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1 JOHDANTO
Matkaraportissa

kerrotaan

millaista

oli

olla

vaihto-oppilaana

Thaimaan

ylivoimaisesti

suurimmassa kaupungissa ja myös pääkaupunkina toimivassa Bangkokissa. Thaimaa ja koko
Kaakkois-Aasia on monella tapaa täysin erilaista aluetta kuin Suomi ja muut länsimaat, joten
uusia kokemuksia hakeville tämä on varmasti varteenotettava vaihtoehto. Thaimaan yksi
pääelinkeinoista on matkailu ja vaihto-opiskeluaika kannattaakin hyödyntää tutustumalla
paikalliseen kulttuuriin myös Bangkokin ulkopuolella.

2 VALMISTAUTUMINEN
2.1 Hakuprosessi
Haimme vaihtoon ns. free-movereina suomalaisen Asia Exchange (www.asiaexchange.org)
palvelun kautta. Hakuprosessi tällä saralla oli kohtuullisen vaivaton ja ennen kaikkea nopea.
Hyväksymispäätös tuli viikossa tai kahdessa. Hakemukseen vaadittiin perustietojen lisäksi
vapaamuotoinen suosituskirje yliopiston taholta (esim. luennoitsijalta) sekä luonnollisesti kuva
passista sekä opintorekisteriote.
Facebookiin luotiin kaikille samaan yliopistoon ja saman ajankohtana vaihtoon hakeneille
vaihto-opiskelijoille oma ryhmä, jossa pystyi jo alustavasti tutustumaan muihin ja kyselemään
muiden kokemuksista ja suunnitelmista. Oma aktiivisuus oli kriittisessä asemassa muihin
tutustumisen suhteen. Asia Exchange ei järjestänyt erikseen tutustumistapahtumia vaihtooppilaiden kesken ja näin ollen muihin vaihtareihin tutustuminen oli omasta aktiivisuudesta kiinni.
Asia Exchange jakoi tietoa käytännön asioista varsin hyvin nettisivujen ja sähköpostin
välityksellä.

2.2 Viisumi
Viisumihakemuksen tekeminen oli ensimmäinen mahdollisuus tutustua aasialaiseen kulttuuriin.
Tarvittavat asiakirjat löytyivät kyllä Internetistä (http://www2.thaiembassy.fi/), mutta hakemusta
ei

lähetetty

sähköisesti

suurlähetystöön.

Viisumin

vaan

kirjeitse

maksaminen

Helsingissä
hoidettiin

sijaitsevaan

Thaimaan

hakemuskirjeeseen

mukaan

Suomen
laitetulla

käteisellä.
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Viisumihakemuksen lähettäminen jäi melko viime tinkaan, koska Kasetsart University lähetti
viralliset hyväksymispaperit Asia Exchangen kautta vasta noin kuukautta etukäteen. Virallinen
hyväksymispaperi

oli

välttämätön

opiskelijaviisumin

saamiseksi.

Suomalaiseen

lähes

sotilaallisen tarkkaan asioiden hoitamiseen tottuneena tämä paperisten lomakkeiden ja käteisen
lähettäminen suhteellisen tiukalla aikataululla voi säikäyttää, mutta prosessi toimi hyvänä
ensikosketuksena thaimaalaiseen tapaan hoitaa byrokratiaa.

2.3 Lennot
Lennot varasimme jo noin puoli vuotta etukäteen ja suorana Finnairin lentona Helsingistä
Bangkokin Suvarnabhumi Airportille. Suvarnabhumilta kulkee juna suoraan keskustaan noin
puolessa tunnissa. Hinta on yksin matkustavalle halpa (n. 50 THB) verrattuna taksiin (250-400
THB), mutta suuremmalla porukalla matkustajien kannattaa turvautua taksiin. Taksiksi
kannattaa valita mittarilla ajava taksi. Kiinteä ennakkoon sovittu hinta on yleensä huomattavasti
mittarihintaa kalliimpi vaihtoehto.

2.4 Matkavakuutus
Riittävän pitkiä, yli kolmen kuukauden matkat kattavia matkavakuutuksia oli yllättävän hankala
löytää. Joko kolmen kuukauden pituinen matka oli ehdoton katto, jota ei voinut ylittää, tai sitten
hinta oli poskettoman kova. Lopulta päädyimme ostamaan Eurooppalaisen matkavakuutuksen
osana

Pohjolan

Easy

-nuorisovakuutuspakettia.

Siihen

kuului

kolmen

kuukauden

matkavakuutus ja lisäkuukaudet maksoivat noin 50 euroa per kuukausi.

4 SAAPUMINEN BANGKOKIIN
Kaikista ennakkotiedoista huolimatta paikallinen sää yllätti meidät. Välittömästi koneesta
poistuessa tuli selväksi, että nyt ollaan täysin erilaisessa ilmastossa. Muutaman ensimmäisen
päivän ajan ulkoilma tuntui ilmastoidusta sisätilasta poistuessa pökerryttävän kuumalta ja hiki
virtasi.
Melko pian kävi selväksi, että kommunikointi englanniksi on melko haasteellista. Englantia
taitavat ovat harvassa ja kommunikointi silloinkin vain perusasioita. Asiat kannattaa kertoa
melko suoraan, ja jättää hämmentävät kohteliaisuudet pois. Turistikohteissa ja isommissa
kauppakeskuksissa henkilökunta osaa kieltä paremmin. Yliopistollakin lähinnä kansainvälisissä
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ohjelmissa opiskelevat osasivat englantia. Emme kerro tätä mollataksemme Thaimaalaisia,
saattavathan he osata paikallisempia Aasian kieliä vaikka millä mitalla, vaan jotta se ei tulisi
Thaimaahan matkaavalle länsimaalaiselle yllätyksenä.
Olimme muutaman ensimmäisen yön hotellissa, joka tämän kokemuksen perusteella kannattaa
varata etukäteen. Bangkok ja sen ilmasto ovat sen verran päräyttävä yhdistelmä,
puhumattakaan pitkästä lennosta, että todennäköisesti haluat vain ensimmäisen vapaan
huoneen ensimmäisestä säällisestä hotellista. Ilman ennakkovarausta tämä kävi paikalliseen
hintatasoon nähden varsin kalliiksi.
Halpoja dorm-huoneita löytyy kampusalueelta ja muutaman kilometrin säteellä kampuksesta on
monia potentiaalisia kohteita, joista varmasti kerrotaan Asia Exchangen toimesta. Itse
päädyimme

asumaan

Supalai

Park

Phahon

Yothin

-kohteeseen

(http://en.wikipedia.org/wiki/Supalai_Park_Towers), jonka sijainti kouluun ja palveluihin nähden
oli hyvä ja asunnot kohtuullisia. Hintataso oli noin 250-300 €/kk/henkilö, tinkimistaidoista
riippuen.

5 OPISKELU
Vaihto-opintoihin Thaimaassa ei kannata suhtautua liian akateemisesti. Vaikka Kasetsart
University on yksi Thaimaan arvostetuimmista yliopistoista [1], ovat kurssit pääasiallisesti melko
helppoja verrattuna LUT:n vastaaviin. Erityisesti ainoastaan vaihto-opiskelijoille tarkoitetut
kurssit olivat erittäin helppoja läpäistä. Eräs vaihto-opiskelija esimerkiksi sai International
Marketing Management –kurssista toiseksi parhaan arvosanan B+, vaikka hän jätti kurssin
kesken noin lukukauden puolivälissä eikä tehnyt kurssin viimeistä harjoitustyötä eikä tenttiä.
Toki mukana oli myös vaativampia kursseja, kuten Analysis of International Economics, jossa
analysoitiin makrotalouden teorioita hyväksi käyttäen kansainvälistä taloutta. Kyseinen kurssi oli
Kasetsartin englanninkielisen kandidaatin ohjelman neljännen vuoden kurssi.

Orientaatiopäivät ja lukukausi
Orientaatiopäivät järjestettiin 15. - 18. elokuuta. Ohjelma oli melko yleisluontoista tiedonantoa ja
tutustumista muun muassa kampukseen ja kirjastoon. Myös Asia Exchangen edustaja oli
paikalla kertomassa vinkkejä länsimaalaisen näkökulmasta. Kanssa opiskelijoihin tutustumiseen
tarkoitettua tapahtumaa ei ollut ja verkostoituminen olikin omalla vastuulla. Suositeltavaa on
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aktivoitua Asia Exchangen luomassa Facebook-ryhmässä, jotta yhteinen ilta tulee järjestetyksi.
Vaihdon onnistumisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että tutustuu muihin vaihtoopiskelijoihin mahdollisimman hyvin.
Lukukausi alkoi 20. elokuuta, eli heti seuraavalla viikolla orientaatiopäivien jälkeen ja päättyi
virallisesti 21. joulukuuta. Käytännössä viimeiset pari viikkoa olivat vain tenttejä varten.
Mahdolliset lomat olivat täysin riippuvaisia valituista kursseista ja niiden aikataulusta, ja
aikataulut vaihtuivat melko tiheään tahtiin.

Tentit
Tentit olivat melko totuttuja kirjallisia tenttejä. Tenttien laatu vaihteli kurssista riippuen. Vaihtoopiskelijoille tarkoitetussa International Marketing Management –kurssissa oli ainoastaan
kotitentti, mutta Analysis of International Economicsissa oli kaksi tenttiä, toinen lukukauden
puolivälissä ja toinen lopussa.

Koulupuku
Ylipistolla on virallinen koulupuku, johon miehillä kuuluvat tummat, pitkät housut ja valkoinen
lyhyt- tai pitkähihainen kauluspaita. Naiset käyttävät mustaa hametta ja valkoista lyhythihaista
paitaa. Tämän lisäksi miehillä koulupukuun kuului vyö koulun soljella ja koulun kravatti. Naisilla
koulupukuun kuului koulun logon sisältävät napit, pinssi ja vyö koulun soljella
Useat

opiskelijat

olivat

hankkineet

koulupuvun

ennakkoon

jo

ennen

ensimmäistä

orientaatiopäivää ja ne joilla puku oli vielä hankkimatta pystyivät ostamaan puvun kampusalueella sijaitsevasta kaupasta tai esimerkiksi Bangkokin keskustassa sijaitsevasta MBKkauppakeskuksesta. Koulupukuja myyvä liike sijaitsi 4. kerroksessa.
Miesten koulupuvun hinta MBK:sta hankittuna oli noin 35 euroa sisältäen mustat housut, kaksi
valkeaa pitkähihaista kauluspaitaa, kravatin ja mustan vyön varustettuna koulun soljella.
Kampus-alueelta hankittu puku oli hieman halvempi, mutta kokovalikoimat olivat rajalliset eikä
laatu vakuuttanut. Naisten koulupuku maksoi MBK:sta hankittuna noin 30 euroa sisältäen
hameen, kaksi valkeaa lyhythihaista kauluspaitaa, koulun logolla varustetun napit, pinssin ja
vyön. Edullisempiakin versioita oli tarjolla, mutta kyseisen liikkeen vaatteet istuivat sen verran
hyvin, että kaupat tehtiin. Tässäkin tapauksessa kannatti tinkiä.
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Kurssit
Kurssitiedot tulivat ennakkoon Asia Exchangen kautta, ja olivat lopulta olosuhteisiin nähden
varsin paikkansa pitävät. Aikataulut muuttuivat kohdeyliopiston toimesta moneen otteeseen
vielä viime tingassakin, ja varmuuteen pääsi vasta ensimmäisellä luennolla jos löysi perille.
Erityisesti vaihto-opiskelijoille järjestettyjä kursseja oli yhteensä kolme: International Business,
International Marketing Management ja Thai Conversation In Everyday Life, jolla käytiin
luonnollisesti Thai-kielen perusasioita. Etukäteen kielikurssi tuntui lähes pakolliselta valinnalta
paitsi käytännöllisyyden niin myös ihan kohteliaisuuden takia kulttuuria kohtaan, mutta lopulta
kurssi ei ollut erityisen antoisa. Opettaja oli varsin omalaatuinen eikä kovin hyvä englannissa,
joten oppiminen oli hankalaa. Lisäksi monet asiat käsiteltiin vaihto-opiskelijan kannalta
hankalassa järjestyksessä.

6 VAPAA-AIKA
Bangkokista löytyy miljoonakaupunkina paljon tehtävää ja koettavaa. Vapaa-aika olikin koko
vaihdon kannalta yksi parhaista kokemuksista. Vaihtaria viihdyttivät loistavat elokuvateatterit,
jäätävän suuret kauppakeskukset, puistot, ravintolat, baarit, kahvilat, ym. länsimaalaistuneen
miljoonakaupungin palvelut.

Tinkiminen
Thaimaassa kaupankäynti on aivan erilaista verrattuna Suomeen. Lähes jokaisessa kaupassa,
pois lukien 7elevenit ja länsimaalaiset kauppakeskukset, kuten Central Plaza, Siam Paragon tai
Tesco, pystyi ja piti tinkiä kaikesta mitä ostit. Hyvä nyrkkisääntö on kysellä muutamasta kojusta
samaisen

tuotteen

markkinahintaa

ja

lähteä

sitten

tinkimään

kaikista

parhaimmalta

vaikuttavasta liikkeestä tuotetta itsellesi. Hintaneuvottelut voi aloittaa jopa 50 prosentista
tuotteen alkuperäishinnasta.
Yleensä molempia osapuolia tyydyttävä hinta löytyy noin 75 prosentista alkuperäishintaa. Toki
joskus tuotteen sai vielä halvemmalla ja joskus tinkimisvaraa ei tuntunut olevan lainkaan.
Tinkiminen kannattaa ja pitää tehdä pilke silmäkulmassa. Thaimaalaiset ovat iloista kansaa ja
hymyssä suin tinkaamisella pääsee todennäköisesti parempaan lopputulokseen, kun kovalla
suomalaisella jurottavalla asenteella.
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Matkustaminen
Bangkokista

on

keskeisen

sijaintinsa

ansiosta

helppo

matkustaa

lähimaihin,

kuten

Kambodzhaan, Laosiin, Myanmariin tai Malesiaan. Myös Thaimaan sisältä tunnetusti löytyy
rantakohteita yllin kyllin niitä halajaville. Sopiva opaskirja auttaa budjettimatkustamisesta
kiinnostuneita.

Esimerkiksi

Lonely

Planetin

opaskirjat

ovat

erinomaisia

vaihtoehtoja

reppureissaamisesta kiinnostuneille. Toinen vaihtoehto on pyrkiä Googlettamaan kaikki
mahdolliset kysymykset matkustamiseen liittyen ennen reissuun lähtöä, mutta se on
käytännössä mahdotonta. Kaikkia kysymyksiä ei voi tietää ennakkoon. Lisäksi 500€ iPadin tai
iPhonen käyttö julkisesti esimerkiksi Kambodzhassa, jossa bruttokansantuote asukasta kohti
vuodessa on noin 1500 USD ei välttämättä ole kovinkaan hyvä ajatus.

Lähteet
[1] Asia Exchange kotisivut.
http://www.asiaexchange.org/fi/opiskelijavaihdot-aasia/kasetsart-university#Kohdeyliopisto
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