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Thaimaa on tunnettu suomalaisten suosimana rantalomakohteena valkoisine
hiekkarantoineen ja palmupuineen. Ihmiset siellä ovat erittäin ystävällisiä ja turisteihin
tottuneita. Bangkok maan pääkaupunkina on monien mielestä liian hektinen ja
tungetteleva, saasteiden pilaama ja epäystävällisempi kuin muut Thaimaan kaupungit.
Hain ensisijaisesti Aalto-yliopiston yhteistyökouluun Singaporeen suorittamaan vaihtoopintojani mutta jäin valitettavasti monien muiden innokkaiden tavoin ilman kyseistä
paikkaa, sillä Singapore on tällä hetkellä erittäin suosittu vaihtokohde. Päätin, että haluan
vaihtoon kuitenkin jonnekin päin Aasiaa, ja Bangkok tuntui luontevalta vaihtoehdolta sen
mainion sijainnin ja englanninkielisen opetustarjonnan vuoksi. Koska Bangkokissa
sijaitseva Kasetsart Univeristy ei kuulu koulumme kahdenvälisten sopimusten pariin,
lähdin matkaan niin sanotusti freemoverina Asia Exchangen kautta. Asia Exchange hoiti
hienosti kaikki vastaanottavan koulun byrokratiakiemurat ja koko prosessi sujuikin nopeasti
ja vaivattomasti.
Lukukauteni KU:ssa elokuun alusta joulukuun puoleen väliin tarjosi pelkästään
kauppatieteellisiä kursseja, joita luin yhdessä noin 15 muun vaihtarin kanssa. Aallossa
pääaineenani on bioadaptiivinen tekniikka ja sivuaineena tuotantotalous, joten saan
vaihtokurssit luultavasti hyväksiluettua sivuaineen puolelle. Kasetsart University on yksi
Thaimaan arvostetuimmista yliopistoista, ja paikalliset oppilaat olivatkin etuoikeutettuja
hieman varakkaampien perheiden lapsia. Asia Exchange peri meiltä vaihtareilta 1200
euron suuruisen ohjelmamaksun, joka sisälsi myös koulun lukukausimaksut.
Elektroniikkainsinöörien seuralta saamani apuraha tuli siis tarpeeseen tätä maksua
ajatellen.
Muuten Thaimaa on hyvin edullinen maa, jossa esimerkiksi päivittäinen koululounaamme
maksoi vaivaiset 0,60 euroa! Asustelin mukavassa liki 40 neliön yksiössä rahalla, johon
ulkomailla opiskelua varten korotettu opintotuki riitti mainiosti. Sain myös Aalto-yliopistolta
muiden vaihtoon lähtijöiden tapaan 1200 euron suuruisen vaihtostipendin, jolla rahoitin
jokapäiväisen elämisen. Koska Bangkok sijaitsee aivan Aasian ytimessä, päätin käyttää
tilaisuuden hyväkseni matkustella niin paljon kuin suinkin. Tähän käytin luonnollisesti omia
säästöjäni. Ehdin käydä yhteensä kymmenessä eri maassa, ja koenkin olevani nyt myös
kymmentä kulttuurikokemusta rikkaampi!
Koska vaihtoon lähteminen on aina ollut minulle itsestäänselvyys, olen erittäin iloinen, että
kaikki sujui niin hienosti. Thaimaa kärsi kuluneena vuonna vuosisadan pahimmista tulvista,
mutta onneksi sekään ei onnistunut pilaamaan upeaa syksyäni. Suosittelen vaihtoon
lähtemistä lämpimästi kaikille, etenkin kun meitä siihen niin kovasti nykyään kannustetaan
ja rahallisten apujen saaminen siihen on melko vaivatonta. Olen erittäin kiitollinen
Elektroniikkainsinöörien tarjoamasta avustuksesta, ja toivotan kaikille antoisaa vuotta
2012!
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