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Matkajärjestelyt
Ajatus vaihtoon lähdöstä kyti pitkään ja kavereiden suosituksesta päätin lähteä vaihtoon Malesiaan,
Kuala Lumpuriin. Aluksi yritin innostaa kavereita lähtemään mukaan mutta, koska kenenkään aikataulut eivät näyttäneet sopivan yhteen oman aikatauluni kanssa, päätin lopulta lähteä matkaan yksin.
Täytin keväällä 2009 hakemuslomakkeen Academy Accessille ja myönteinen vastauskirje tuli nopeasti postissa vielä samalla viikolla. Vasta tämän jälkeen otin yhteyttä kouluun.
Toimitin koulun kv-toimistoon vaadittavat freemovers-lomakkeet, apurahalomakkeen ja Academy
Accessin hyväksymiskirjeen. Academy Accessille tuli puolestaan toimittaa englanninkielinen suoritusote, passikuvia, matkavakuutustodistus ja kopio passin kaikista sivuista Malesian viranomaisia
varten. Lisäksi Academy Accessille tuli maksaa 2500 euron vaihtoonlähtömaksu, josta koululta
saatu apuraha kattoi 600 euroa.
Itselläni oli jo hepatiittirokote twinrix kunnossa, joten rokotusten suhteen jäi oman harkinnan varaan ottaa vielä Japanin aivotulehdus -rokote. Rokotuskierroksen hinnaksi tuli muistaakseni noin
120 euroa. Varkaiden ja katoamistapausten varalta otin myös matkatavaravakuutuksen.
Academy Accessilta tuli jo hyvissä ajoin ennen vaihtoon lähtöä lista, jossa oli mainittu muiden
vaihtoon lähtijöiden nimet ja yhteystiedot. Listan ja facebookiin perustettujen MIBP syksy 2009 sivujen avulla löysinkin toisen lutilta samaan paikkaan vaihtoon lähdössä olevan tytön. Vähän ajan
päästä kämppäkavereita kyseli kolmaskin tyttö Helsingistä. Tämän jälkeen aloimme yhdessä keskittyä asunnon etsintään. Muutamien sähköpostikyselyjen jälkeen päätimme kuitenkin varata asunnon
vasta paikan päältä.
Helsingistä reissuun lähdössä ollut tyttö oli jo varannut lennot etukäteen, mutta me lappeenrantalaiset emme pitäneet kovaa kiirettä asian suhteen vaan varasimme lennot heinäkuussa. Otimme suoran
Finnairin lennon Bangkokiin, jossa päätimme yöpyä kaksi yötä ennen jatkolentoa Kuala Lumpuriin.
Edestakainen Finskin muutosmahdollisuudella varustettu lento Bangkokiin maksoi 735 euroa ja Air
Asialla välin BK-KL yhdensuuntaiseksi hinnaksi tuli noin 30 euroa. Paluulennon KL-BK varasimme vasta myöhemmin. Järjestely osoittautui varsin hyväksi suhteutettuna mahdollisimman lyhyeen
lentoaikaan ja matkan hintaan.
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Asuminen
Päätimme vuokrata asunnon Kuala Lumpurin keskustassa sijaitsevalta Times Squarelta, kuten suurin osa MIBP-vaihtoon osallistuneista. Kävimme katsomassa asuntoa myös KL Plazasta, mutta Plazan asuntojen kunnosta, siisteystasosta ja alla olevasta rakennustyömaasta johtuen päädyimme Timesiin. Havittelimme ensin suurta kahden makuuhuoneen huoneistoa, mutta nähtyämme 23. kerroksessa olevan yhden makuuhuoneen huoneiston päädyimme kuitenkin asumaan noin 55–60 neliöiseen kaksioon, johon loppujen lopuksi mahduimme ihan hyvin. Välittäjältämme sai asuntoon lisävuoteen veloituksetta ja suomesta tulevia vieraita varten saimme vuokrattua tarvittaessa vuorokausitaksalla lisäasunnon helposti.
Tämän kaltaisen järjestelyn seurauksena meille jäi huomattavasti enemmän rahaa matkusteluun,
koska pienen asunnon vuokra (3000 MYR eli 600 EUR) oli vain noin puolet suuren asunnon vuokrasta. Vuokran lisäksi maksoimme sähkön ja veden. Sen sijaan vuokraan sisältyi sekä uima-altaan
että kuntosalin käyttö.
Välittäjämme oli Celine, jonka kanssa yhteistyö sujui loistavasti. Pieniin pulmiin sai häneltä aina
nopean vastauksen tekstiviestillä. Lisäksi sekä asuntoa vuokratessamme että asunnosta lähtiessämme hän näytti meille sekä vesi- että sähkömittarien lukemat, joiden perusteella määräytyivät sekä
vesi että sähkömaksut. Sähkö- ja vesi maksoivat yhteensä noin 50 EUR kuukaudessa. Lisäksi
otimme asuntoomme langattoman internet-yhteyden, joka oli melko kallis (50 EUR/KK), mutta
meidän mielestämme kuitenkin hintansa väärti vaikka netin kanssa olikin välillä pieniä toimintaongelmia.
Alla on Celinen yhteystiedot seuraavia Kuala Lumpuriin suuntaavia varten:

THE KL APARTMENT MGT SDN BHD
Celine Cecily
Marketing Manager
A 28-16, Times Square Serviced Apartment East Tower
No. 1, Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia
puh. (+6) 012 339 6908
email: dklapt@gmail.com
nettisivut: www.klapartments.co.uk
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Koulu
KDU College sijaitsi noin puolen tunnin taksimatkan päässä asunnoltamme. Taksi koululle maksoi
keskimäärin noin 20 MYR eli 4 euroa per suunta. Olin jo alustavasti tutustunut ennen orientaatiopäivää kurssitarjontaan, mutta lopullisen päätöksen siitä, mitä kursseja ottaisin tein vasta 1. varsinaisella kouluviikolla. Lopulta päädyin suorittamaan kolme, yhteensä 18 opintopisteen laajuista
kurssia, joten aikaa jäi hyvin myös matkusteluun.
Consumer Behavior, 6 ETCS
Ensimmäinen kurssi kesti kaksi ensimmäistä viikkoa ja käsitteli kuluttajien ostokäyttäytymiseen
vaikuttavia tekijöitä ja sitä kuinka yritysten tulisi huomioiden nämä tekijät markkinointia suunnitellessaan. Kurssin professorina toimi Georgian yliopiston professori George P. Moschis. Molempien
kurssiviikkojen lopussa oli koe, mutta suuria palautettavia ryhmätöitä ei kurssiin sisältynyt.
Asian Management, 6 ETCS
Toinen kurssi oli Hari Raya -lomasta johtuen hieman edellistä lyhyempi. Muslimit juhlivat Hari
Rayaa syyskuun loppupuolella ja voisi sanoa, että sitä juhlitaan hyvin samaan tapaan kuin meillä
joulua ja uutta vuotta – ihmiset kokoontuvat yhteen, antavat lahjoja toisilleen ja räiskivät ilotulitteita. Asian Management -kurssia veti ranskalainen, mutta myös Malesian yliopistossa pitkään opettanut Francis Piron. Kurssilla käytiin läpi eri Aasian maiden kulttuurihistoriaa ja sen vaikutusta aasialaiseen tapaan tehdä liiketoimintaa. Itsenäisenä työnä kurssilla tuli laatia pari itsenäistä esseetä kiinalaisiin filosofeihin liittyen.
International Human Resources Management, 6 ETCS
Kolmannella kurssilla professorina toimi Rosmini Omar. Kurssin suorittaminen vaati sekä tentin,
itsenäisen harjoituksen että ryhmätyön. Kurssi käsitteli HR-asioita. Lisäksi kurssilla pohdittiin ekspatriaatin elämään liittyviä kysymyksiä.
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Matkustaminen
Olin jo ennen vaihtoon lähtemistä päättänyt, että tulen matkustamaan paljon vaihto-opiskelun aikana ja suunnitellut opiskelun sen mukaan. Kiitos halpalentoyhtiö Air Asian erittäin kilpailukykyisten
hintojen vuoksi reissun aikana tuli matkustettua jopa paljon enemmän kuin alun perin oli tarkoitus.
Myös bussilla matkustaminen on Malesiassa erittäin edullista.

Ensimmäinen pidempi reissu suuntautui Perhentian eksoottisille saarille Malesian itäpuolenpohjoisosiin. Viidakot ja snorklaus tulivat tuolla reissulla ensi kertaa tutuiksi. Syyskuun lopussa vierailimme myös Singaporen F1-yökilpailussa, joka oli hieno kokemus. Kolmas reissu tehtiin Cameron
Highlandsille Malesian keskiosiin. Tuon reissun parasta antia olivat ylängöllä vallitseva Suomen
kesää muistuttava hieman viileämpi ilmasto, teeviljelmät ja usean tunnin hikisen mutainen viidakkovaellus. Vaihdon aikana tuli vierailtua myös Balilla pariin otteeseen, josta mieleen on jäänyt mm.
pitkä upea koskenlasku. Myös Thaimaan lomakohteet Phuket, Phi phi ja Krabi tuli nähtyä yhdellä
reissulla kuten myös metropoli Bangkok. Näiden reissujen lisäksi toteutin myös pitkäaikaisen haaveen vierailusta Australiassa. Ausseista mieleen ovat jääneet Sydneyn shoppailumahdollisuudet
pilvenpiirtäjineen ja vastakohtana pitkät hiekkarannat, Blue Mountains -vuoret ja PohjoisAustraliassa Cairnsin pikkukaupungissa tehty snorklausreissu suurille valliriutoille.

Yhteensä reissun aikana tuli oltua 16 lennolla ja useilla pitkillä bussireissuilla. Voinkin suositella
Malesiaan vaihtoon lähtöä kaikille Aasiasta kiinnostuneille. Maailmankuva muuttui kertaheitolla,
kielitaito kehittyi, matkan aikana oppi paljon ja tutustui moniin uusiin ihmisiin ja sai sitä kautta uusia ystäviä, joiden kanssa pidetään varmasti yhteyttä vielä pitkään. Kaiken kaikkiaan kyseessä siis
oli siis paras Malesian reissu ikinä!

