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Opiskelu
Malesia on mahtava maa vaihtoon lähtemiselle. Vaihtokohteeni Penang oli monipuolinen, sillä on kiinnostava historia ja se on kuuluisa ruokakulttuuristaan. Olin aikonut
opiskella sähkötekniikan kursseja Malesiassa, mutta hyvin pian saapumisen jälkeen kävi
selväksi, että insinöörikampus sijaitsi Malesian pääsaarella niin pitkällä asunnostamme,
että olisi pitänyt ottaa toinen asunto pääsaarelta. Näin ollen päädyin ottamaan kansainvälisiä kursseja, jotka sain sisällytettyä vapaavalintaisiin opintoihini.
Suomalaiseen opetukseen verrattuna Malesialainen opetustyyli on erilainen. Opettajilla
on auktoriteettia ja heitä kunnioitetaan. Useiden opettajien tyyliin kuitenkin kuuluu
opiskelijoiden aktivointi kysymyksillä, joten opetustilanne ei ole niin yksisuuntainen
kuin Suomessa on tottunut. Kurssit on järjestetty samankaltaisesti kuin täällä meilläkin:
kaikissa käymissämme kursseissa oli viikoittaiset luennot, jonkunlainen harjoitustyö tai
ryhmätyö sekä kirjallinen lopputentti. Erilaista kursseissa oli, että jokaisessa tehtiin jonkunlaisia presentaatioita. Presentaatiot olivat hyviä tilaisuuksia kehittää englannin kieltä, sillä ainakaan itse en ole joutunut esittämään tekeleitäni yleisölle muualla kuin kielten kursseilla.
Yliopiston kampusalue oli valtavan kokoinen. Ensimmäisille luennoille oli vaikea löytää, vaikka olimmekin saaneet orientaatioviikolla kartan alueesta. Pari kertaa ensimmäisten viikkojen aikana kävikin niin, että emme yksinkertaisesti löytäneet luentosalia.
Lopulta kuitenkin luentosalitkin tulivat tutuiksi ja sain kurssit suoritettua hyvin arvosanoin.

Ruoka
Penangin kuuluisimpia asioita Georgetownin historiallisten rakennusten lisäksi on ruoka. Saari on tunnettu ruokailukulttuuristaan, jossa on vaikutteita niin malesialaisesta,
kiinalaisesta kuin intialaisestakin keittiöstä. Nämä kulttuurit ovat muutenkin vahvasti
edustettuina arkipäiväisessä elämässä. Erilaisia ravintoloita löytyy myös näiden lisäksi
arabialaisesta saksalaiseen. Kyllästymään ei päässyt samanlaiseen ruokaan! Kampusalueellakin oli useita vaihtoehtoja paikkoja nauttia päivän lounas. Ruuan ja juoman sai
yleisesti noin parilla eurolla.

Vapaa-aika
Parasta Penangilla vietetyssä vapaa-ajassa oli opiskelijoiden yhteisöllisyys. Koska suurin osa vaihto-opiskelijoista asui samoissa paikoissa, oli vapaa-ajalla helppo tavata esimerkiksi uima-altaalla sen kummempia sopimatta. Kokoonnuimme usein myös isommalla porukalla jonkin tapahtuman johdosta illanvieton merkeissä. Kehitin kielitaitoani
roimasti puhuessani päivittäin englantia ja samalla sain ystäviä eri maista, joiden kanssa
tulee edelleen pidettyä yhteyttä.

Yhteenveto
Vaihtoon lähteminen on iso ratkaisu elämässä, joka kuitenkin antaa paljon kokemuksia
ja uusia ystäviä. Malesia oli kaiken kaikkiaan positiivinen yllätys, ja vaihto-opiskelu on
ollut tähän mennessä paras kokemus koko opiskelujen aikana. Haluankin kiittää Sähköinsinööriliiton Säätiötä saamastani apurahasta, tukenne oli erityisen arvokas. Sain
käytettyä rahat opintoihini ja kokemukseen, joka oli ainutlaatuinen ja ikimuistoinen.
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