolentoista kuukauden vuokra
kerrallaan. Yleisesti myös Balilla ostotapahtumat hoidetaan käteismaksuilla: kortit
hyväksytään suurimmissa kaupoissa ja ravintoloissa mutta kauppa saattaa lisätä
oman lisäveloituksen loppusummaan. Yleensä se oli noin 2 prosenttia ostoksen suuruudesta. Suurin seteli on 100 000 rp ja riippuen kurssista se on noin 7-8 euroa.
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Yliopisto
Yliopisto sijaitsee Balin pääkaupungissa Denpasarissa jonne on noin 15–30 minuutin
skootterimatka vaihtareiden suosimilta asuinalueilta. Lukukausi 1.9–18.12.2010 alkoi
kahdella orientaatiopäivällä 1-2.9.2010. Orientaatiopäivät sisälsivät niin perinteitä
balilaista tanssia kuin yliopiston sekä opettajien esittelemistä. Myös Suomen Indonesian suurlähetystö kävi esittelemässä itsensä ja kertomassa meille maan vaaroista ja
missä tapauksissa kannattaa kääntyä suurlähetystön puoleen. Meillä oli syksyn aikana kaksi viikon taukoa koulusta viikolla 42 ja viikolla 49. Välitenttipäivät olivat viikolla
41 ja lopputentit viikolla 50.

Vaihto-ohjelmaan kuuluu 5 eri kurssia, joista kukin oli 5 opintopisteen arvoisia:
•

Economy and business of South East Asia

•

Indonesian language

•

The indonesian history, ethnology, culture and customs

•

Business law and legal tradition on trade and investment

•

International tourism management

Useimpien ensimmäinen ajatus kun kuulee jonkun henkilön lähtevän Aasiaan vaihtoon on se että "aijaa, sä lähdet sinne lomailemaan". Kieltämättä sellainen käsitys oli
minullakin ja AE mainostaa myös vaihto-ohjelmaa sillä että koulua on pääpiirteessä
ma-ke niin että luennot on 08-12. Noh, lukujärjestys menikin niin että syyskuun ja
lokakuun istuimme koulussa useimmiten 08-16 maanantaista perjantaihin. Vasta
marraskuussa lukujärjestys oli sellainen kuin pitikin. Suurimmat odotukset kursseja
kohtaan oli Economyn ja Business lawn suhteen. Business law:n professorin tilalla
luennoimassa olikin kaksi ilmeisesti oikeustieteen opiskelijaa, joilla osoittautui olevan
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omanlainen käsitys kurssin sisällöstä. Economy osoittautui ihan mielenkiintoiseksi ja
opettajan englannintaitokin oli kiitettävää. Indonesian kielen kurssi oli kaikista aikaa
vievin sekä kurssi osoittautui myös olevan hyödyllinen sillä sen avulla pärjää auttavasti Malesiassa. Turismin kurssilla sai mielenkiintoisia vinkkejä siitä minne kannattaa Indonesiassa matkustaa ja historian sekä kulttuurin kurssilla oppi nippelitietoa
kulttuurista. Lievä pettymys kurssit kyllä olivat niin sisällöiltään ja sen takia että koulussa joutui istumaan 75 prosentin läsnäolopakon takia todella paljon eikä omaa harkintaa voinut käyttää tunneille osallistumisen suhteen niin kuin Suomessa. Tentit olivat kielen koetta ja Business law: ta lukuun ottamatta ”open book-menetelmällä” eli
saimme pitää materiaalin mukana. Vastauksia ei kuitenkaan voi suoraan kopioida
vaan niissä pitää aika paljon pohdiskella omia näkökulmia.
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Liikkuminen
Balilla ei käytännössä ole toimivaa julkista liikennettä, joten luonnollinen keino liikkua
kodin ja yliopiston on skootteri tai rankkasateiden sattuessa taksi. Kansainvälinen
ajokortti kannattaa hankkia jo Suomesta etukäteen: näin välttyy turhalta paperisodalta hakemisprosessissa Balilla tai turhilta sakoilta poliiseilta. Skootterilla ajoa kannattaa harjoitella hieman jo Suomessa jos siihen on mahdollisuus. Indonesiassa on
myös vasemmanpuoleinen liikenne, johon kyllä tottuu nopeasti. Skootterin vuokra
maksaa kuukaudessa 500 000-750 000 rp riippuen paikasta. Useimmilla villoilla on jo
omat kontaktinsa vuokrausten suhteen mutta omaa järkeä kannattaa käyttää. Minä ja
kaverini maksoimme 500 000 rp kuukaudessa uudehkoista skoottereista sisältäen
vakuutuksen jossa 250 usd:n omavastuu. Kuulemma vakuutukset ovat aika nimelliset
Balilla joka taitaa tarkoittaa että länkkärinä maksat joka tapauksessa jos jotain käy.
Kypärä kannattaa ostaa itse, koska vuokraamoiden kypärät ovat yleensä aika käytettyjä. Teimme myös useita roadtrippejä ympäri Balia ja auton vuokra maksoi noin
200 000 rp /vuorokausi. Suosittelen vuokraamaan auton ja ajelemaan ympäri saarta.
Varsinkin Itä-rannikko on näkemisen arvoinen.
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Muuta huomioitavaa
Jo saavuttaessa Balin lentokentälle kannattaa huomioida siellä olevat varoitusmerkit
ja ymmärtää että maassa kannattaa elää maan tavalla. Huumeet ovat erittäin
kiellettyjä Balilla joten niihin ei kannata sekaantua ja pitää huolta ettei seuruekaan
sekaannu. Kuolemantuomio on käytössä ja sitä ei kuulemma epäröidä käyttää vaikka
olisit länsimaalainen. Yleensä se joka välittää sinulle on myös se joka vasikoi poliisille
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mikä kertoo jotain Indonesian korruptoituneesta oikeusjärjestelmästä. Magic
mushroomeja mainostetaan monissa kuppiloissa mutta nekin tulkitaan jossakin laissa
Indonesiassa laittomaksi,joten parempi pysytellä erossa niistä kokonaan.
Poliisijärjestelmä on täysin korruptoitunut ja tasaisin väliajoin heitä näkyy
partioimassa tien varsilla ja keräämässä länkkäreiltä rahaa erinäisten sakkojen
muodossa.

Matkustusvinkkejä
Pelkästään Balin saarella on todella paljon nähtävää ja vaihtoaika kuluu varmasti
rattoisasti tutustuen ympäristöön. Suosittelen edellä mainittuja roadtrippejä saaren eri
osiin:ne antavat todella paljon! Koko Itä-saari on todella kaunis ja siellä kannattaa
ehdottomasti poiketa Amedissa:pienessä kalastajakylässä jossa soi reggae-musiikki
ja ihmiset ovat todella rentoja ja mukavia.Paljon pieniä hotelleja joissa voi majoittua
edulliseen hintaan ja herätä aamulla katsomaan auringonnousua.Snorklaus-ja
sukelluspaikkoja on todella monta ja kalastusretketkin onnistuvat Amedissa.
Lovina on kaupunki pohjoisessa,jossa voi herätä myös auringonousun aikaan
katselemaan delfiinejä kun ne nousevat syömään. Ubud taas on varsinainen
kulttuurikaupunki, joka on täynnä erilaisia taidegallerioita. Ubudissa on myös
”Monkey forrest”,jossa tapaa kymmenittäin apinoita.
Etelässä on Jimbaran,jossa kannattaa vierailla kalaravintoloissa auringonlaskun
aikaan. Uluwatu on kaunis uimaranta ja myös yksi Balin kuuluisimmista
surffirannoista. Siellä voi myös nähdä eksyneitä tiikerihaita.Nusa Dua on taas paikka
harrastaa vesihiihtoa tai wakeboardaamista.
Gilin saaret taas ovat paikka rentoutumiseen turkoosin veden ympäröimänä, sillä
siellä ei ole ainuttakaan moottoriajoneuvoa. Nusa Lembongan on kanssa saari,jossa
kannattaa käydä.Saaren väestö saa tulonsa suurimmaksi osaksi merilevän
viljelemisestä,joten siellä ei joudu myyjien ahdistelemaksi samalla tavalla kuin Balilla.
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Kaiken kaikkiaan vaihtoon lähteminen on asia jota en ole katunut kertaakaan päätöksen tekemisen jälkeen ja voin suositella lämpimästi sitä kaikille. Matkan aikana tapaa
varmasti mahtavia ihmisiä vielä mahtavimmissa paikoissa ja on elämänkokemuksena
sellainen mitä ei kannata jättää välistä!

