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2. Johdanto
Vietin kevätlukukauden 2014 vaihto-opiskelujen parissa Pekingissä. Tässä raportissa
pyrin kertomaan lukukauden kokemuksistani liittyen sekä opintoihin, että vähemmän
akateemisiin asioihin liittyen. Minulle vaihto Kiinaan oli ensimmäinen reissuni
Aasiaan, joten ennakko-odotuksia ei juuri ollut. Kokemus oli todella positiivinen
seikkailu kiinalaiseen kulttuuriin, joka tarjosi minulle hyvän näkökulman paikalliseen
elämänmenoon. Opiskelen LUT:lla kauppatieteitä International Marketing
Management (MIMM) – ohjelmassa. Kansainvälisen markkinoinnin opiskelijana
ulkomaan kokemus hyödyttää minua varmasti tulevaisuudessa, vaikka puoli vuotta
olikin hieman liian lyhyt aika päästä kunnolla sisään Kiinan kulttuuriin. Valitsin
BJUT:n, koska halusin Kiinaan opiskelemaan ja näkemään erilaista elämänmenoa.
Koululla ei ollut minulle juuri väliä ja jälkihaussa sieltä minulle löytyi sopiva paikka.
Lukukausi oli todella hieno kokemus, josta lisää jäljempänä.

3. Matkavalmistelut
3.1. Hakeminen Pekingiin vaihtoon
Itse hain BJUT:lle vaihtoon jälkihaussa, koska aloitin opintoni LUT:lla vasta
maisterivaiheessa syksyllä 2013, ja lähdin jo ensimmäisen vuoden kevääksi vaihtoon.
Kaisa Nikku oli todella auttavainen kaikkiin vaihtoprosessiin liittyvissä asioissa.
Mobility – online hakuprosessi menee järjestelmän ohjeiden mukaan. Lisäksi
BJUT:lle täytyy hakea heidän oman online – portaalin kautta. Kyseessä oli ehkä yksi
huonoimpia ja epävarmimmin toimivia järjestelmiä, joita olen käyttänyt.
Ongelmatilanteissa koulua voi lähestyä sähköpostitse, itse sain vastaukset
muutamassa päivässä. Hakemuksen BJUT:lle tehtäessä täytyy maksaa n. 50€
application fee, jota ei pystynyt kiertämään. Heikosta softasta huolimatta oma
hakuprosessini meni lopulta melkoisen jouhevasti.
3.2. Valmistelut Suomessa ennen lähtöä
Pekingin paikan varmistuttua minun täytyi odottaa kirjeitse saapuva lähetys
vaihtoyliopistoltani. Kirjeestä löytyi viralliset hyväksymispaperit ja tarvittavat
dokumentit viisumin hakemista varten. BJUT:n online hakemuksen täytin lokakuussa,
paperit minulle tulivat joulukuussa. Viisumin hakemisen suoritin helsinkiläisen
matkatoimiston kautta pientä lisämaksua vastaan, koska Helsingissä en päässyt
käymään. Kaikki sujui ongelmitta. Parhaat ja varmasti ajankohtaiset tiedot viisumin
hakemiseen löytyy esimerkiksi Kiinan Suomen suurlähetystön sivuilta
http://www.chinaembassy-fi.org/eng/lsfw/chinesevisa/ Helsingin lähetystö myöntää
vain single-entry viisumeita (ainakin näin tammikuussa 2014) mutta BJUT:lla on
mahdollista paikan päällä anoa lisää entryjä uuden viisumin muodossa. Tämä
kannattaa ottaa huomioon mahdollisia reissuja suunniteltaessa. Viisumeiden kohdalla
on myös erilaisia vaatimuksia. Itse hain 180vrk opiskelijaviisumia, johon ei enää
omalla kohdallani tarvinnut terveystodistusta. Vuoden viisumeille tilanne voi olla
toinen. Todistuksen kuitenkin kaiken varalta hankin YHTS:n kautta ja avustuksella.
Viisumin hakua ei kannata jättää ihan viimeisiin päiviin oman mielenterveyden
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kannalta. Lähetystöt eivät ole kovin joustavia nopeuttamaan hakuprosesseja, eli
parempi olla hyvissä ajoin liikkeellä.
Lentolippujen osto Pekingiin hoituu helposti, sillä lentoja on paljon. Itse kuitenkin
lensin Vietnamiin ennen Pekingiin menoa, josta reissasin maita pitkin lopulta
Pekingiin. Täten esimerkiksi saapumisesta lentokentälle minulla ei ole omakohtaista
kokemusta. Rokotukset kannattaa hoitaa Suomessa luonnollisesti kuntoon ennen
matkaa ja hammaslääkärissä käynnit hoitunevat Suomessa helpommin kuin Kiinassa.
Tärkeintä reissuun lähdettäessä on luonnollisesti avoin mieli, sen avulla Kiinassakin
kaikki hoituu! Itse lähdin reissuun pelkästään rinkan kanssa, kaiken tarvittavan ja
vähän enemmänkin löytää kyllä Kiinasta.
4. Saapuminen Kiinaan
4.1. Saapuminen Pekingiin
Kevätlukukausi BJUT:lla alkoi kohdallani helmikuun puolessa välissä. Saavuin
Pekingiin noihin aikoihin, lämpö tuolloin oli hivenen pakkasen puolella, mutta lunta
ei ollut. Kevät tuli todella nopeasti ja lämpöä alkoi riittämään maaliskuusta eteenpäin.
Siksipä talvivaatteiden mukaan ottamista en koe hirvittävät tarpeellisena, ostettua saa
halutessaan halvalla ja välttyy turhalta kantamiselta.
Peking yllättänee kaikki matkailijat ilmanlaadullaan, mutta siihen tottuu todella
nopeasti eikä mielestäni siitä kannata tehdä liian suurta numeroa. Talvella saasteet
olivat pahemmat, kesää kohden tilanne parani todella paljon. Kiina
kokonaisuudessaan on maalaisjärjen omaavalle suomalaiselle todella turvallinen
paikka. Lentokentällä kuulemani mukaan kannattaa varoa fake-takseja. Normaalisti
taksit ajavat aina mittaria käyttäen, joten normaalisti ei tarvitse neuvotella. Jos
neuvotteluun joutuu, tinkiä kannattaa kaikessa. Varsinkin ensimmäisinä päivinä voi
huomata maksavansa ylihintaa, mutta hintatasoon tottumisen jälkeen tämäkin
ongelma häviää. BJUT:lta saa myös kyydityksen lentokentältä yliopistolle.
Mahdollista on mennä kaupunkiin myös metrolla. BJUT:n viereen rakennettiin siellä
olomme aikana metroa, joka pitäisi olla valmis 2015. Meidän aikanamme Jinsong –
metroasema, sinisen 10 – linjan pysäkki,
oli yliopistoa lähimpänä.
http://en.wikipedia.org/wiki/Beijing_Subway tarjoaa ajan tasalla olevan metrokartan.
4.2. Saapuminen BJUT:lle
Kouluun rekisteröinti täytyi kohdallamme suorittaa orientaatioviikkojen maanantain
tai tiistain aikana. Itse menimme yliopistolle maanantaina hoitamaan rekisteröinnin.
Ensimmäiseksi meidän piti mennä kansainvälisen dormin tiloihin, jossa meidän
ohjattiin oikeisiin paikkoihin. Käytännössä ottamalla kaikki koulun lähettämät ja
pyytämät paperit mukaan, selviää hyvin. Maanantaina saimme suomalaisen kaverini
kanssa myös huoneen dormilta. Orientaatioviikolla oli koulun järjestämää virallista
ohjelmaa, tutorointia meille ei järjestetty. Kielikaverin hankkiminen oli mahdollista,
itse en tähän mahdollisuuteen kuitenkaan tarttunut. Dormille muuttaa paljon yhden
lukukauden vaihto-opiskelijoita samoihin aikoihin, joten avoimuudella omaa
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ohjelmaa iltamenojen suhteen on helppo järjestää. Itse vietin koko viikon kuumeessa,
joten en juuri pystynyt orientaatioihin osallistumaan.

5. Asuminen BJUT:lla
Hain itse asunnoksi dormi-huonetta online portaalin kautta, sillä koin sen
kätevimmäksi vaihtoehdoksi. Dormille menin itse rekisteröintipäivänä, mutta sinne
voi muuttaa asumaan heti Pekingiin saavuttaessa. Jaoin ”hotellihuoneen” oloisen
huoneen kämppikseni kanssa dormin uudemmassa siivessa. Vaihtoehtoja asumiseen
on erilaisia:
• Jaettu huone uudella puolella, jossa n. 25 neliön huone ja oma wc
o Maksoin koko vuokran kerralla saapumisen yhteydessä, 8700 CNY =
n. 1000€. Veloitus on päiväperusteinen, joten jaetussa huoneessa
asuminen tuli edulliseksi, n. 250€ per kk. Huoneissa on siivous kolme
kertaa viikossa, omaa keittiötä ei ole. Mielestäni hinta-laatu
suhteeltaan paras asumisvaihtoehto dormilla. Valmiiksi kalustettu,
netti piti itse hankkia, vaikka dormilla on tarjottu koulun WLAN. Se
oli kuitenkin epäluotettava aikanani.
• Oma huone uudella puolella.
o Vastaava huone kuin jaettumme, tuplahintaan – eli opiskelija maksaa
kahden osuuden.
• Jaettu / oma huone dormin vanhemmalla puolella. Lempinimi ”ghetto side”.
o Huonompikuntoisen huoneet, jaetut WC:t useimmissa huoneissa. Hinta
hieman edullisempi, ei merkittävää eroa.
Mielestäni järkevintä on asua uudemmalla puolella. Kyseinen puoli on dormiin
saavuttaessa vastaanottoa lähempänä oleva siipi.
Dormeilla on muutama keittiö, joita itse käytin todella vähän ulkona syömisen
edullisuuden vuoksi. Campus alueella on monta ravintolaa, joista saa todella hyvää
ruokaa. Lisäksi dormin läheisyydessä on monta hyvää ravintolaa aivan vieressä, jotka
tulevat opiskelijoille varmasti tutuksi. Bussit lähtevät aivan dormin edestä.
Kieliopetus sijaitsee parin sadan metrin päässä dormista, business tunneille käveli
noin kymmenessä minuutissa. Dormilla on hyvä sijainti ja siellä asuminen oli
mielestäni erittäin kätevää. Jaetussa huoneessa pärjäsi hyvin kämppiksen kanssa.
Mikäli viettäisin BJUT:lla vuoden, harkitsisin toisaalta omaa huonetta todella
vakavasti. Yhdeksi semesteriksi jaettu huone tuo vain yhden lisäkokemuksen.
Yksityisistä asunnoista minulla ei tietoa ole, koska en sellaista joutunut hankkimaan.
Asuminen on Pekingissä yksityisillä muihin kuluihin suhteutettuna kallista todella
kovasta kysynnästä johtuen.
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6. Opiskelu
Kävin BJUT:lla heidän vaihto-opiskelijoille tarjoaman ”Contemporary Chinese
Business Culture (CCBC)” – ohjelman. Opiskelu vei jopa ”yllättävän” paljon aikaa.
Aamupäivisin meillä oli kiinan kielen tunteja kaikkina arkipäivinä. Oma ohjelmani oli
ma, ke ja pe 8.00 – 11.30, ti ja to 9.55 – 11.30. Tämä koko semesterin ajan.
Kieliopetus oli todella laadukasta ja yliopistosta löytyy ryhmät vasta-alkajista todella
hyvin puhuville. Kielen opiskelu oli haastavaa, mutta paikan päällä se oli myös
erittäin mielekästä ja oppi tarttui kohtalaisen hyvin. Läsnäolovaatimus on 2/3
tunneista – jos tämä ei täyty ei loppukoetta ole lupa tehdä, mikä johtaa hylkäykseen.
Kieli jakautui kirjoitettuun ja puhumiseen. Kieltä ei tarvitse osata siis yhtään
Pekingiin mentäessä, sillä opiskelu on mahdollista aloittaa täysin nollasta, kuten
itsekin tein. Opintopisteitä kielistä minulle kertyi 9ECTS + 3ECTS johtuen
ulkomailla vietetystä ajasta.
Business – tunteja meillä oli iltapäivisin, keskimäärin noin kolmena päivänä viikossa.
Osa professoreista, joita oli kaikkiaan kymmenen, oli hyviä, osan englannista ei
meinannut saada kunnolla selvää. Variaatio oli siis laajaa. Opinnollisesti business –
tunneista ei suoraan sanottuna itselleni jäänyt juuri mitään käteen. Myös näillä on
pakollinen läsnäolo, mutta minulle jäi vähän epäselväksi mikä näillä tunneilla oli
virallinen läsnäolovaatimus. Business – kurssien läpipääsyyn tarvittiin 4 esseetä, noin
2000 sanaa / essee, jotka tehtiin kesäkuussa. Luennoilla istuminen ei juuri auttanut
esseiden teossa juuri millään tavalla. CCBC ohjelmasta kertyi minulle 27ECTS
opintopistettä ja sivuaine maisteritutkintooni. Kaiken kaikkiaan Kiinasta yhdessä
lukukaudessa sain 39 opintopistettä tutkintooni, mikä oli erittäin hyvin. Suosittelen
panostamaan enemmän vaivaa kielen opiskeluun. CCBC kurssilla kävimme
muutamalla yritysvierailulla, jotka olivat ihan mielenkiintoisia. Lukukausi loppui
käytännössä kesäkuun puolessa välissä, jolloin oli viimeiset kiinan tentit. Kesäkuun
lopulla oli vielä graduation – seremonioita ja muita virallisuuksia, joihin
osallistuminen ei ole aivan pakollista. Kieleen panostamalla on mahdollista tienata
hieman matkarahaa – itse sain 2000 yuanin (n.250€) scholarshipin hyvästä
koulumenestyksestä kiinan kielen osalta.
7. Eläminen
Pekingissä eläminen on verrattain halpaa, pois lukien asuminen. Campusalueen
ravintoloissa syö hyvin 1-2€ hintaan (8-15 yuania), paremmissa ravintoloissa 5-6€
riittää hyvin. Englantia ei puhuta juuri missään, mikä aiheuttaa hyvää motivaatiota
kielen opiskelulle. Elekielellä pärjää toisaalta melko hyvin. Pekingin metroverkosto
on hyvä, hinta n. 20 senttiä per matka. Bussilla voi kulkea vieläkin halvemmalla ja
taksit ovat myöskin halpoja ja luotettavia. Liikenneruuhkat toisaalta tekevät taksilla
matkustamisen joskus vähän hankalaksi, ja kaupungin toiselta laidalta toiselle menee
aikaa metrollakin vajaa tunti. Ostosten tekemiseen löytyy fakemarketteja, joissa hyvä
hinta kauluspaidasta on max 50 yuania, kengistä vajaa 100 yuania. Tinkimään joutuu
näissä paikoissa paljon, suosituimmissa myyjät osaavat myös englantia. Tuotteiden
laatu ei tosin itseäni miellyttänyt, joten paljon ei tullut tavaraa hankittua. Puvun teetin
Helen’s tailor – liikeessä San Li Tun:issa ostoskeskuksessa hintaan 150€.
Halvemmallakin saa, mutta mielestäni parempaa laatua sai vähän investoimalla.
Pekingissä löytyy tekemistä vuodenkin ajaksi, itselläni jäi paljon ”pakollisia”
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turistinähtävyyksiä käymättä. BJUT järjestää retkiä esimerkiksi kiinalaiseen
oopperaan, akrobatianäytökseen ja Kiinan muurille. Elämiseen liittyen tarkempia
kysymyksiä minulle voi lähettää sähköpostitse jos jokin tietty asia herättää ajatuksia.
Suomalaisille hyvä vaihtoehto on osallistua Finnish Young Professionals Beijing –
järjestön tapahtumiin. http://www.fbcbj.org/index.php/forum/young-professionals/
Kävimme mm. vierailulla Nokian (vielä oli Nokia – nimellä…) tehtaalla, jossa meitä
kierrätti suomalainen controller. Lisäksi vierailimme suurlähetystössä. Ruotsalaisilla
on myös vastaava järjestö:
http://www.swedishchamber.com.cn/young_professionals/young_professionals_beijing -

jonka tapahtumiin pääsimme myöskin. Tapasimme Nokian markkinointimanagerin ja
Siemensin johtajia. Nämä tapahtumat ovat hyviä paikkoja kokoontua yhteen muiden
suomalaisten kanssa, ja tavata paikallisia suomalaisia expatteja, joilta kuulee
käytännön esimerkkejä Pekingissä työskentelystä. Nämä eventit tarjosivat vähintään
yhtä opettavaista kokemusta verrattuna business luentoihin.
8. Matkustus Kiinassa
Keväällä ei ollut varsinaisesti lomaa, joten pidemmille reissuille kannattaa
halutessaan lähteä ennen / jälkeen vaihdon. Itse kävin semesterin aikana Shanghaissa
ja Datongissa. Lukukauden jälkeen matkasin Kiinan läpi Kazakhstaniin, josta lensin
koti-Suomeen takaisin. Junaliput kannattaa pyrkiä ostamaan hyvissä ajoin, sillä
matkustajia on paljon ja normaalisti junat myydään loppuun suosituimmilla
osuuksilla. Seisomapaikkojakin juniin myydään, kaverini teki mm. 27 tunnin
junamatkan Pekingistä Chengduun ilman paikkalippua. Elämyksiä, elämyksiä… Jos
haluaa mukavuutta matkalle kannattaa liput ostaa ajoissa. Etäisyydet ovat suuria,
joten aikaa kannattaa varata. Lennot ovat myös suosittuja, joissain tapauksissa eivät
edes merkittävästi kalliimpia. Junalippuja hankittaessa passi pitää olla mukana. Se
pitäisi kantaa mukana Kiinassa koko ajan, mutta itse koin paremmaksi pitää se
hotellilla jotten sitä hukkaa. Varkauksia ei tarvitse normaalisti pelätä, paitsi
ulkomaalaisia vilisevissä paikoissa kannattaa olla hivenen valppaampana.
http://www.travelchinaguide.com/china-trains/ tarjoaa oikean infon, mutta sivuston
kautta en kertaakaan lippuja ostanut. Julkinen liikenne toimii luotettavasti Kiinassa.
Turisteihin kohdistuu melko paljon huomiota, mihin on syytä tottua. Normaalisti tämä
on kuitenkin vain uteliaisuutta ja hyväntahtoista huomiota.

9. Lopuksi
Pidin todella paljon Pekingissä asumisesta, se oli yksi suosikkikaupungeistani
Kiinassa. Kiina tarjoaa erilaisen kulttuurin länsimaalaiselle, joten kokemus oli huikea.
Käytännön asioissa joutuu kohtaamaan yllätyksiä silloin tällöin, ja asiointi hoituu
”maassa maan tavalla” periaatteella. Itse lähdin reissuun extempore – periaatteella ja
hyvin meni! Paikan päällä kohtaa paljon uusia haasteita, mikä toisaalta pitää mielen
virkeänä.
Miksi Peking?
Moderni, mutta aidosti vielä kiinalainen suurkaupunki, joka tarjoaa ”kaiken” mitä
kuvitella voi. Itsellenihän tämä reissu Aasiaan oli ensimmäinen, joten hankala
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omakohtaisesti tehdä vertailua. Monesta suusta kuitenkin kuulin, että Peking on
huippuhyvä kaupunki opiskelijalle Kiinassa, Shanghai puolestaan työssäkäynnille…
Kenelle?
Sopii kaikille Aasiasta kiinnostuneille, avoimen mielen ja seikkailun halun omaaville
Kenelle BJUT?
Kiinan kielestä ja kulttuurista kiinnostuneelle.
Mikäli olet kiinnostunut BJUT:lla opiskelusta, Pekingissä asumisesta, Kiinassa
reissaamisesta tai jostain muista aiheeseen liittyvistä asioista, voit rohkeasti olla
minuun yhteydessä! Autan mielelläni!

Hyvää reissua!
Ville Poikolainen
ville.p.poikolainen@gmail.com
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