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Vaihtoon Asia Exchangen avulla
Vuoden 2010 alkupuolella heräsi idea opiskelijavaihdosta syksyksi 2010. Alkutalvesta
menikin monta iltaa eri vaihtomahdollisuuksia tutkien. Koulun kautta pääsi kyllä moneen
hyvään

vaihtokohteeseen,

mutta

ongelmaksi

muodostuivat

huippuyliopistojen

”keskiarvorajat” sekä yksinolo vaihdossa. Pikkuhiljaa alkoi kypsyä ajatus yhteisestä
vaihdosta kavereiden kesken lomaparatiisi Phuketissa. Eero oli jokatapauksessa lähdössä
vaihtoon tyttöystävänsä Minnan (blogitti AE:n etusivulla) kanssa ja he pyysivät
allekirjoittanutta myös mukaan. Mikä minä olin kieltäytymään muutamasta kuukaudesta
paratiisissa? Kohteeksi Phuket valikoitui lämpimän ilmaston, Aasian kulttuurin ja Minnan
aikaisempien kokemustan perusteella.
Varsinainen hakuprosessi erosi koulun omasta hakuprosessista. Asia Exchangen kautta
hakiessamme haimme niin sanoittuin freemovereina. Hakuvaiheessa meitä painotettiin
hakemaan heti hakuajan avauduttua, koska kohteisiin pääsivät ensimmäisinä hakeneet.
Tämä osoittautui kuitenkin myyntimiesten mainospuheeksi, sillä hakukohteisiin pääsivät
kaikki halukkaat. Kyse olikin siis enemmän ilmottautumisprosessista kuin hakuprosessista.

Paperisota opiskelijavaihdon osalta
Hakuajan alettua laitoimme kaikki kolme hakupaperit vetämään heti ensimmäisenä
päivänä. Ei mennyt kuin pari viikkoa ja kotiovesta putkahti kirje hyväksytystä paikasta
Phuketin Prince Of Songkla Universityyn. Kirjeen mukana tuli myös kattavat ohjeet
jatkotoimenpiteistä.
Nyt alkoikin sitten selviytyminen pienimuotoisesta paperiviidakosta. Ensinnäkin oli
varmistettava, että passi olisi voimassa riittävän ajan (myös vaihdon loppumisen jälkeen)
hankaluuksien välttämiseksi. Tämän jälkeen oli haettava viisumia Thaimaan konsulaatista
Helsingistä. Me päädyimme vuoden mittaiseen viisumiin, joka sisälsi rajattoman määrän
maahantuloja. Tämä setti maksoi karvan verran yli sata euroa. Viisaammat olivat
laskeneet, että mikäli maasta poistuu vähintään kolme kertaa, on tämä oikea viisumityyppi
myös edullisuutensa puolesta. Ja mikä tärkeintä tämä viisumityyppi vähensi kaikenlaisen
stressin määrää matkustellessa. Ei tarvinnut huolehtia, milloin matkustaa ja kuinka pitkän
leiman milloinkin saa.

Kun nämä asiat oli hoidossa, olikin aika ilmottautua kursseille. Itse valitsin kursseiksi: Thai
food Preparation, International business, International finance ja Strategic management.
Eero valitsi myös kokkaamisen ja strategisen johtamisen sekä leadershipin ja HRM:n
kurssit. Itse kävin nämä jälkimmäiset kaksi jo keväällä Suomessa. Kurssivalintojen jälkeen
ne oli vielä hyväksytettävä oman tiedekunnan väellä. Allekirjoitukset saatiin pienten
irvistelyjen jälkeen (mitenniin kotitalouden kurssi muka ei sovellu johtamisen oppeihin?!).
Asia Exchangelle oli myös lähetettävä kopio passista ja muutama passikuva paikallisia
opiskelijakortteja yms. varten. He halusivat myös transcript of recordin, jonka sai
opintotoimistosta. Kaiken tämän jälkeen alkoi keskittyminen vapun viettoon ja henkinen
valmistautuminen vaihtoon kesätöiden parissa.

Vaihdon alkuaskeleet
Olimme varanneet lennon syyskuun puolivälistä Helsingistä Bangkokiin. Bangkokissa
lomailimme viikon, jonka jälkeen siirryimme bussilla (12h) Phuketin paratiisisaarelle.
Phuketissa olimme ensimmäisen viikon hotellissa Eeron sairastellessa ja minun etsiessä
sopivaa majoitusta seuraavalle reilulle kolmelle kuukaudelle. Majoituksen löysimme pian
Patong beachin eteläpäädystä. Asunto oli siisti kolmio, jonka yhteydessä oli yhteinen
uima-allas muutaman muun asunnon kanssa.

Uuteen asuntoon muutettuamme vuokrasimme skootterit (110cc), jotka olivat elinehto
liikkumisen kannalta. Alkuun vasemmanpuoleinen liikenne vaikuttaa kyllä sekavalta, mutta
kaikkeen

tottuu.

Alkuun

kaaottiseen

liikenteeseen

tottuu

yllättävän

nopeasti

ja

”liikennesäännöttömyys” on jopa hyvä asia ruuhkaisilla kaduilla.
Viikon verran asuttuamme omassa asunnossamme (suosittelen vuokraisäntä Kevin
Robinsonia!) oli aika aloittaa koulunkäynti. Toki viimeisenä lauantaina ennen koulun alkua
olimme sopineet opiskelijaporukan kanssa yhteisen tapaamisen perinteisen suomalaisen
illanvieton merkeissä.
Ensimmäinen viikko oli puhdas orientaatioviikko. Ensimmäisen päivän vietimme Kata Noi
beachilla sijainneella upealla luxusresortilla. Päivän aiheena oli opintojen ja opettajie
yleistä esittelyä. Iltapäivällä tutustuimme toisiin opiskelijoihin ns. teambuilding –kilpailun
avulla. Seuraavana päivänä tutuistuimme kampukseen ja tilasimme koulupuvut.
Loppuviikko

meni

yleisten

asioiden

esittelyssä

ja

hoitamisessa.

Ensimmäiseksi

viikonlopuksi suunnistimme Phi Phin saarelle Asia Exchangen opastuksella. Viikonloppu
oli aivan mahtava, suosittelen ehdottomasti käymään tällä bilesaarella!

Koulunkäynnistä yleisesti
Koulua oli maanantaista perjantaihin miten ikinä luentoja sattui olemaankin. Luentoja oli
maksimissaan kaksi päivässä. Ensimmäinen luento oli aamuyhdeksästä puoleenpäivään.
Toinen luento taas puolentoistatunnin ruokatauon jälkeen puoli yhdestä puoleen viiteen.
Nämä

luentoajat

oli

järjestetty

erityisesti

meidän

suomalaiselle

ryhmälle,

joten

päällekkäisyyksiä eri kurssien luentojen välillä ei tullut eikä meillä ollut lauantaisin koulua.
Muilla koulun opiskelijoilla oli kuitenkin eri luentoajat. Puhumme nyt yleisesti luennoista,
vaikka nämä opetustilaisuudet olivatkin enemmän oppituntimaisia. Yleisesti luennoilla
osallistettiin opiskelijoita huomattavasti enemmän kuin kotisuomessa.
Koululla ollessa oli pidettävä koulupukua päällä. Koulupukuun kuuluu mustat umpinaiset
kengät, miehillä mustat suorat housut, naisilla musta hame. Paitana miehillä on oltava
pitkä

kauluspaita

kauluspaitaa.

kravaatilla

varustettuna

naisten

saadessa

pitää

lyhythihaista

Prince Of Songkla Universityssa opiskelee yli 30 000 opiskelijaa ympäri Etelä-Thaimaata.
Phuketin kampuksella opiskelijoita on noin 5 000. Rakennusta, jossa me opiskelimme
kutsuttiin ”Faculty of Hospitality and Tourism”. Huonona puolena opiskelusta tuolla
mainitsisisin sen, että opiskelimme vain suomalaisten kesken. Emme siis istuneet samoilla
luennoilla paikallisten kanssa. Toki opetus oli englanninkielistä, mutta ryhmätyöt hoituivat
kyllä suomenkielellä, raportointikielen ollessa kuitenkin englanti.

Kurssit
Kurssit

yleisesti

erosivat

Suomen

vastaavista

englanninkielen

ja

opiskelijoiden

osallistamisen osalta. Oppituntien aikana suoritettiin usein ryhmätöitä tai opettaja
muutenvaan kyseli opiskelijoilta vastauksia. Lähestulkoon jokaiseen kurssiin kuului myös
yksi tai useampi ryhmätyö. Rahoituksen kurssilla meillä oli vielä ns. pistokokeita lähes
viikottain. Kurssien läsnäolopakkoa (80%) ei onneksi valvottu kovin tarkasti.
Thairuuan kokkauskurssilla meillä oli oltava erilaiset kokkausasut päällä. Tämän kurssi
alkoi parin ensimmäisen kerran teoriapljäjäyksellä, jonka jälkeen siirryimme keittiöön.
Tunnin aluksi opettaja esitteli sillä kerralla käytettävät raaka-aineet ja niiden käsittelyn. Kun
olimme valmistelleet raaka-aineet menimme taas seuraamaan opettajan (ja kahden
apukokin) otteita itse ruuan valmistuksessa. Opettajan saatua ruoan valmiiksi, seurasi
tunnin kohokohta: ”Tasting time!”. Maisteltuamme sitä, miltä ruoan tulisi maistua oli meidän
aikamme alkaa arpoa aineiden oikeaa paistamisjärjestystä. Saatuamme ruoat valmiiksi,
söimme ne ja lopuksi tiskasimme astiat.
Strategisen johtamisen kurssi oli ehkäpä mielenkiintoisin tämän koulun kurssivalikoimasta.
Kurssin ajarnit (suom. professori) olivat mukaansatempaavia ja aihe mielenkiintoinen.
Kurssiin sisältyi yksi harjoitustyö sekä loppuvaiheen yrityspeli, jossa johdimme ja
kehitimme hotellia. Sivumainintana mainittakoon meidän (Teemu) ryhmän voitto tässä
kilpailussa…
Rahoituksen ja kansainvälisen kaupan kurssit olivat aika itsestäänselvyyksien kertausta,
joten nämä kurssit eivät minulle antaneet juuri mitään uutta. Kansainvälisen kaupan
kurssilla

teimme

mielenkiintoisia.

kuitenkin

muutaman

harjoitustyön,

jotka

olivat

suhteellisen

Leadershipin -kurssia veti brittiläinen David. Tykkäsin todella paljon luennoista ja hän sai
kiinnostumiseni heräämään johtamisen opiskelua

kohti.

Hän

pystyi motvoimaan

opiskelijoita ja täten opinkin kurssilla todella paljon. Tälläkin kurssilla oli kaksi
harjoitustyötä, joissa sovelsimme teorioita käytäntöön. Todella hyvä kurssi, suosittelen!
Human resource management -kurssia vetivät kaksi thaimaalaista naisopettajaa. Ajoittain
heidän englannista oli vaikea saada selvää. Kerran toinen opettaja otti lapsensakin
mukaan luennolle, tälläistä en ole vielä Suomessa kokenut. Tälläkin kurssilla teimme sekä
ryhmätöitä, mutta myös henkilökohtaisia tehtäviä, mitkä auttoivat meitä soveltamaan
teorioita käytäntöön.
Kaiken kaikkiaan arvioisin, että luennot olivat melko hyvälaatuisia. Kurssit olivat ilmeisesti
ostettu joltain Yhdysvaltalaiselta yritykseltä, sillä kurssikirjat olivat sieltä ja opettajien
powerpoint slidet olivat suoraan tältä yritykseltä. Tämä ei aina ollut opetukselle eduksi, sillä
HRM kurssissa käsitellyt lakiasiat koskivat vain Yhdysvaltoja, joten ne jäivät opiskelematta.
Positiivinen yllätys oli, että saimme joka aineesta omaksi oppikirjat, joiden hankkimiseen
olisi varmasti mennyt satoja euroja. Pitää muistaa että jos opiskeluun osaa motivoitua
oikein, saa siitä aina joitain uuttakin irti!

Tentit
Kursseihin sisältyi joko yksi lopputentti tai kaksi välitenttiä. Tentit olivat haastavuudeltaan
sopivia. Ne eivät olleet aivan läpihuutojuttuja, mutta kyllä niistä läpi olisi päässyt
lukemattakin, tosin heikoin arvosanoin. Kuulimme huhuja, että markkinoinnin välikokeessa
olisi pitänyt kirjiottaa yhdeksän esseetä, ja oppilaat kertoivat kirjoittaneen jopa enemmän
kuin ylioppilaskirjoituksissa aikanaan. Mielenkiintoisin tentti oli kuitenkin kokkauskurssissa.
Siinä suoritimme ensin teoriakokeen, josta seiskaluokkalainenki olisi saaut täydet pisteet.
Tämän jälkeen oli edessä kokkauskoe. En kyllä oikein käsittänyt opettajan arvostelua
tässä kokeessa, sillä minun oli määrä tehdä paikallinen munakas. Ensimmäisen
munakkaan poltin pohjaan ja toista tehdessäni poltin patalapun, silti tästä kurssista
arvosanaksi tuli toiseksiparas mahdollinen :/

Asumisvaihtoehdot Phuketissa
Koulu sijaitsee aivan Phuketin keskikohdassa Kathun alueella. Meidän kurssin opiskelijat
levisivät asumaan ympäri saarta. Suurin osa asui kuitenkin aivan koulun lähiympäristössä
joko hotellissa (Baan Maksong), opiskelija-asunnoissa koulun vieressä (Delight village) tai
omissa villoissa lähistöllä. Villakompleksit olivat ainakin todella hienoja! Osa porukasta
muutti saaren itärannikolle Rawain alueelle omiin jättisuuriin villoihin (10 henkeä yhdessä
talossa). Me valitsimme kuitenkin muutaman muun opiskelijan ohella Patong Beachin
alueen.
Patong Beach on saaren suurin turistirysä, josta löytyy parhaat kauppakeskukset sekä
huikeimmat

bileet

(Bangla

road).

Meidän

asuntomme

sijaitsi

hieman

syrjässä

turistimeiningeistä, joka on suositeltavaa! Ei kukaan jaksa kolmea kuukautta olla aivan
turistikeskittymän keskuksessa.
Meidän noin 80 neliömetrin kokoinen kolmio oli meille varsin hyvä majoituspaikka. Eero ja
Minna nukkuivat tilavassa master bedroomissa ja Teemunkin makuuhuone oli varsin
tilava. Molempiin makuuhuoneisiin kuului oma WC, Teemun WC:hen pääsi tosin myös
yhteisistä tiloista. Asunnostamme löytyi thaimaalainen keittiö ja tilava olohuone
kaapelitelevisolla (futista ja amerikkalaista jalkapalloa tuli seurattua). Parvekkeelta näkymä
oli viidakkoon ja siinäkin tilavuutta riitti, vaikka nukkumaan olisi mahtunut! Meillä vuokra oli
25 000THB plus vesi ja sähkö. Kolmen kuukauden vuokra-ajan aikana kuukausivuokraksi
muodostui noin 30 000THB eli noin 750e. 250e kuukaudessa uima-altaallisesta, kaapeli
TV:n ja internetin sisältäneestä asunnosta hyvältä paikalta ei kyllä ole liikaa.
Rawain ja Kathun alueen asunnot olivat halvempia, mutta niiden sijainti ei ollut niin hyvä.
Baariin kun halusi viikonloppuisin, oli lähdettävä Patongille (Kathu – Patong tuk tuk
250THB). Patong sijaitsi myös hyvien uimarantojen lähellä (Paradice beach).

Yleistä vaihdosta
Noin

kauas

Kaakkois-Aasiaan

matkustettua

kannattaa

matkustaa

vielä

lisää!

Thaimaalainen lentoyhtiö Air Asia tarjoaa varsin halpoja lentoja myös Phuketista. Koulun
ohella kannattaa suunnitella poissaolot huolella, että pääsisi pidemmillä lomajaksoilla
reissaamaan. Me kävimme yhden viikon mittaisen visiitin, joka piti sisällään muutaman yön

Singaporessa ja muutaman yön Kuala Lumpurissa. Eeron ja Minnan jo kotiuduttua Teemu
kävi vielä juhlistamassa vuodenvaihdetta Balilla (lentoaika suuntaansa 4h, edes-takaisin
lennot 70e).
Viikonloppuinakaan ei pääse tylsyys yllättämään kun vaan ottaa itseään niskasta kiinni ja
varailee viikonloppuretkiä Phuketia ympäriviin pikkusaariin. Itse kävimme James Bond –
saarella, Phi Phillä, Coral Islandilla, Raya Yai –saarella yms. Teemu piipahti myös pari
yötä Krabilla kalliokiipeilemässä. Näitä retkiä varaillessa paikallisista kojuista on
muistettava TINKIÄ! Reissun lähtöhinta saattaa olla 3000THB, mutta muutaman minuutin
tinkaamisella retki saattaa irrota jopa alle 1000THB:n hintaan.

Toki joka viikonloppu ei jaksa lähteä merelle. Suosittelemme myös pyörimään saarta
ympäri skoottereilla. Phuketin saareltakin löytyy mitä upeimpia maisemia! Kannattaa ainain
käydä Katalla minigolfaamassa Dino Parkissa ja Chalongin lähistöllä ratsastamassa
norsuilla.
Mikäli golfaaminen kiinnostaa, ei Phuket ole maailman paras paikka siihen. Kentät olivat
kyllä todella hienoja ja puitteet kunnossa. Ainut vaan, että 18 reiän kierrokseen uppoaa
helposti n.80e ja ilman autoa viimeiset reiät ovat kuumuuden takia yhtä tuskaa. Noilla
hinnoilla emme käyneet montaa kertaa pelaamassa, mutta rangella tuli aikaa vietettyä tovi
jos toinenkin. Rangella käynti on kuitenkin suhteellisen edullista.

Alkulomasta yritimme myös käydä lenkillä muutamaan otteeseen. Parhaiten se onnistui
illalla jo auringon laskettua Patongin pitkällä hiekkarannalla. Tämä harrastus kuitenkin jäi
jostainsyystä.
Thaimaan alhaisen hintatason johdosta, kannattaa itselle suoda vähän luksusta. Me
otimme asuntoomme siivoojan muutaman kerran 300THB kertahinnalla. Tulipa puhdasta,
eikä tarvinnut itse huhkia. Syömässä kävimme ulkona kahdesti päivässä. Oli jopa
halvempi syödä ja juoda ulkona 100THB hinnalla kuin alkaa itse tekemään ruokaa kotona.
Toki halvempiakin ruokapaikkoja oli koulun läheisyydessä (ruoka+juoma 30THB), mutta
ruuan laatu ei ollut aivan yhtä hyvää. Suosittelen tutustumaan paikalliseen seafoodiin.
Mereneläviä ei Suomesta samoilla määrin saa. Heinäsirkkoja ja toukkia suosittelen myös
rohkeimmille napostelijoille! Kannattaa kuitenkin käyttää järkeä siinä mitä suuhunsa pistää.
Jotkut seurueestamme joutuivat jopa sairaalahoitoon syötyään jotain pilaantunutta.
Tämänkin olisi pystynyt välttämään käyttämällä hiukan maalaisjärkeä. Matkavakuutus on
ehdoton, sillä melkein poikkeuksetta länsimaalaiset kokoevat vatsavaivoja tai muita
sairauksia Thaimaassa. Sairaalaan joutumista ei pidä kuitenkaan pelätä, sillä sairaaloiden
taso on jopa Suomea parempi.

Yhteenveto
Vaihtokohteena Phuket oli mitä mainioin. Ainoana miinuksena sanoisin suomalaiset
opetusryhmät. Olisi ollut mielenkiintoista opiskella paikallisten kanssa yhdessä, mutta
”eihän tänne opiskelemaan tultu”. Opiskelu oli kyllä ihan mukavaa ja hyödyllistä, mutta
suurimman hyödyn vaihdosta saa silti irti tutustumalla paikalliseen kulttuuriin ja
reissaamalla! Eivät ne koulussa opetutut asiat niin kauheasti eroa Suomen vastaavista,
mutta elämäntapa ja maisemat ovat jotain aiva muuta.
Vaihto-opiskelu kannattaa aloittaa paria viikkoa ennen itse vaihdon alkua tutustumalla
uuteen elinympäristöön rauhakseen. Vaihtoaika sujuu yhdessä hujauksessa, ettet ehdi
edes tajuta sen loppuneen. Tämän takia suosittelemme ottamaan myös parin viikon loman
vaihdon loppumisen jälkeen, jolloin ehtii vielä tehdä viimeiset reissut ennen kotiinpaluuta.

