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Tausta
Valitsin vaihtokohteekseni Kasetsart Universityn, Bangkokissa, Thaimaassa. Olin kiinnostunut
oppimaan lisää Aasialaisesta kulttuurista, joten kohde tuntui itselle sopivalta. Hain ohjelmaan Asia
Exchangen kautta, joka mahdollisti hakemisen niinkin myöhään, kuin toukokuussa saman vuoden
syyslukukauden opinto-ohjelmaan. Tämä oli minulle välttämätöntä, sillä en ollut varma saisinko
diplomityöni valmiiksi ennen vaihtolukukauden alkua. Toukokuussa alkoi kuitenkin näyttää siltä,
että työ valmistuisi hyvissä ajoin, joten päätin lähteä suorittamaan viimeiset jäljellä olevat opintoni
vaihtoon. Hakuprosessi Asia Exchangen kautta oli äärimmäisen helppo ja ohjeet hyvin selkeät,
joten itse hakeminen ja lähteminen hoituivat kuin itsestään.

Ennen lähtöä
Thaimaaseen vaaditaan viisumi pidempiaikaseen oleskeluun, opiskeluun tai työntekoon. Vaihtoopiskeluun myönnetään yleensä vuoden mittainen opiskeluviisumi, johon kannattaa ottaa multipleentry merkintä, jolloin maasta saa poistua ja tulla takaisin vuoden aikana niin usein kuin haluaa. Jos
tarkoituksena on vierailla naapurimaissa, niin tämä on ehdottomasti järkevin vaihtoehto. Tälläkin
viisumilla maassa saa olla kerrallaan korkeintaan 90 päivää, joten maasta pitääkin poistua ainakin
kertaalleen vaihdon aikana ja hakea uusi leima passiin. Viisumiasioihin saa kuitenkin varsin
kattavat ohjeet Asia Exchangen sivuilta. Viisumin lisäksi kannattaa varmistaa, että perusrokotukset
ovat kunnossa ja lisäksi mm. hepatiitti ja lavantautirokotteet ovat järkeviä ottaa. Itse otin japanin
aivokuumerokotteen vasta paikan päällä, sillä se on Suomessa varsin kallis, kun taas Thaimaassa
sen saa noin kolmasosalla Suomen hinnasta. Näiden lisäksi tietysti lentolippuja kannattaa
kilpailuttaa netissä ja varmistaa, että matkavakuutus on mahdollisimman kattava, jotta esim.
sukeltaminen, jos sitä aikoo harrastaa, ei jää vakuutuksen ulkopuolelle. Jos mahdollista, niin asunto
kannattaa hankkia vasta paikan päällä, sillä netistä tilatessa hinnat ovat usein huomattavasti
korkeammat, kuin paikan päällä tingityt hinnat.

Opiskelu
Kasetsart University on varsin isokokoinen yliopisto, joka keskittyy pääasiassa maatalous- ja
turismialojen tutkimukseen. Muitakin opinaloja toki löytyy, kuten kansainvälinen liiketoiminta, jota
itse opiskelin. Ohjelma oli mielestäni hyvin järjestetty ja tuki hyvin omia sivuaineeni opintoja.
Kursseista kolme olivat ainoastaan meidän vaihto-opiskelija ohjelmallemme tarkoitettuja
kansainvälisen liiketoiminnan, markkinoinnin, sekä Thai-kielen kursseja. Loput kaksi valitsemaani
kurssia olivat sitten muun tiedekunnan järjestämiä kursseja, joissa pääsin opiskelemaan myös

paikallisten oppilaiden keskuudessa. Näillä kursseilla pidettiin varsin tiukkaa kuria paikallisille,
joskin meille vaihtareille oltiin huomattavasti hövelimpiä. Opiskelu oli Suomalaiseen akateemiseen
vapauteen verrattuna hyvin koulumuotoista ja poissaoloja ei juurikaan sallittu. Lisäksi koulupuvut
kuuluivat pakolliseen varustukseen.
Omalla kohdallamme opiskelu loppui hieman suunniteltua aikasemmin Bangkokiin levinneiden
tulvien takia, jotka pakottivat koulun sulkemaan ovensa ennen lukukauden suunniteltua päättymistä.
Tässä vaiheessa oli kuitenkin välikokeet, sekä pääosa luennoista jo käyty, joten saimme
mahdollisuuden suorittaa viimeiset tehtävät, sekä tentit etätöinä. Mielestäni kurssit saatiin
suoritettua varsin hyvin loppuun tätä kautta ja tulvat eivät varsinaisesti haitanneet lukukauden
suorittamista loppuun.
Lukukausimaksun (n.1500e) sain rahoitettua Aalto-Yliopiston free-mover stipendin avulla. Tämän
lisäksi sain Elektroniikka Insinöörien Säätiöltä stipendin matkan rahoittamiseen, josta iso kiitos
heille. Kelan korotettu opintoraha, sekä asumistuki riittivät alhaisen hintatason ansiosta joten kuten
asumiseen ja elämiseen. Vakuutusten, lentolippujen, rokotusten, sun muiden rahoittaminen jäi
kuitenkin omien säästöjen varaan. Mikäli aikoo lisäksi matkustella jonkun verran reissun aikana,
niin suosittelen pienen matkakassan keräämistä, vaikka matkustelu varsin halpaa siellä onkin.

Vapaa-aika
Asuimme parin muun vaihto-opiskelijan kanssa Chang Towerissa, jota voin lämpimästä suositella
tuleville vaihtareille. Läheinen sijainti kouluun ja palveluihin nähden on ehdottomasti plussaa.
Tämän lisäksi rakennuksessa on oma uima-allas, sauna, sekä kuntosali. Vieresestä ostoskeskuksesta
löytyy mm. keilaratoja, sekä elokuvateatteri. Koululta löytyy toki myös varsin hyviä vapaa-ajan
viettomahdollisuuksia, kuten kuntosali, maauimala, sekä lukuisia harrastekerhoja, kuten tennis-,
sulkapallo- tai jalkapallokerhoja. Samassa Chatuchakin kaupunginosassa on lisäksi kuuluisat
Chatuchakin viikonloppumarkkinat, josta löytää aitoja tai vähemmän aitoja merkkivaatteita
edullisimpaan hintaan ehkä koko Thaimaassa.
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rantalomakohteisiin rentoutumaan. Lähettyville sijaitsee mm. Koh Changin, Koh Sametin ja Koh
Larnin saaret, jonne ehtii viikonlopuksi varsin hyvin Bangkokista. Näiden lisäksi itse ehdimme mm.
Pattayalle, Hua Hiniin, sekä Kanchanaburiin viikonloppujen aikana. Parin viikon tenttiviikko- ja
lukukausitauon aikana ehdimme lisäksi kiertää naapurimaista Kambodzan, Vietnamin, sekä Laosin,
joita voisin myös lämpimästi suositella reppureissaamisesta kiinnostuneille ajan salliessa. Suurin

osa vaihtareista, itse mukaan lukien, jäivät vielä kiertelemään lukukauden jälkeen Thaimaata tai
naapurimaita, sillä maasta poistumisen kanssa ei vuoden viisumilla varsinaisesti ole kiire.
Mielestäni kannattaa ehdottomasta jäädä ainakin muutamiksi viikoiksi vielä kiertelemään, mikäli
aika ja rahat riittävät, sillä onhan se kuitenkin melko ainutlaatuinen tilaisuus, kun noin kauas ei
välttämättä pidemmäksi aikaa ehdi myöhemmin lähteä. Itse kiersin lukukauden jälkeen vielä EteläThaimaan saaristoa, sekä Malesian ja Singaporen, joista erityisesti Singapore oli mielestäni
mielenkiintoinen ja varsin länsimaalainen verrattuna muihin Kaakkois-Aasian maihin.

Yhteenveto
Kohteena Bangkok on mielestäni erinomainen vaihto-opiskelujen suorittamista varten. Vaihtoon on
helppo lähteä etenkin Asia Exchangen valmiin ohjelman kautta ja paikan päällä kaikki on erittäin
hyvin järjestetty. Opiskelujen ohella ehtii hyvin myös kierrellä mielenkiintoisia kohteita KaakkoisAasiassa ja tutustua paikalliseen kulttuuriin, jonka Bangkokin keskeinen sijainti Kaakkois-Aasian
kartalla hyvin mahdollistaa. Vaihto-opinnot ovat mielestäni hyvin opettavainen kokemus ja auttavat
ymmärtämään uusia näkökulmia ja erilaisia ajattelutapoja. Voin suositella vaihtoon lähtemistä ja
Kaakkois-Aasiaa vaihtokohteena lämpimästi kaikille.

