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JOHDANTO

Vietin lukuvuoden 2012 – 2013 Kiinassa vaihdossa. Syyslukukausi vierähti Tianjinissa (Tianjin
University of Science & Technology) jonka jälkeen siirryin kevätlukukaudeksi Pekingiin BUCT:iin
(Beijing University of Chemical Technology). Opiskelin molemmissa yliopistoissa kiinankieltä ja
kulttuuria. Kiinankieli on haastavaa ja työlästä oppia, joten sitä opiskellessa sai kyllä aikaa
kulumaan ihan riittävästi.

Kiinassa vietetty vuosi oli hyvin opettavainen, ja siinä pääsi ymmärtämään kiinalaista tapaa toimia
niin hyvässä kuin pahassakin. Mikäli joku pohdiskelee näiden kahden vaihtoyliopiston kesken,
mainitsen jo tähän alkuun, että suosittelen Beijing University of Chemical Technology:ä.

1.1

Tianjinin aikataulut

Orientaatiopäivät:

Ei orientaatiota

Opintojen aloitus / lopetus (virallinen)

03.09.2012 / 21.01.2013

Lomat

Joitain päivän lomia siellä täällä. Ei erillistä
joululomaa.

1.1.

lomapäivä.

Kiinalainen

uusivuosi n. 1 – 2 kk lukukausien välissä (jos
koko lukuvuoden vaihdossa.)
Tentit

Kielissä kaksi koetta per aine. Ensimmäinen n.
puolivälissä

ja

toinen

lopussa.

Arvosana

muodostuu näiden kahden kokeen perusteella.

1.2

Pekingin aikataulut

Orientaatiopäivät:

5.3.2013

Opintojen aloitus / lopetus

07.03.2013 / 04.07.2013

Lomat

Joitain päivän lomia siellä täällä. Lisäksi koulun
järjestämiä retkiä Pekingin ympäristöön mm.
Kiinan muurille.

Tentit

Kielissä kaksi koetta per aine. Ensimmäinen n.
puolivälissä

ja

toinen

lopussa.

Arvosana

muodostuu näiden kahden kokeen perusteella.
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LÄHTÖVALMISTELUT

Lähtiessä vaihtoon Kiinaan täytyy hoitaa useita asioita ja täytellä erinäisiä lappusia. Ensin täytetään
yliopiston hakulomake jonka jälkeen joko käydään ensin terveystarkastuksessa (X-viisumi) tai
haetaan viisumia ilman terveystarkastusta (F-viisumi). Rokotukset kannattaa myös hoitaa kuntoon,
oli terveystarkastus pakollinen tai ei.

2.1

Yliopiston hakulomake

Valinnan varmistuttua, saa vaihtoyliopistolta, kv-toimiston kautta sähköpostilla, hakulomakkeen
(application form) johon täytetään heidän vaatimiaan tietoja. Hakulomake oli minulla vain 2 sivua
ja nopeasti täytettävissä. Tämä hakulomake skannattiin ja lähetettiin takaisin Tianjiniin.
Myöhemmin he lähettivät postilla viisumihakemukseen tarvittavat lomakkeet. Postissa saapuvia
lomakkeita oli 2 kpl, toinen oli ”Visa application for Study in China” -lomake (JW202) ja toinen ”
录 取 通 知 书 ” eli englanniksi ”admission notice”. Molemmat lomakkeet olivat allekirjoitusta
vaille valmiiksi täytettyjä. ”Admission notice” oli täysin kiinankielinen (= 1 A4 täynnä kiinalaisia
merkkejä), ja siinä sanotaan, että opiskelijan tulisi hakea X-viisumia, mikä ei kuitenkaan ole
mahdollista, jos vaihto kestää alle 6kk (kts. 2.2. Suuntaa antavia ohjeita viisumeihin).

2.2

Suuntaa antavia ohjeita viisumeihin

Viisumien haku on huomattavasti helpompaa Suomesta käsin kuin Kiinasta. Eli viisumit kannattaa
saada kuntoon koko vaihtoajalle jo Suomessa ennen lähtöä. Tässä osiossa on oma käsitykseni
Kiinan F- ja X-viisumeista ja niiden hausta. Tuntuu, että viisumisäännöistä ja – käytännöistä oli
yliopistolla (Tianjinin yliopisto) ja viisumiviranomaisilla hieman eroavia mielipiteitä. Näissä
tilanteissa kuitenkin viisumiviranomainen on luonnollisesti aina oikeassa. Vaihtelevuuden ja
erilaisten käytäntöjen vuoksi en voi mennä takuuseen näiden ohjeiden ja neuvojen
paikkansapitävyydestä. Myös mainitut hinnat ovat vain suuntaa antavia ja ovat luonnollisesti
voineet muuttua.
2.2.1

Viisumi vaihtoehdot

Mikäli lähtee vaihtoon vain yhdeksi lukukaudeksi (<6kk), ei terveystarkastusta tarvita, sillä silloin
haettava viisumi on F (short study / business visa). Mikäli vaihdon pituus on koko lukuvuosi
(>6kk), on haettava X-viisumia, jolloin myös terveystarkastus vaaditaan.
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Suurin ero näiden kahden viisumin välillä on, että F-viisumilla ei voi tulla Kiinaan kuin kerran (=
vaihdon aikana ei voi matkustaa ulkomaille), kun taas X-viisumilla voi mennä ja tulla maahan ja
maasta pois niin monta kertaa kuin haluaa. F-viisumilla ei myöskään voi avata paikallista
pankkitiliä, X:llä voi. Alle 6kk vaihdolle ei myönnetä X-viisumia vaikka terveystarkastuspaperit
hommaisikin viisumihakuun mukaan.
Opiskeluaika määräytyy ”Admission noticen” ja JW202 lomakkeisiin merkattujen päivämäärien
mukaan. Näiden päivämäärien mukaan määräytyy kuitenkin vain se, saako hakija F – vai Xviisumin. Toisin sanoen haettava viisumi voi olla voimassa näitä päivämääriä pidemmänkin aikaa.

Mikäli hakija saa (/joutuu ottamaan) F-viisumin tulee hakemuksessa ilmoittaa, montako päivää
viisumin tulisi olla voimassa ensimmäisen maahantulon jälkeen. Hyvä neuvo F-viisumin hakijoille
(joka itsellekin olisi ollut hyödyllinen) onkin, että kannattaa hakea viisumi aina maksimi ajaksi
(F:lle muistaakseni 180 päivää) huolimatta lomakkeisiin merkatuista päivämääristä. Joskus
hakemuksiin merkatuissa päivämäärissä saattaa olla virheitä, jolloin on hyödyllistä, ettei viisumi
lopu kesken kurssien. Lisäksi kurssien loputtua jää aikaa matkustaa Kiinassa. 180 päivän F-viisumi
ei myöskään maksa yhtään enempää, kuin esimerkiksi 110 päivän F-viisumi. Sen sijaan uusi
viisumi Kiinasta hommattuna maksaa rutkasti vaivaa sekä n. 400 rmb (~50€).
Mikäli hakija saa X-viisumin, muutetaan se ”residence permitiksi” nopeasti Kiinaan saapumisen
jälkeen (eli ensin haetaan Suomesta X-viisumi, joka sitten Kiinassa muutetaan residence
permitiksi), joten passi on n. 10 päivää poissa käytettävistä, kun asumislupaa haetaan. Yliopisto
auttaa residence permitin haussa.

2.2.2

Omat viisumini

Itse hain vaihtoaikanani 1 viisumin Suomesta (F) ja 3 Kiinasta (X). Periaatteessa kahdella viisumilla
olisi pitänyt selvitä, koska halusin jatkaa toisenkin lukukauden. 2 ylimääräistä viisumia jouduin
hankkimaan Tianjinin yliopiston sähläilyjen takia.

Ensimmäinen ylimääräinen viisumi johtui vääristä päivämääristä viisumilomakkeissa. Lomakkeisiin
oli merkattu päättymispäiväksi 31.12.2012, kun todellisuudessa lukukausi päättyi vasta 21.1.2013.
Suomesta hommattu viisumini riitti vain 31.12.2013 saakka. Toinen ylimääräinen viisumi johtui
siitä, että vaihdoin Tianjinista Pekingiin kevätlukukaudeksi.
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Siirryttäessä yhdestä kiinalaisesta yliopistosta toiseen tarvitaan ” 转 学 证 明 书 ” (= Transfer
certificate), jossa aiempi yliopisto myöntyy tähän yliopiston vaihtoon. Tämän n. 3 riviä tekstiä (+
leiman) sisältävän lapun saaminen osoittautui erittäin työlääksi. Yliopistoa vaihdettaessa
kannattaakin siis varautua hankaluuksiin.

Pekingiin siirtymiseen oli useita syitä, mutta yksi niistä oli huonosti hoidetut viisumiasiat
Tianjinissa. Pekingin päässä viisumeiden kanssa ei enää ollut onneksi mitään hankaluuksia.

2.2.3

Yhteenveto mitä tarvitaan

1. Lukukausi vaihdossa

2. Lukukautta vaihdossa

Yliopiston vaihtaminen
lukukausien välissä


转 学 证 明 书 eli

F-viisumi

X-viisumi



JW202-lomake



JW202-lomake



Admission notice



Admission notice



Viisumihakemus ja sen



Terveystarkastus

hakemaan

muut



Viisumihakemus ja sen

viisumin

muut

yliopistoa! Jos haet X-

liitteet

lähetystön sivut

kts.

liitteet

lähetystön sivut

transfer certificate


kts.

Huom,

joudut

uuden
vaihtaessasi

viisumia,
kaikki

myös

tarvitset
X-viisumin

lomakkeet

uudesta

yliopistostasi.
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TIANJIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Tianjin on Pohjois-Kiinan suurin rannikkokaupunki ja se sijaitsee noin 120 km Pekingin
eteläpuolella. Kaupunki on koti noin 10 miljoonalle kiinalaiselle ja kouralliselle expatteja. Eräs
Tianjinista kotoisin oleva kiinalainen kuvaili kaupunkia "10 miljoonan ihmisen kyläksi".
Väkimäärästä huolimatta kaupungissa on kuitenkin jotain kylämäistä. Yliopiston tienoolla voi
nähdä kanoja ja kukkoja juoksentelemassa kaduilla ja elo poikkeaa muutenkin Pekingin ja
erityisesti Shanghain metropolivilskeestä.
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3.1

Yliopistolle saapuminen

Tianjinin teknillinen yliopiston kampus sijaitsee Tianijinin koillisosassa, 1 metrolinjan (pun.)
varrella, toiseksi viimeisen aseman (CaiJing DaXue Zhan) läheisyydessä. Tällä kampuksella
asustelevat myös vaihto-oppilaat. Kuvassa 1 on karttaan merkitty kampuksen sijainti. Yliopistolla
on myös muita kampuksia, mutta ne sijaitsevat kauempana keskustasta.

Kuva 1: Tianjin University of Science and Technology.

Saapuminen kannattaa ajoittaa viikolle, sillä silloin on helpompi saada huoneet ja muut asiat
hoidettua, kun kaikki on töissä. Kannattaa myös olla yhteydessä sähköpostilla yliopistolle, että
heillä on huone varattuna ja he voivat tulla vastaan Tianjin bussi- tai juna-asemalle.

Itse päädyin saapumaan Tianjiniin Pekingin kautta bussilla. Olin aiemmin suunnitellut tulevani
junalla, mutta yliopistolta neuvottiin, että bussi on järkevämpi vaihtoehto, Pekingin lentokentältä on
nimittäin suora bussiyhteys Tianjiniin. Sovimme myös, että soittaisin ja ilmoittaisin bussista,
monelta bussi saapuu Tianjiniin. Tämä hoituikin hyvin ja Tianjinin asemalla minua oltiin vastassa.

Asemalta suunnattiin taksilla yliopistolle. John (vastassa ollut kaveri) näytti toimiston ja johdatti
minut asuntolalle. Sieltä sain huoneen ja pääsin suihkuun. Sovittiin, että hän hakisi minut parin
tunnin päästä ja veisi ensimmäiselle luennolle. Tahti oli siis suhteellisen kova. Olin odottanut
5

jonkinlaista pehmeämpää laskua (orientaatiota tms.), mutta ensimmäisellä luennolla mentiinkin
suoraan asiaan.

Vaikka n. 15 tunnin matkanteon jälkeen vähän väsyttikin, sain itseni pidettyä hereillä. Kesken
luennon lähdettiin vielä Johnin kanssa hoitamaan kämpän vuokranmaksua ja maksamaan
lukukausimaksua (Pekingissä ei tarvinnut maksaa erillistä lukukausimaksua). Vuokra tulisi maksaa
yleensä koko puolelta vuodelta kerralla, mutta sain sovittua, että maksoin aluksi vain puolet ja
myöhemmin aina kuukausi kerrallaan.

3.2

Asuminen

Vaihto-opiskelijoille on kampuksella oma, suhteellisen uusi asuntola. Asuntolassa on 2 hengen
huoneita, joita on myös mahdollista vuokrata yksinään. Asuntolan rakennuksesta löytyy myös
ruokala sekä kuntosali.

Asuntolan huoneet ovat hotellihuoneen tyylisiä: kivilattia, 2 sänkyä (kovalla patjalla), 2 työpöytää,
TV sekä kaapit. Lisäksi jokaisessa huoneessa on oma vessa ja suihku. Yksin vuokratessa huoneen
hinta 72 rmb / pvä (n. 9€) ja kämppiksen kanssa puolet tästä eli 36 rmb / pvä. Vuokraan kuuluu
sähkö ja vesi, mutta internet maksetaan erikseen (1 rmb / pvä). Tytöt ja pojat ovat jaettu omiin
huoneisiinsa, eikä esimerkiksi pariskuntien anneta asua samassa huoneessa, elleivät he ole
naimisissa.

Itse päädyin vuokraamaan huoneen kokonaan itselleni, näin oli mahdollista majoittaa kavereita
huoneessa, kun he tulivat kylään. Oma huoneeni oli alkuun siivouksen tarpeessa, mutta siivouksen
jälkeen se ajoi asiansa. Huoneet ovat talvisin todella kylmiä, joten lisälämmittimen ostaminen oli
välttämätöntä.

3.3

Ruokailu

Syöminen onnistuu joko koulun ruokaloissa tai lähistön ravintoloissa. Ruoka on kiinalaiseen tapaan
kiinalaista. Asuntolan alakerrassa on kaksi ruokalaa. 1. kerroksessa on normaali opiskelijoiden
ruokala, joka on auki aamusta iltaan ja 2. kerroksessa henkilökunnan ruokala, joka on auki vain
lounasaikaan. Opiskelijoilla on mahdollista ruokailla kummassa ruokalassa tahansa.
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Ruokalassa on käytännössä pitkä rivi erilaisia tiskejä, joista voi valita osoittelemalla tai sanomalla
kiinaksi mitä haluaa. Keittäjä sitten lappaa haluamasi annoksen lautaselle ja veloittaa ruoan.
Tyypillisesti annokseen kuuluu jokin lihakastike, kasviksia ja riisi. Erilaisia ruokalajeja on tarjolla
kiitettävä määrä, mutta ainakin itselle muodostui nopeasti tietyt ruokalajit, joita söi useimmin.

Lähistöllä on myös paljon kiinalaisia ravintoloita, joista parhaat löytyy testaamalla. Ruokalistat ovat
poikkeuksetta kiinaksi, joten alkuun on parasta mennä muiden opiskelijoiden kanssa tai sitten arpoa
itse listalta. Maukkaimpien ruokalajien nimet kannattaa opetella sanomaan kiinaksi.

3.4

Luokat ja opetus

Yliopistolla on yllättävän vähän vaihto-opiskelijoita. Omalla luokallani oli 4 indonesialaista, 1
kenialainen, 1 turkkilainen sekä 1 venäläinen. Lisäksi oli mongoleja, mutta heitä harvemmin näki
tunneilla tai edes muualla yliopistolla. Muilla luokilla oli pääosin indonesialaisia ja joitain
kazakstanilaisia. Suurin osa vaihto-opiskelijoista ei puhunut englantia kovinkaan sujuvasti.
Keskusteluissa pääsikin käyttämään ja harjoittelemaan kiinaa kiitettävästi.

Opetuksessa oli valittavana 3 eri tasoa: vasta-alkajat, keskitaso ja edistyneemmät. Tasojen erot ovat
aika suuret, joten mikäli on opiskellut kiinaa vain käymällä LUT:n kielikursseilla, suosittelen
aloittamaan vasta-alkajat tasolta. Itse olin jo aiemmin opiskellut kieltä asuessani Kiinassa, joten
päätin jättää ensimmäisen tason välistä ja mennä suoraan keskitasolle. Opettajat eivät myöskään
puhuneet englantia, joten opetus oli täysin kiinan kielellä. Hyvä kiinan kielen sanakirja kännykkään
on välttämätön apu luennoille. Opetuksessa käytettävät kirjat ostetaan toimistolta.

Opetusta oli päivittäin klo 8-12. Luentoja oli neljästä eri kielen osa-alueesta: kieliopista,
kuuntelusta, lukemisesta ja puhumisesta.

Yhden päivän aikana käytiin kahta eri osa-aluetta.

Jokaisella osa-alueella oli oma opettajansa, ja ainakin omasta mielestäni opettajissa oli suuria eroja,
toiset osasivat selvästi opettaa toisia paremmin. Luentojen jälkeen päivän asioiden kertaamiseen ja
kotitehtävien tekemiseen täytyi käyttää useita tunteja, ettei pudonnut kärryiltä.

3.5

Tekemiset

Kiinassa on varsinkin sinne ensikertaa matkaavalle paljon nähtävää ja koettavaa. Alkuun kannattaa
tutustua lähiympäristöön ihan vaan kävelemällä ympäriinsä. Tianjin (kuten myös Kiina yleensä) on

7

turvallinen kaupunki, eikä ainakaan itselläni ollut koskaan pelkoa kävellä kaduilla edes pimeän
aikaan.
3.5.1

Yliopistolla

Asuntolan kuntosalijäsenyys ei maksa paljoa, joten se kannattaa hommata. Arki-iltoina on mukava
käydä salilla huhkimassa, lisäksi salilla järjestettiin myös tanssia ja joogaa niistä kiinnostuneille.
Koris ja jalkapallokentät löytyvät kampukselta myös ja niiden käyttö on ilmaista.

Yliopistolta noin 1 km päästä löytyy kauppakeskus, jossa on kauppojen ja ruokapaikkojen lisäksi
elokuvateatteri, arcade (paljon kolikkopelejä) ja KTV (karaoke paikka). Etenkin KTV:llä käyminen
porukalla on erittäin kiinalainen tapa viettää iltaa ja se jokaisen vaihtarinkin tulisi kokea vähintään
kerran. Mukaan kannattaa yrittää saada myös kiinalaisia.

3.5.2

Muualla

Tianjinissa on myös paljon nähtävyyksiä ja paikkoja missä voi käydä pyörimässä. Niihin on helppo
mennä taksilla, kunhan on osoite kirjoitettuna kiinaksi. Tässä muutama mitä tulee mieleen:


TV torni



Water park (puisto)



Ancient culture street



Tianjin Eye (maailmanpyörä)



Keskustan ostoskatu



Italian town



Erilaiset markkinat

Opettajilta ja muilta opiskelijoilta kannattaa kysellä erilaisista markkinoista. Näillä markkinoilla
pääsee tinkimään ja harjoittamaan kielitaitoaan. Ainakin numerot olisi hyvä osata kiinaksi, että
tinkiminen onnistuu. Markkinoita on useampi ja niistä voi ostaa lähes mitä vain.

Keskustasta löytyy myös klubeja joissa voi käydä viettämässä iltaa. Joitain expattien suosiossa
olevia baareja ja ravintoloita löytyy myös ja niitä kannattaa bongailla keskustelupalstoilta.

Tianjinista pääsee myös helposti junalla Pekingiin (junamatka n. 30 min), joten viikonloppureissu
on helposti järjestetty. Myös Shanghaihin pääsee nopealla junalla noin 5 tunnissa. Junat ovat myös
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todella hyviä ja mukavia matkustaa. Kannattaa ottaa huomioon, että junalippujen ostamiseen ja
käyttämiseen tarvitaan passi.

4

BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY (BUCT)

Kiinan pääkaupunki Peking on Tianjinia huomattavasti suurempi ja myös kehittyneempi kaupunki.
Väkiluku hipoo 20 miljoonaa ja kaupunki onkin levittäytynyt laajalle. Pekingissä näin ollen
välimatkat ovat melko pitkiä, mutta toimiva metroverkosto helpottaa liikkumista huomattavasti.
Taksilla Pekingissä kannattaa liikkua vain ruuhka-aikojen ulkopuolella, muutoin saattaa joutua
matelemaan loputtomassa autoletkassa tuntikausia.
4.1

Yliopistolle saapuminen

BUCT sijaitsee melko hyvällä paikalla lähellä Pekingin keskustaa. Se sijaitsee metrolinjan 5 (viol.)
varrella, linjojen 2 (sin.) ja 10 (turk.) välissä. Kuvassa 2 on BUCT:n kampuksen sijainti kartalla.
Myöskin BUCT:lla on kauempana keskustasta oleva kampus, mutta vaihto-opiskelijat sijoittuvat
keskustan kampukselle.

Kuva 2: BUCT:n kampus
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Itse jatkoin Pekingissä suoraan Tianjinin jälkeen, joten en saapunut yliopistolle ensimmäistä kertaa
lentokentältä, vaan suoraan kotoa metroa käyttäen. Lentokentältä yliopistolle pääsee kuitenkin
suhteellisen vaivatta taksilla tai sitten metrolla. Laukkujen kanssa on kuitenkin todennäköisesti
kätevämpää valita näistä vaihtoehdoista taksi. Kuten aina Kiinassa, taksilla mennessä kannattaa
osoite olla kirjoitettuna lapulle kiinan kielellä ja suhteellisen isolla fontilla (useilla kuskeilla on
huono näkö). Taksimatka lentokentältä yliopistolle kestää alle tunnin.

4.2

Asuminen

Myös BUCT:ssa on vaihto-opiskelijoille asuntolat kampuksella. Asuntolat ovat saman tyyliset kuin
Tianjinissakin. Huoneet ovat 2 hengen huoneita, ja niitäkin on ainakin teoriassa mahdollista
vuokrata yksin. Tosin asuntolat olivat täynnä, ettei se ainakaan omana aikanani tästä syystä olisi
ollut mahdollista. Säännöt periaatteessa kieltävät myös pariskuntien asumisen yhdessä, mutta
ainakin omana vaihto aikanani yksi pariskunta sai asua samassa, juurikin johtuen asuntojen
puutteesta. Huoneiden vuokrat olivat muistaakseni Pekingissä hieman Tianjinia kalliimmat.

Itse en asunut Pekingissä asuntolassa, vaan vuokrasimme tyttöystäväni kanssa oman asunnon
yksityisiltä markkinoilta. Asunnon vuokraamisessa vaaditaan kuitenkin jonkin verran kielitaitoa,
koska välittäjät eivät puhu englantia, joten suosittelen asumaan asuntolassa jos vain mahdollista.
Pekingin vuokrat eivät hyvistä asunnoista ole myöskään ainakaan halpoja, joten asuntolassa
asuminen tulee myös useimmiten halvemmaksi.

Vapailta markkinoilta vuokratessa on kaksi vaihtoehtoa: käyttää välittäjätoimistoa tai vuokrata
suoraan omistajalta. Välittäjätoimisto ottaa välityspalkkiona 1 kk:n vuokran, joten se on suoraan
vuokraamista kalliimpaa, mutta huomattomasti vaivattomampaa. Usein suoraan vuokraamisessa
tulee myös ongelmia saada esimerkiksi takuuvuokraa (yleensä 2kk:n vuokra) takaisin pois
muutettaessa. Välitystoimistosta tämäkin onnistuu vaivattomammin. Lisäksi välitystoimiston kautta
saa huoltomiehen joka käy korjailemassa paikkoja tarvittaessa. Itse käytimme hyvämaineista
väiltystoimistoa nimeltä "我 爱 我 家 " eli "Woai wojia" (suom. minä rakastan kotiani). Yleensä
sopimukset tehdään 12 kk:lle, mutta meillä kävi tuuri ja saimme tehtyä sopimuksen vain 6 kk:ksi.
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4.3

Ruokailu

Kampuksella on ruokalarakennus, josta löytyy useampi ruokala. Kaikissa on vähän erilaisia ruokia,
ja käymällä löytää näistä itselleen mieluisimman. Kampuksen ruokaloissa maksaminen tapahtuu
erikseen ladattavalla ruokakortilla. Käteistä ei hyväksytä.

Kävimme myös useasti porukalla koulupäivän päätteeksi syömässä yliopiston itäportin lähellä
sijaitsevassa kiinalaisessa ravintolassa. Sieltä saatava ruoka oli ehkä parasta kiinalaista ruokaa mitä
koko Kiinassa olo aikana söimme. Ravintola löytyy kun tulee kampukselta ulos itäportista, ylittää
edessä olevan kadun, kääntyy oikealle ja kohta vasemmalla puolella tulee kuja. Kujalla vasemmalla
puolella on kiinalainen ravintola. Sinne kannattaa mennä, vaikka ulkoa päin ravintola ei
kummoiselta näytäkään. Joku vanhoista opiskelijoista osaa varmasti ohjeistaa kyseiseen ravintolaan
kysyttäessä. Ruokalajit maksavat noin 20 rmb:n luokkaa. Listat ovat toki jälleen kiinaksi, joten
kannattaa tietää etukäteen mitä haluaa, tai mennä paikalle jonkun kiinaa osaavan kanssa.

Yliopiston itäportilla on myös paljon katukeittäjiä. Heillä on myynnissä lihatikkuja, makkaroita
yms. Itse en näistä niin välittänyt, mutta monet niistä pitivät. Kannattaa kokeilla.

4.4

Luokat ja opetus

BUCT:ssa oli huomattavasti enemmän vaihto-opiskelijoita kuin Tianjinissa. Heistä myös
huomattavasti suurempi osa puhui englantia. Kiinan ryhmässäni oli opiskelijoita Lähi-idästä,
Koreasta, Mexicosta, Englannista ja olipa joukossa yksi pohjoiskorealainenkin. Muilla luokilla oli
myös opiskelijoita Etelä-Amerikasta ja muutama myös Euroopasta.

BUCT:ssa tasovaihtoehtoja oli valittavana neljä: vasta-alkajat 1, vasta-alkajat 2, keskitaso ja
edistyneemmät. Kuten Tianjinissakin, myös BUCT:ssa kannattaa aloittaa helpoimmasta, eli vastaalkajat 1 -tasolta, vaikka olisikin suorittanut LUT:n kiinan kielikursseja jo aiemmin.

Opetus oli BUCT:ssa myös huomattavasti parempaa kuin Tianjinissa. Opettajat tuntuivat kaikki
päteviltä ja heillä oli selkeä metodi millä he opettivat. Toki kaikille ei sovi kaikki opetusmetodit,
mutta verrattuna Tianjiniin, missä osalla opettajista tuntui olevan välillä hieman hukassa miten
aihetta pitäisi opettaa, oli ero opettajien ammattitaidossa suuri. Myös ryhmäkoot olivat Pekingissä
aloitustasoilla pienemmät kuin Tianjinissa ja luokkia oli samalla tasolla useampia.
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Päivät koostuivat saman tyylisesti kuin Tianjinissakin, eli luennot aikavälillä 8-12 ja päivittäin
käytiin kahta eri aihetta. Aiheetkin olivat suurin piirtein samat, mutta neljän muun aiheen lisäksi
keskitasolla käytiin kirjoitusta. Toisin kuin Tianjinissa, oppikirjat annettiin ilmaiseksi.

Arvosanat muodostuivat kahdesta kokeesta (välikoe ja loppukoe) sekä sanakokeiden ja
kotitehtävien pisteistä. Joka tunnin alussa käytiin sanakokeet edellisen kerran sanoista. Läksyjä tuli
huomattavia määriä päivittäin ja niiden kanssa sai vietettyä useita tunteja iltaisin. Opiskelutahti on
suhteellisen nopea ja uusia sanoja ja lauserakenteita opetellaan kovalla tahdilla, joten luokan
mukana pysyäkseen kotitöiden teko ja aiheiden kertaaminen on välttämätöntä päivittäin. Opettajat
tuntuivat myös olevan Pekingissä vaativampia kuin Tianjinissa, mutta mielestäni ainakin hyvällä
tavalla.

Normaalien kiinantuntien lisäksi BUCT:ssa järjestettiin kulttuuriluentoja ja -retkiä. Näitä luentoja
oli kerran viikossa ja ne kestivät 2 tuntia. Luennoilla tehtiin kalligrafiaa, maalattiin, tehtiin Pekingin
ooppera naamari sekä harjoiteltiin wushua. Toisin sanoen luennoilla käytiin kiinalaiseen kulttuuriin
liittyviä taiteen muotoja. Retket olivat usein päivän mittaisia ja kävimme mm. kiinan muurilla,
mansikkatarhalla ja valamassa ruukkuja.

Kulttuuriluentojen lisäksi yliopisto järjesti mahdollisuuden harjoitella Taiji:a. Taiji tunteja oli myös
kerran viikossa 2 tuntia kerrallaan ja niissä käytiin läpi taiji:n perusliikesarjan osia. Viimeisellä
tunnilla esitettiin koko sarja ja saatiin stipendit. Myös taiji on tärkeä osa kiinalaista kulttuuria.

Tianjinissa ei tarjottu/järjestetty kieliluentojen lisäksi muita aktiviteetteja. Tästäkin syystä
mielestäni

BUCT:ssa

oli

otettu

vaihto-opiskelijat

huomattavasti

paremmin

huomioon.

Kulttuuriluennot olivat myös erittäin antoisia opiskelijoille ja toivat vaihtelua jatkuvaan kielen
pänttäämiseen. Retkien kohteet olivat myös pääosin todella kiinnostavia ja muutenkin retket hyvin
järjestettyjä.
4.5

Tekemiset

Pekingissä riittää varmasti sinne matkaavalle nähtävää. Erilaisia puistoja, temppeleitä ja
kellotorneja löytyy ympäri kaupunkia. Sitten kun puistot ja temppelit alkavat kyllästyttää on
Pekingissä tarjolla halpoja markkinoita (Silk market, Hong Qiao pearl market, Ya Show market)
jonne voi lähteä törsäämään ylimääräiset opintotuet. Iltaisin voi käydä opintolainojen turvin
nauttimassa illasta jossain Pekingin lukuisista yökerhoista tai baareista.
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4.5.1

Yliopistolla

Kampukselta löytyy sulkapallo-, tennis-, koris- ja jalkapallokentät, jotka ovat opiskelijoiden
vapaassa käytössä (kunhan on näyttää opiskelijakortti). Valitettavasti kenttiä ei muistaakseni
kuitenkaan aina valaistu, joten päiväsaikaan urheilu on suositeltavaa.

Yliopiston välittömässä läheisyydessä on jokunen puisto missä voi käydä käyskentelemässä ja
tarkkailemassa kiinalaisten elämää. Pienen kävelymatkan päässä yliopistolta pohjoiseen
(kampuksen itäpuolelta) on myös pieni kadunpätkä jossa on ravintoloita. Kadunpätkältä löytyy
ainakin hyvä japanilainen (sushia), Subway ja yksi baari josta saa pizzoja yms.

4.5.2

Muualla

Pekingissä on paljon paikkoja missä kannattaa käydä ja kierrellä, joten en niitä kaikkia tähän listaa.
Oppaista yms. varmasti löytyy paljon vinkkejä missä kannattaa käydä.

Listaan tähän vain joitain paikkoja mitkä tulevat mieleen:


Sanlitun (Ya Show market, Tai Koo Li -ostoskeskus, baareja, ravintoloita)



Wudaokou (Halpoja vaihto-opiskelijoiden suosiossa olevia baareja ja kahviloita)



Gulou dajie (Katu jolla erinäköisiä erikoisempia design liikkeitä)



Houhai (Baareja ja putiikkeja järven rannalla)



798 Art Zone (Alue jossa paljon ilmaisia taidenäyttelyitä ja kauppoja)



Qianmen (kävelykadun pätkä)

Listassa muutamia paikkoja missä kannattaa käydä pyörimässä. Esimerkiksi Sanlitun ei oikeastaan
ole paikka vaan alue, jossa sijaitsee paljon expattien suosimia palveluita. Suosittelen myös käymään
akrobaatti showssa, sekä tietysti syömässä Pekingin ankkaa jossain siihen erikoistuneessa
kiinalaisessa ravintolassa.

5

YHTEENVETO

Vaihto vuosi oli todella tapahtumarikas ja mieleenpainuva kokemus. Kiinan kulttuurin ja kielen
osaamisen syventäminen olivat yksi päätavoitteistani vaihtovuodelle, ja ne hyvin pitkälti
toteutuivatkin. Uudet ystävät ympäri maailmaa ja avartunut maailmankatsomus ovat varmasti hyvää
pääomaa tulevaisuuttakin varten. Kielen opiskelu tarjosi myös teknillisestä yliopistosta tulevalle
vaihtelua ja haastetta koko lukuvuodelle, mikä piti mielenkiinnon myös opiskeluihin yllä.
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5.1

Kahden vaihtoyliopiston vertailu

Tianjinin University of Science and Technology:n sekä BUCT:n välillä oli mielestäni suuria eroja.
Seuraavaan taulokkoon olen pisteyttänyt yliopistoja arvosanoin 1-5 (1 = huonoin, 5 = paras) eri osaalueilla. Perustelut pisteille on annettu jo aiemmin tekstissä. Kahdesta yliopistosta joissa olin, oli
BUCT selvästi parempitasoinen ja näin ollen ainakin itselleni myös mieleisempi paikka.

Tianjin University of

Beijing University of Chemical

Science and Technology

Technology (BUCT)

Kaupunki

2

4

Asuntola

3

3

Kampus

2

3

Opetus

2

4

Kansainvälisyys

1

3

Toimiston avuliaisuus

1

4

1,8

3,5

Keskiarvo

Suosittelen kaikille Kiinaa vaihtokohteena. Maa ja sen kulttuuri on todella mielenkiintoinen ja
siihen sekä sen kieleen on erittäin hyvä mahdollisuus tutustua opiskelijavaihdossa. Kannattaa
kuitenkin varautua siihen, että kieltä oppiakseen ja opetuksessa mukana pysyäkseen joutuu
panostamaan opiskeluun myös paljon omaa aikaa päivittäin.
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