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1. Johdanto
Kirjoitan tämän vaihtoraportin tavalla, jolla olisin itse halunnut lukea raportin ennen
vaihtoon lähtöä. Luvussa Opinnot käyn läpi itse kursseihin liittyviä tietoja hyvin
pintapuolisesti, sillä Asia Exchange tarjoaa hyvin kattavat kurssikuvaukset ja olen
yrittänyt keskittyä muuhun oleelliseen tietoon, mitä ennakkoon on tietää. Luvussa Bali
taasen käyn kattavammin läpi asioita ja käytännön vinkkejä, jotka auttavat ja helpottavat
sopeutumaan paikalliseen elämään Balilla.
HUOM! Facebookissa luodaan jokaiselle Asia Exchangen järjestämälle
opiskelijavaihdolle joka lukukausi oma ryhmänsä. Kannattaa liittyä tähän
ryhmään, sillä siellä on helppo tutustua muihin opiskelijoihin. AE ja AE:n
kumppanit myös usein tiedottavat tämän ryhmän kautta.

2. Opinnot
Lukukausi
Balilla
alkoi
1.9.2014
ja
päättyi
11.12.2014
järjestettyyn
valmistumistilaisuuteen, johon en itse kuitenkaan päässyt paikanpäälle murtuneen jalan
vuoksi. Alun perin lukukauden olisi pitänyt päättyä viikkoa myöhemmin, mutta tälle
viikolle sattui Balilainen juhlapyhä, jonka takia syyslomaa lyhennettiin viikolla ja joillakin
viikoilla järjestettiin lisäopetusta.
Koulu sijaitsi Balin saaren eteläosassa, Jimbaranin kampuksella. Osa opiskelijoista asui
koulun läheisyydessä Jimbaranin alueella, mutta suurin osa asettui asumaan lähemmäs
Balin turistikeskittymää Kuta-Seminyak rantaa. Kouluun oli helppo matkustaa isoa
suoraa tietä (Sunset Road) pitkin, joten ei haitannut, että asumus oli vähän kauempana.

2.1. Orientaatiopäivät
Orientaatiopäivät pidettiin Udayana yliopiston pääkampuksella Denpasarissa, ja ne
kestivät kolme päivää, 1.-3.9. Orientaatiopäivillä käytiin kattavasti läpi tulevan
lukuvuoden kulku ja sisältö, mutta myös ulkomaalaisille opiskelijoille hyödyllistä tietoa.
Orientaatiopäivillä meille kerrottiin paikallisista ikävistipuolista, kuten varkauksista,
sairauksista ja onnettomuuksista, näistä kuitenkin myöhemmin lisää. Orientaatiopäivät
kestivät noin 6 tuntia, ja opiskelijoille tarjottiin puolessa välissä ilmainen lounas.
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Orientaatiopäivien lopuksi vierailtiin paikallisessa lastenkodissa, jolle Asia Exchange
lahjoittaa tietyn summan jokaisen opiskelija sisäänpääsymaksusta. Orientaatiovikko
huipentui kuitenkin Asia Exchangen järjestämään Pool Partyyn paikallisessa ravintolassa.
AE tarjosi kaikille opiskelijoilla ruoan ja paikalle sai osallistua myös kaverit ja sukulaiset,
kunhan heistä ilmoitti etukäteen.
Orientaatiopäivillä otettiin myös valokuva paikallista opiskelijakorttia varten. Kaikissa
virallisissa kuvissa tulee Balilla olla punainen tausta sekä kuvan tulee olla tietyn kokoinen,
joten helpoiten pääsee, jos osallistuu koulun kuvaukseen. Opiskelija kortilla saa
alennuksia mm. kuntosaleille, surffikouluissa. Lisäksi monessa paikassa
sisäänpääsymaksu yms. saattaa olla turisteille ja paikallisille eri hinnat, tällöin
opiskelijakorttia näyttämällä saattaa päästä halvemmalla paikallisten hinnalla.

2.2. Kurssit
Asia Exchange tarjosi vaihto-opiskelijalle yhdeksän eri kurssimahdollisuutta, joista
Indonesian kieli oli kaikille pakollinen ja tämän lisäksi tuli valita 4-6 muuta kurssia. Alla
onkurssivaihtoehdot ja linkit kurssien opintosuunnitelmiin. (Lihavoituina minun
kurssini)
-

Economy and Business of South East Asia BIP1013 (syllabus)
The Indonesian History, Ethnology, Culture and Customs
BIP 1012
(syllabus)
International Tourism Management BIP1011 (syllabus)
Business Law and Legal Tradition on Trade and Investment BIP1014 (syllabus)
Indonesian Language BIP1015 (syllabus)
Indonesian Literature BIP1016 (syllabus)
International Entrepreneurship BIP1017 (syllabus)
International Business BIP1018 (syllabus)
Global Marketing BIP1019 (syllabus)

Koulupäivät olivat aina maanantaista keskiviikkoon ja tunnit järjestettiin klo 8:30 - 16:10
välisenä aikana. Tuntien välissä oli aina vähintään 30 minuutin pituinen tauko. Kursseille
osallistui vain Asia Exchangen kautta opiskelemaan tulleet. Tämän lisäksi tunneilla
vieraili paikallisia englannin kielenopiskelijoita tutoreina.
2.2.1. Bahasa Indonesia
Indonesian kielenkurssi oli kaikille pakollinen. Kieli oli kuitenkin suhteellisen helppo
oppia, sillä kielioppi on hyvin yksinkertainen, monet sanat olivat englannin kielestä
peräisin ja aakkosten lausuminen sama kuin suomenkielessä. Kielitunteja järjestettiin
jokaiselle opiskelijalle kaksi kertaa viikossa, kun muita tunteja vain kerran viikossa.
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Indonesian kielen opiskeli helpottaa kanssakäymistä paikallisten kanssa, sillä vaikka
englannin kielen taso on saarella yleisesti hyvä, tulee vastaan henkilöitä jotka eivät osaa
englanniksi keskustella. Lisäksi kun osaa tinkiä paikallisella kielellä, kauppiaat
ymmärtävät, ettet ole kuka tahansa turisti vaan asut saarella ja saat silloin myös yleensä
paremman hinnan.

2.3. Ekskursiot
Melkein joka torstai järjestettiin ekskursio. Ekskursiot liittyivät tunneilla käytyihin
asioihin ja ne saattoivat kestää muutamasta tunnista koko päivään. Ekskursiot sijaitsivat
ympäri Balia ja liikkuminen paikalle tuli järjestää itse. Jokaisella ekskursiolla oli jokin
paikallinen kulttuurinen ominaisuus, oli sitten kyse yritysvierailusta tai paikalliseen
taiteeseen tutustumisesta.

2.4. Tentit
Tentit järjestettiin lukukauden aikana kaksi kertaa. Ensimmäinen tenttiviikko oli 8.
opintoviikolla, jonka jälkeen seurasi viikon loma. Seuraava tenttiviikko oli viimeisellä
opintoviikolla. Kaikista kursseista ei järjestetty välitenttiä, mutta jokaisella kurssilla oli
kuitenkin jokin isompi työ tai esitelmä joka piti kurssin puolessa välissä palauttaa.

2.5. Opettajat, kampus ja pukeutuminen
Kaikki opettajat olivat paikallisia ja osasivat puhua hyvin englanninkieltä. Opetuksessa
kuitenkin huomasi kaakkois-aasian ja länsimäisen opetuksen eron; monet opetetut olivat
kehittyneet länsimaissa ja länsimaisissa oloissa, joten ne on helpompi adoptoida muihin
länsimaisiin kulttuureihin, kuin Kaakkois-Aasialaisiin kulttuureihin.
Jimbaranin kampus koostui monesta tiedekunnasta ja meidän tiedekuntamme oli
nimeltään Facultas Sastra = Faculty of Letters. Kaikki kurssimme järjestettiin samassa
rakennuksessa, joten luennoille oli helppo löytää. Rakennuksen läheisyydessä oli yksi
kampus kahvila ja yksi ravintola, joten lyhyelläkin tauolla ehti syömään. Pidemmällä
tauolla kannatti lähteä skootterimatkan päähän syömään.
Koulussa ei ollut koulupukuja, mutta pukeutumissäännöt kyllä. Koko koulualueella tuli
pukeutua asiallisesti, olkapäät, polvet ja varpaat tuli olla piilossa. Kuumina päivinä
kannatti siis käyttää hartiahuivia hihallisen paidan sijaan sekä sarongia hameena sortsien
päällä.
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3. BALI
Pääkaupunki
Valtio

Asukasluku
Kielet
Uskonto

Denpasar

1. Indonesia

n. 4 milj. asukasta
bali, indonesia
Hindulaisuus 92% , islam, kristinusko ja buddhalaisuus

Lippu

Rahayksikkö

Rupia (1€ = n. 15 000 IDR)

3.1. Viisumi
Viisumi kannattaa hankkia etukäteen Suomessa. Suomessa on vain yksi Indonesian
suurlähetystö ja se sijaitsee Helsingin Kuusisaaressa. Suurlähetystöön ei kuitenkaan
tarvitse mennä paikanpäälle, vaan asiakirjat ja passin voi lähettää postissa. Tällöin tulee
muistaa laittaa mukaan kirjekuori jossa on postimaksu maksettu etukäteen. Etukäteen
hankittu viisumi on voimassa 2kk maahan astumisesta, kun taas Indonesian lentokentällä
saatava ”Visa On Arrival” (VOA) on voimassa kuukauden.
Etukäteen haettavan viisumin nimi on ”Social Visa”. Viisumia varten tarvitsee
suurlähetystöön toimittaa kopio kouluun hyväksymiskirjeestä, passikuva, kuitti viisumin
maksusta, kopio lentolipuista (tulo ja poistuminen) sekä passi. Käsittely aika
viisumihakemuksella on noin viikko (minulla meni vain 3pv), mutta postitettaessa tulee
huomioida postinkulusta johtuva lisäaika. Viisumin saatua tulee Indonesiaan saapua
kuukauden sisällä. Viisumi maksaa 40 € ja se tulee maksaa Suurlähetystön tilille
(tilinumero löytyy suurlähetystön nettisivuilta).
Yhteystiedot:
Embassy of The Republic of Indonesia c/o Consular Section
Kuusisaarantie 3, 00340 Helsinki
Phone: (358-9) 477 0370
Fax : (358-9) 458 2882
Email: info@indonesian-embassy.fi
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VOA:n saa ostettua Indonesian lentokentältä ilman ylimääräisiä asiakirjoja ja sen hinta on
US$ 35. Riippuen kellon ajasta, VOA jonoissa saattaa kulua 5min-2h, kun taas SV:llä pääsee
ohittamaan nämä jonot.
Kumpaakin viisumia pystyy pidentämään kuukauden kerrallaan Indonesiassa paikan
päällä. Pidentäessä viisumia pitää Immigration Officessa vierailla kolme kertaa.
Ensimmäisellä kerralla viedään hakemusasiakirjat ja passi, toisella kertaa käydään
ottamassa valokuvat viisumia varten ja viimeisellä kertaa haetaan passi ja viisumi. Koulu
voi kuitenkin auttaa viisumin hankkimisessa lisämaksusta, tällöin tarvitsee virastossa
vierailla vain kerran ottamassa valokuvat.

3.2. Rokotukset
Indonesiaan matkustaessa tulee huolehtia tarvittavista rokotuksista, osa rokotteista
maksaa ja osan saa Suomessa ilmaiseksi. Suosittelen siis ottamaan yhteyttä koulusi
terveydenhoitajaan, joka voi kertoa sinulle lisää rokotuksista. Rokote.fi on listannut
kaikkiin maihin suositeltavat rokotukset; http://rokote.fi/matkailijanrokoteopas/maat/indonesia/. Jos meinaa matkustella, tulee muistaa huomioida myös
muiden maiden rokotus-suositukset.
Itse huolehdin, että minulla oli voimassa Suomen rokotusohjelman mukaiset rokotukset.
Esimerkiksi jäykkäkouristus rokotus on hyvin tärkeä, sillä Indonesiassa on hyvin paljon
kulkukoiria. Koirat ovat kuitenkin tottuneet ihmisiin ja ovat yleisesti ottaen hyvin
rauhallisia. HUOLEHDI ETTÄ ROKOTTEESI OVAT AJANTASALLA.
A- ja B-hepatiitti kuuluvat kaikille suositeltuihin rokotteisiin. Riskiarvion perusteella
joillekin suositellaan myös lavantauti, kolera ja japanin aivokuume rokotteita. Balilla
matkustaessa ei tarvitse syödä malarian estolääkitystä, mutta muualla Indonesiassa se
on suositeltavaa.

3.3. Asuminen
Suosituin asumismuoto opiskelijoiden keskuudessa oli ehdottomasti Villassa asuminen.
Balilta löytyy todella paljon erilaisia villoja jokaiseen eri makuun ja budjettiin.
Aikaisemmin mainitsemassani Facebook ryhmässä opiskelijat etsivät villatovereita
etukäteen, mutta monet etsivät villaa vielä koulun alettuakin. Alla on kahden luotettavan
ja suositun kiinteistönvälitys firman nettisivua.
http://study-in-bali.com/Accommodation_in_Bali
http://bali360.net/
Villaa vuokratessa netin kautta tulee kuitenkin huomioida, etteivät kaikki villat näytä
samalta, kuin mitä kuvat antavat ymmärtää. Itse koinkin villoihin tutustumisen paikan
päällä paljon luotettavammaksi. Kuitenkin monet villat menevät nopeasti, joten tulee
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päättää haluaako pelata varman päälle, että saa villan tietyltä sijainnilta tiettyyn hintaan
vai haluaako hyvässä kunnossa olevan villan.
3.3.1. Suositut asuinalueet
Koulu sijaitsee Jimbaranissa, mutta muuten alue on hyvin syrjässä kaikesta. Jos pelkää
skootterilla ajamista, suosittelen etsimään asumusta täältä. Kutalla ja Seminyakissa on
Balin parhaat hiekkarannat, lisäksi ne ovat myös suosBalilittuja turistikohteita. Kuta on
alueista hektisempi ja äänekkäämpi, ja siellä sijaitseekin saaren suurimmat yökerhot.
Seminyak on alueista mieluisampi ja siellä sijaitsee taasen parhaimmat hotellit. Kerobokan
on aivan Seminyakin takana sisämaassa joten lähellä kaikkea, mutta silti tarpeeksi etäällä
ollakseen rauhallisempi paikka. Umalas on hieman kauenpana, mutta on alueista
rauhallisin.

3.4. Liikkuminen
Balilla liikkuminen on helpointa skootterilla. Balilla on paljon liikennettä joten taksilla
lyhytkin matka saattaa ruuhka-aikaan venyä sietämättömän pitkäksi. Skootterilla pääsee
ruuhka-aikaa pujottelemaan ketterästi liikenteen joukossa. Kuitenkin jos meinaa
skootterilla ajaa, suosittelen hankkimaan suomesta kansainvälisen ajokortin sillä poliisit
pysäyttelevät turisteja varsin usein lahjusten toivossa ja tällöin mikä tahansa rike on hyvä
tekosyy sakottaa. Balilta löytyy myös korruptoitumattomia poliiseja, mutta sitäkin
suuremmalla syyllä kannattaa ajokortti hankkia.
Jos kuitenkin suosit taksilla liikkumista, Blue Bird groupin taksit ovat luotettavimpia.
Bluebird Groupin taksit käyttävät mittaria ja veloittavat ajan sekä kilometrien mukaan,
ne ovat myös hyvin huokeahintaisia. Saaren muut taksit ovat Bluebirdiä matkien
maalauttaneet taksinsa sinisiksi, mutta saattavat pyytää todella korkeita hintoja. Osalla
takseista on fiksatut mittarit, joilla ne saavat turisteilta korkeanpia hintoja vaikka
laskuttavatkin matkan perusteella.

3.5. Varkaat
Väentungoksissa tulee pitää huolta taskujen sisällöstä ja laukusta, sillä kaduilla liikkuu
näppäriä varkaita varsinkin illalla. Varkaat tulevat isossa porukassa, josta yksi tyhjentää
taskut ja antaa seuraavalle, joten vaikka saisitkin varkaan kiinni arvotavarasi voivat olla
jo tipotiessään.
Moottoripyörällä ajaessa suosittelen laittamaan kaikki pienemmät laukut piiloon paidan
tai penkin alle. Balilla liikkuu moottoripyörä varkaita, jotka ottavat ohiajavilta turisteilta
laukut ja jos laukku on olkapäälläsi jne. aiheuttaa tämä vaaratilanteen, sillä saatat
menettää pyörän kontrollin.
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3.6. Ravintolat
Naughty Nuris – Ravintola tarjoilee lähistön parhaat porkribsit. Ravintola on hyvin
suosittu, jos haluaa viikonloppuiltana syömään, suosittelen tekemään pöytävarauksen.
Motel Mexicola – Nimensä mukaan mexikolainen ravintola. Parasta mexikolaista ruokaa
jota olen syönyt!
Brazilian Aussie BBQ – Buffee tyylinen ravintola. Tarjoilijat tuovat lihaa lautasellesi niin
paljon kuin jaksat syödä.
Casa de Angelo – Saksalainen leipomo, jossa la-su tarjoillaan buffee brunssi. Brunssin
hinta on noin 4€.
Skygarden – Skygarden toimii iltaisin yökerhona, mutta joka ilta klo 17-21 siellä toimii
tietynteeman mukaan koottu buffetti. Ensimmäisen tunnin ajan on beerflow eli voit juoda
kaljaa niin paljon kuin vatsa vetää.

3.7. Vapaa-aika
Kuntosali – Balilta löytyy monia kuntosaleja, jotka sopivat ahkerammillekin treenaajille.
Esim. Hammerhead Fitness
Surffaus – Balilta löytyy rantoja ja aaltoja niin kokeneelle kuin aloittelevallekin
surffaajalle. Kuta-Seminyak rannat soveltuvat hyvin vasta-alkajalle. Surffiopettajaksi voi
rannalta paikata paikallisen oppaan tai laadukkaanpaan opetukseen rannoilta löytyy
surffikouluja.
Treetop park – Treetop park on keskiBalin vuoristossa sijaitseva kiipeilypuisto.
Kiipeilyradat on rakennettu korkealle puihin ja osa radoista on hyvinkin haastavia. Harva
pääsi vaikeinta rataa läpi.
Elokuvateatteri – Galleria XXI:n elokuva valikoima vaihtuu viikoittain. Balilta löytyy kolme
Gallerian teatterisa joissa kaikissa on hyvin huokea hintaiset liput.

