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ORIENTAATIOVIIKKO
Orientaatioviikko alkoi maanantaina, jolloin saavuimme ensimmäistä kertaa
yliopistolle. Päivän aikana meille kerrottiin yleisiä asioita yliopistosta sekä
opiskelusta Malesiassa. Päivän ohjelmaan sisältyi myös paljon ryhmäytymistä ja
erilaisia leikkejä. Tiistaina kävimme läpi viisumiasioita, sekä maksoimme koululle
opiskelijakorteista yms. Meille järjestettiin myös kampuskierros, jonka aikana
kiersimme valtavan kampuksen busseilla. llalla buddyt eli paikalliset tutorit olivat
järjestäneet meille bbq-illallisen paikallisen kiltahuoneen lähistöllä.

Keskiviikkona otimme kuvat opiskelijakortteihimme ja tutstuimme tarkemmin
malesialaiseen kulttuuriin buddyjen järjestämien esitysten avulla. Pääsimme myös
maistelemaan

paikallisia

perinneruokia.

Iltapäivällä

saimme

tarkempaa

informaatiota kursseista ja valitsimme alustavat kurssit lukukaudeksi. Iltaohjelmana
meillä oli Welcome Party, jossa jokaisen maan edustajat pitivät lyhyen esityksen
omasta maastaan.

Torstaina lähdimme retkelle luonnonpuistoon. Patikoimme

viidakon halki rannalle, jossa vietimme päivän ruoan ja ryhmäytymisaktiviteettien
lomassa. Orientaatioviikko päättyi tähän.

Kokonaisuudessaan orientaatioviikot olivat hyvin organisoidut ja oli mukavaa
päästä tapaamaan muita yliopiston vaihto-opiskelijoita jo ennen koulun alkamista.
Kaiken kaikkiaan vaihto-opiskelijoita oli yhteensä noin 80, joista noin puolet olivat
Euroopasta ja puolet Aasiasta. Suurin osa pääsi osallistumaan orientaatioviikoille,
mutta osa saapui paikalle vasta varsinaisten opintojen alkaessa.

OPINTOJEN ALOITUS JA LOPETUS SEKÄ LOMAT
Varsinaiset opinnot alkoivat ma 12.2. Edeltävä viikko oli ollut orientaatioviikko, joten
kampus ja opiskelukaverit olivat ehtineet tulla jo hieman tutuiksi. Ensimmäisenä
päivänä olimme kuitenkin hukassa etsiessämme luentosaleja valtavan kokoiselta
kampukselta. Lopulta luentosalit tulivat tutuiksi ja kolmannella viikolla muistimme
suoraan mihin kävellä luennolle mennessämme.

Lukukauden aikana oli muutamia paikallisia pyhäpäiviä, jolloin ei ollut koulua. Osa
näistä oli ilmoitettu jo hyvissä ajoin ennen lukukauden alkua, mutta osa
vapaapäivistä tuli yllättäen. Esimerkiksi toukokuun alkuun sattui Election day, jonka
vuoksi koko viikon tunnit oli peruttu. Silloin tällöin luennot oli myös peruttu ilman
etukäteen kerrottua syytä, mikä kuvaa hyvin malesialaista kulttuuria. Luennoitsijat
eivät usein olleet ajoissa ja vaikka akateemista varttia ei Malesiassa varsinaisesti
ollutkaan, tuntui se olevan monella luennoitsijalla käytössä. Kevätlukukaudella oli
myös viikon pituinen mid-semester break, joka sijoittui pääsiäisen tienoille.

Kurssit päättyivät toukokuun puolessa välissä, jonka jälkeen alkoi kolmen viikon
pituiset koeviikot. Meidän kuusi kurssiamme hajaantuivat aika pitkälti joka viikolle
ensimmäisen kokeen ollessa koeperiodin ensimmäisenä päivänä ja viimeisen
kokeen sattuessa viimeiselle mahdolliselle koepäivälle. Näiden viikkojen aikana oli
kuitenkin hyvä vielä matkustella Malesiassa ja nähdä vaihtarikavereita ennen
maasta poistumista kesäkuun puolessa välissä.

KURSSIT
Valitsimme viisi kurssia, sillä ne sopivat hyvin lukujärjestykseemme ja vaikuttivat
mielenkiintoisilta. Yhteensä kursseista kertyi 15 paikallista opintopistettä, joka vastaa
30 opintopistettä Suomessa. Yleisesti kaikki kurssit olivat mukavia, joskin kaikkien
luennoitsijoiden opetustyylit eivät olleet meidän makuumme. Eniten työtä teettivät
Technology & Innovation Management sekä International Management, mutta
näidenkin kurssien työt olivat hyvin samantyylisiä, kuin LUT:ssa tekemämme
harjoitustyöt, joten kurssit eivät olleet liian haastavia. Tietenkin kielikurssit toivat
mukanaan omia haasteita uuden kielen parissa.

Valitsimme kurssimme siten, että meillä oli luentoja tiistaina, keskiviikkona ja
torstaina. Näin saimme hieman pidemmän viikonlopun; tätä suositeltiin myös

yliopiston puolesta ja esimerkiksi perjantaina ei edes järjestetty lähes mitään
luentoja. Luentoja oli yksi tai kaksi viikossa riippuen kurssista. Luennoilla oli
läsnäolopakko, mutta opettajat eivät olleet kovin tarkkoja poissaolojen suhteen.

Alla kurssikuvaukset käymistämme kursseista.
SEA205E - Malaysian Studies (4op)
This course investigates the structure of the Malaysian system of government and
the major trends in contemporary Malaysia. Emphasis will be given both to current
issues in Malaysian politics and the historical and economic developments and
trends of the country. The discussion begins with a review of the independence
process. An analysis of the formation and workings of the major institutions of
government - parliament, judiciary, bureaucracy, and the electoral and party systems
will follow this. The scope and extent of Malaysian democracy will be considered,
especially in light of current changes and developments in Malaysian politics. The
second part of the course focuses on specific issues: ethnic relations, national unity
and the national ideology; development and political change; federal-state relations;
the role of religion in Malaysian politics; politics and business; Malaysia in the
modern world system; civil society; law, justice and order; and directions for the
future.
LAP 100 - French Language I (2op)
This course is an introduction to the French language, French-speaking countries
and their culture. Learners will distinguish typical French pronunciation and acquire
basic grammatical structures and a range of vocabulary related to communication in
everyday

situations.

LKM 100 - Bahasa Malaysia I (2op)
This is a beginner level Bahasa Malaysia course. Students are taught pronunciation
according to the Malay Language Sound System. They are also introduced to basic

grammar and trained to write simple sentences. A list of about 500 words is
introduced. These include nouns, verbs, adjectives and function words. This course
enables students to use basic language structures for daily conversations in a variety
of situations. Students are also exposed to the Malay culture.
APP378 - Technology & Innovation Management (4op)
This course will expose students to the various concepts and issues related to
technology and innovation management. At the end of this course, students will be
aware of the various factors and issues relevant to managing technology and
innovation successfully to support business and organisational functions. In
particular, this course will address the critical strategic challenges involved in the
management of technology and innovation at the firm level. Discussions will cover
issues such as technology innovation and diffusion, sources of innovation, capturing
value from innovation and issues on Green IT.
AOW356E - International Management (3op)
This course exposes students to the concepts and contemporary issues of
international management. Similarities and differences between international and
domestic management styles would also be compared.

TENTIT
Jokaisesta kurssista pidettiin Mid Term eli niin sanottu välikoe kevään puolessa
välissä. Nämä kokeet muodostivat noin 10-20 % kurssien arvosanoista ja pääpaino
oli lopullisella tentillä. Kaikki tentit sijoittuivat touko-kesäkuun vaihteeseen. Tentit
olivat

tasoltaan

vaativampia

monivalintakysymyksiä.

Tenteissä

kuin
oli

Mid

Termit,

sekä

essee-

jotka
että

olivat

lähinnä

käsitekysymyksiä.

Arvosanat kursseista tulivat noin kuukauden kuluttua tenttiviikkojen päättymisestä.

MAAHANTULOMUODOLLISUUDET
Suomalaisille maahantuloprosessi viisumihakuineen oli sujuva verrattuna moniin
muihin (esim. Kanadaan ja Tsekkeihin) ja Multiple Entry -viisumit saimme noin
kahden viikon sisällä opintojen alkamisesta. Hakuprosessi oli kuitenkin vaativa
verrattuna useisiin muihin vaihtokohteisiin, sillä viisumiin hakemiseksi tuli toimittaa
paljon erilaisia dokumentteja ja kattava terveysselvitys. YTHS väitti meille
virheellisesti, ettei täyttä USM:n vaatimaa terveystarkastusta tarvittaisi, joten
jouduimme menemään paikallisille klinikalle verikokeisiin ja keuhkoröntgeniin.
Myöskin aikaisemmilla LUT:n Malesian vaihto-oppilailla on ollut ongelmia saada
kyseisiä testejä tehtyä YTHS:llä, vaikka testit ovat edellytyksenä viisumin
hakemiselle. Testit maksoivat paikallisella klinikalla noin 40€, joten oli kuitenkin
huomattavasti edullisempaa tehdä ne Malesiassa kuin Suomessa yksityisellä
puolella.

Ennen maahantuloa tuli hakea Single Entry -viisumia, jonka saimme Malesian
Helsingin suurlähetystöstä, ja maasta ei voinut poistua ennen Multiple Entry viisumin saamista. Muuten koko useamman kuukauden prosessin olisi joutunut
aloittamaan alusta. Tämä ei kuitenkaan tuottanut meille ongelmia, sillä saimme
Multiple Entry -viisumit muutamassa viikossa.

Viisumiprosessilla on tapana muuttua vuosittain, joten prosessissa kannattaa olla
tarkkana ja noudattaa uusimpia ohjeita. Itse viisumi maksoi noin 125€, jonka päälle
tuli vielä satunnaisia kuluja, kuten terveystarkastuksen kulut (n. 40€), Multiple Entry
-viisumimaksu

yliopistolla

(n.

20€)

sekä

Single

Entry

-viisumimaksu

suurlähetystössä (5€). Lisäksi viisumin saamista varten edellytettiin oman
matkavakuutuksen hankkimista, jonka hinta riippuu tietenkin vakuutusyhtiöstä ja
vakuutuksen laajuudesta.

ASUMINEN
Kun Malesia vaihtokohteena varmistui, olimme yhteydessä muiden vaihtareiden
suosittelemaan asunnonvälittäjä Wendyyn, jonka kautta saimme kivan kolmion
läheltä

yliopistoa

E-Park

-asuntokompleksista.

Asunnon

hinta

oli

kokonaisuudessaan noin 400€ kuukaudessa, ja asunto piti sisällään kolme
makuuhuonetta, keittiön, olohuoneen, kaksi vessaa sekä kolme parveketta.
Valtaosa

vaihto-opiskelijoista

asui

E-Parkissa

sekä

viereisessä

asuntokompleksissa Sunnyvillessä, mikä helpotti verkostoitumista. Kiva lisä oli
yhteinen allasalue, jossa oli mukava viettää vapaapäiviä. Asuminen on mahdollista
ja huomattavasti edullisempaa kampusalueella, missä valtaosa paikallisista
opiskelijoista majoittui. Nämä asunnot eivät kuitenkaan ole yleensä niin siistissä
kunnossa ja niissä on huomattavia puutteita verrattuna yksityisen puolen
asuntoihin.

HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ
Malesian rahayksikkö on ringgit (RM), ja tätä valuuttaa tarvitsee vaihtaa viimeistään
paikan päällä. Kortilla maksaminen onnistuu vain harvoissa paikoissa, joten
yleisesti ottaen kaikki ostokset tulee tehdä käteisellä. Emme avanneet paikallista
pankkitiliä, vaan nostimme rahaa suomalaisilla Debit/Credit -korteilla. Koska pankit
ottavat yleensä nostopalkkion (Nordea 2e + 2%) kannattaa kerralla nostaa
mahdollisimman suuri summa (rm1500 - rm2000, mikä on noin 300 - 400 euroa).
Päivittäinen eläminen on edullista, ja esimerkiksi ruoka-annos maksaa koulun
ravintolassa yleensä noin 1 - 2 euroa.

Otimme paikalliset puhelinliittymät Celcomilta, jotka maksoivat noin 17 euroa
kuukaudessa. Nämä liittymät toimivat hyvin joka paikassa ja nettiä riitti aina
sopivasti koko kuukaudeksi. Celcomin kanssa asioiminen ei kuitenkaan sujunut
kovin hyvin ja lähes joka kuukausi saimme mennä paikan päälle selvittelemään
laskun yksityiskohtia. Emme siksi suosittele ottamaan Celcomia, paremmin tuntuu
toimivan monien muiden vaihto-oppilaiden käyttämä Maxis.

Penang on paikkana loistavan kokoinen muutaman kuukauden vaihto-opiskelulle.
George Townissa ja sen ympäristössä riittää näkemistä ja tekemistä ja saarelta
löytyy myös paljon luontoa ja aktiviteettimahdollisuuksia. Penangilta on myös
helppo matkustaa muualle Malesiaan ja Kuala Lumpurin kautta pääsee lähes
kaikkialle Aasiaan.

