MATKARAPORTTI
Lukuvuosi 2009/2010
Malesia, Penang

Eetu Kulo

Sisällysluettelo
Johdanto .......................................................................................................... 1
1

Penang ja Yliopisto ................................................................................... 2

2

Alkuvalmistelut .......................................................................................... 3

3

2.1

Yliopisto ............................................................................................. 3

2.2

Terveystarkastus ja rokotukset .......................................................... 4

2.3

Asunto ............................................................................................... 4

Matkustaminen Penangissa ja Aasiassa .................................................. 5

Johtopäätökset ja yhteenveto .......................................................................... 7

1

Johdanto
Vaihtoon lähtiessäni monet kysyivät miksi olin lähdössä vaihtoon ja miten olin
valinnut tulevan vaihtomaan. Totuuden nimissä on myönnettävä, että vaihtoon
lähtö tapahtui hieman äkkiä parin kaverin kysyessä: ”Lähdetkö meidän kanssa
Malesiaan vaihtoon? Siellä on lämmintä ja halpaa.” Kuukauden soittelu-,
mailaus- ja rokotusrumban jälkeen koittikin jo lähtö ja Suomi jäi vuodeksi
taakse. Silloin hieman epäilytti, että mitähän tästä tulee. Jälkikäteen ei voi
muuta kuin olla iloinen, että tuli lähdettyä, koska sen verran hienoja
kokemuksia reissulta jäi käteen. Tämän raportin tarkoitus on himan valaista
vaihtoonlähdön alkuselvittelyitä, kohdemaata, koulua jossa olin, sekä
matkustelua Malesiassa ja sen ympäristössä.
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1 Penang ja Yliopisto
Vaihdon kohteena oli Penang, Malesia, ja siellä Universiti Sains Malaysia.
Penang on saari Malesian lounaisosassa ja asukkaita siellä on vähän yli 1,5
miljoonaa. Pääkaupunki on George Town, joka on noin 20 minuutin
taksimatkan päässä yliopistolta. Yliopisto sijaitsi lähellä Penang-bridgeä eli
siltaa, joka yhdistää Penangin niin kutsuttuun main landiin. Malesia itsessään
koostuu kahdesta osasta, niemimaasta sekä Borneon saaresta. Malesian
väkiluku on noin 27 miljoonaa ja pääuskontona on Islam. Väestö on
jakautunut paikallisväestöön eli malajeihin, kiinalaisiin ja intialaisiin. Malajeita
on enemmistö, kiinalaisia lähes yhtä paljon ja intialaisia noin 10 % väestöstä.
Näiden kolmen eri kulttuurin yhteisenä kommunikaatio kielenä toimii englanti
minkä ansiosta Malesiassa pärjää lähes missä tahansa englannin kielellä.

Yliopiston kampus on erittäin iso ja siellä on muun muassa jalkapallokentät,
stadion sekä uima-allas. Kampuksella kulkee busseja, joilla pääsee
liikkumaan kampusta ympäri liikaa hikoilematta, kunhan vain saa selville mitkä
bussit kulkevat mihinkin päin. Tavallisena koulupäivänä busseja ei välttämättä
tarvitse käyttää, koska luokkahuoneet ovat keskittyneet kävelymatkan päähän
toisistaan. Kampuksella sijaitsee myös useita halpoja ruokapaikkoja ja
ruokatarjonta on intialaisesta ruuasta hampurilaisiin, joten kaikille pitäisi löytyä
jotakin kampuksen porttien sisäpuoleltakin.

Kampuksen ulkopuolella on ruokapaikkoja sekä tusinoittain printtaus ja
skannaus liikkeitä. Printtaus liikkeet selittyvät sillä, että yliopistolla ei voinut
käydä printtailemassa koulutehtäviään kuten Suomessa, vaan oli mentävä
kolmannen

osapuolen

paikkaan.

Tulostaminen

ei

kuitenkaan

paljoa

maksanut, mutta muistitikkua käyttäville varoituksen sana viruksista, jotka
allekirjoittaneen koneen saivat täysin jumiin.
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2 Alkuvalmistelut
Alkuvalmistelut oli aloitettava minun osiltani välittömästi sen jälkeen, kun
päätös vaihtoon lähdöstä oli lyöty lukkoon. Huhtikuussa tehty päätös vaihtoon
lähdöstä vaati nopeaa toimintaa sillä hakupaperit piti olla perillä ennen vappua
ja koulu alkaisi jo kesäkuun lopulla juhannuksen jälkeen.

2.1 Yliopisto
Kohdeyliopistona oli Penangin Universiti Sains Malaysia ja haimme sinne niin
kutsuttuina free-mover vaihto-opiskelijoina eli teimme kaikki hakujärjestelyt
itse. Kohdeyliopistolta sai sähköpostin välityksellä hakupaperit, jotka piti
täyttää ja lähettää takaisin passinkopion kanssa. Vahvistusta sai odotella
monta viikkoa ja vahvistuskirjettä vielä vähän lisää. Muutamien soittojen
jälkeen saatiin suullinen vahvistus opiskelupaikasta ja uskallettiin varata
lennot

ja

aloittaa

terveystarkastuksessa,

rokotukset
johon

vaadittiin

sekä
muun

käydä
muassa

perusteellisessa
huumetesti

ja

keuhkokuvat.

Malesianpään viivästyksen takia homma oli hieman takkuilevaa myös LUT:in
päässä, koska apuraha-anomukseen olisi pitänyt liittää Malesian yliopiston
hyväksymisilmoitus, jota vain ei kuulunut. Apurahan suuruus (600 € koko
vuodelta) tosin jäi melko laihaksi esimerkiksi Tampereen teknillisen yliopiston
opiskelijoiden apurahaan verrattuna, joka oli yhteensä noin 2 500 €. LUT:ille
tein myös alustava suunnitelma käytävistä kursseista sähköpostilla saadun
alustavan kurssitarjottimen perusteella. Varsinaiset kurssivalinnat Malesiassa
tehtiin ensimmäisen viikon eli orientaatioviikon aikana, jolloin käytiin
perusteellisesti läpi muutkin koulunkäyntiin liittyvät asiat.

Kurssit, jotka kävin vuoden aikana olivat Malaysian Studies, Economic
Transformation of SE-Asia, International Business, International Marketing,
International Management ja Organisational Behaviour. Kurssista riippuen
luennoilla oli läsnäolopakko tai ei. Kursseihin sisältyi viikottain kahdesta
neljään tuntia luentoja sekä harkat. Semesterin lopussa oli tuttuun tapaan

4
tentti. Opetuksen taso oli pääosin hyvää, joskaan ei ihan Suomen tasoa.
Malesia-aksentilla puhuttu englanti tuotti välillä hieman hankaluuksia, mutta
korvan harjaantuessa se ei ollut enää ongelma.

2.2 Terveystarkastus ja rokotukset
Terveystarkastuksiin meni vain noin viikko ymmärtäväisen terveyskeskuksen
henkilökunnan ansiosta. Rokotusaikataulu oli hieman tiukempi kuin suositus
olisi vaatinut, varsinkin hepatiittirokotteiden osalta, jonka piikit olisi pitänyt
ottaa pari kolme viikkoa erillään toisistaan. Hoitaja kuitenkin sanoi, että riittävä
suoja saatiin myös nopeutetulla aikataullulla.

Rokotuksia otettiin hepatiitti A ja B, Japanin aivokalvontulehdus sekä
vahvistusrokotteet poliosta ja jäykkäkouristuksesta. Malariasta sanottiin sen
verran, että malaria rokotetta ei kannata Suomessa ottaa. Malesian
kaupunkialueet eivät ole malaria-aluetta ja lääkkeet maksavat Malesiassa
vain murto-osan Suomen hinnoista, joten lääkkeitä ei täältä kannata ostaa.
Lähdettäessä jonnekin malaria-alueelle matkustelemaan, koulun kautta saa
lääkkeet ilmaiseksi, mutta kätevämmin ne saa suoraan Universiti Sains
Malaysian apteekista käymättä turhaa paperisotaa. Parin viikon kuuri maksoi
muutamia euroja.

2.3 Asunto
Asunto piti hakea erikseen, koska yliopisto tarjosi vain erittäin alkeellista
hostelli-tyyppistä
sanottavaa.

asumismuotoa,

Kohdeyliopiston

josta

olimme

kansainvälinen

kuulleet

toimisto

vain

suositteli

huonoa
kahta

asunnonvälittäjää, joilta suurin osa vaihtareista hankki asunnon. Me saimme
kuitenkin yhtä hyvän diilin netistä löytämältä kiinalaisrouvalta ja päätimme
hankkia

kämppämme

häneltä.

Alkukankeuksien

jälkeen

häneltä

vuokraaminen osoittautui melkeimpä muita paremmaksi vaihtoehdoksi, koska
yliopiston suosittelemat vuokraisännät olivat melko kiireisiä ja korjaustöiden
aloittamin saattoi venyä päiväkausia.
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Asuintalona vaihtareille toimi käytännössä kaksi kerrostalokompleksia, Sunny
Ville ja E-Park, jotka olivat noin sadan metrin päässä toisistaan ja 20 minuutin
kävelymatkan päästä kampukselta. Molemmat koostuivat muutamasta yli 20kerroksisesta kerrostalosta, jotka olivat rakennettu pari vuosikymmentä sitten,
mutta eivät olleet ihan Suomen standardien mukaisia nuoresta iästään
huolimatta. Korjaukset menivät kuitenkin vuoranantajien piikkiin, joten siitä ei
koitunut lisäkustannuksia.

3 Matkustaminen Penangissa ja Aasiassa
Liikkuminen asunnolta yliopistolle sujui kätevästi kävelemällä. Pidemmälle
lähtiessä kannattaa käyttää julkista liikennettä tai taksia. Penangin julkiset
bussit ovat vajaan euron yliopistolta George Towniin. Busseja menee usein
eikä niitä tarvitse varttia kauempaa odottaa – yleensä. Bussit ovat tosin
melkoisen hitaita ja kannattaakin harkita taksia, jos liikkumassa on muutama
muukin henkilö, jolloin 5 euron hinnan maksaa mielellään 30 minuutin ajan
säästöstä.

Pitkänmatkan bussit Malesiassa ovat halpoja ja hyviä sekä pääsääntöisesti
luotettavia yhtiöstä riippuen. Esimerkiksi bussi Penangista pääkaupunki Kuola
Lumpuriin kestää 4-5 tuntia ja maksaa 30 ringettiä, joka on kurssista riippuen
noin 7 euroa. Pitkänmatkan busseissa on vain kolme isoa istuinta vierekkäin,
jotka saa taitettua nukkuma-asentoon, jolloin niissä on mukava köllötellä
päiväsaikaan ja yöllä nukkua.

Lentäminen kaakkois-Aasiassa on kohtuu halpaa ja tarjouksista voi löytää
erittäin halpoja hintoja. Air Asia lentää Kuola Lumpurista lähes jokaiseen
kaakkois-Aasian maahan ja hinnat ovat usein edullisimmasta päästä
kilpailijoihin nähden ja palvelu on hyvää, eikä matkatavarat kadonneet
kertaakaan reissun aikana. Muita yhtiöitä ovat esimerkiksi Fireflyz, Tiger
Airlines ja Malaysian Airlines. Pääsääntöisesti viidelläkymmenellä eurolla sai
yksisuuntaisen lipun mihin tahansa kaakkois-Aasian maahan.
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Matkustelu Malesiassa ja sen ympäristössä oli vaihtoajan parasta aikaa.
Siihen menikin suurin osa vaihtobudjetista ja hieman ylikin. Lähes joka
viikonloppu käytiin jollakin reissulla ja pidemmillä lomilla (Syysloma,
lukukausiloma

ja

kevätloma)

oli

mahdollista

matkustella

jo

hieman

pidemmällekin, kun vain naapurimaihin. Maat, joissa vaihdon aikana kävin
olivat Thaimaa, Laos, Kambodza, Vietnam, Kiina, Indonesia, Filippiinit,
Singapore sekä Malesian Borneon osa. Pisimmät reissut olivat kahdesta
neljään viikkoa. Yleensä kuljettiin pienessä vaihtariporukassa sen mukaan
missä kohteissa kukakin halusi käydä, joten matkaseuraa löytyi aina ja
tällätavoin myös vaihtariporukka tiivistyi.
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Johtopäätökset ja yhteenveto
Vaihtoaika Malesiassa oli huikea kokemus, jota varmasti muistellaan monen
vuoden päästäkin. Lämmin ilmasto, hyvä ruoka, ystävälliset ihmiset ja erilaiset
kulttuurit tuskin jättävät ketään kylmäksi. Tähän yhdistettynä joustava koulun
käynti ja halpa elinympäristö takaavat opiskelijalle mukavat elinolot. Matkailun
kiinnostaessa Malesia tarjoaa loistavan kohteen, koska se toimii käytännössä
kaakkois-Aasian keskipisteenä, josta on hyvä tehdä matkoja ympäröiviin
maihin. Vaihto-opiskelun kautta oppii myös tuntemaan uusia ihmisiä ja se
mahdollistaa

kansainvälisten

kontaktejen

luomisen

ympäri

maailman.

Tilaisuuden tullen suosittelen jokaista lähtemään vaihto-opiskelemaan, ja
Malesia tarjoaa mielestäni yhden erittäin varteenotettavan vaihtoehdon.

