Olin vaihdossa Thaimaan Bangkokissa King Mongkut’s University of Technology Thonburi
(KMUTT) nimisessä yliopistossa. Viisi kuukautta kestäneen vaihdon aikana suoritin
kansainväliset opinnot –sivuaineen, joka on osa Vaasan yliopistossa suoritettavia
sähkötekniikan opintojani. Haku opiskelijavaihtoon Bangkokiin oli minulle helppo päätös,
sillä olin kiinnostunut aasialaisesta kulttuurista ja lisäksi Bangkok on suurkaupunki, jossa
vallitsee erittäin kansainvälinen ilmapiiri.
Vaasan yliopiston yhteistyöyliopistona toimiva KMUTT on Thaimaan mittakaavassa melko
pieni yliopisto, vaikka opiskelijoita on kirjoilla lähes 17 000. Yliopisto sijaitsi noin kymmenen
kilometrin päässä Bangkokin ydinkeskustasta, mutta siltikin kyseisellä alueella riitti
melkoista vilinää päivittäin. Vaihdon alkaessa yliopisto järjesti kolmen viikkoa kestävän
orientaation, jossa perehdytettiin yliopiston arkeen ja sääntöihin, sekä annettiin hyödyllistä
tietoa esimerkiksi Bangkokissa liikkumisesta ja julkisten kulkuneuvojen käytöstä.
Orientaatioon kuului myös Thai kielen perusteet –kielikurssi. Opiskelu yliopistossa oli
jotakuinkin verrattavissa suomalaiseen lukioon, sillä kursseilla oli läsnäolopakko, luennot
pidettiin suurimmaksi osaksi luokkahuoneissa luentosalien tilaan, ja tentit järjestettiin
tenttiviikoilla. Vaikka ennen vaihtoa odotukset kurssien laadusta eivät olleet kovin korkealla
(Suomeen verrattuna), osassa kursseista opetuksen laatu ja sisältö yllättivät erittäin
positiivisesti. Ryhmätöitä kursseilla oli Suomeen verrattuna saman verran, mutta esitelmiä
kursseilla pidettiin selvästi enemmän. Yliopistossa opiskelijat käyttivät koulupukua valkoinen kauluspaita sekä mustat pitkät housut miehillä/musta hame naisilla. Vaihtooppilailta ei kuitenkaan vaadittu sen käyttöä, poikkeuksena tentteihin osallistuttaessa. Arkisin
ainoastaan pitkät housut sekä hihallinen paita olivat pakollisia.
Vaihto-opiskelijoita yliopistossa oli noin viidenkymmenen luokkaa. Vaihtoporukasta kasvoi
tiivis yhteisö, jonka kanssa vietimme paljon aikaa ja teimme myös reissuja ympäri Thaimaata.
Verkostoitumisen johdosta sain uusia ystäviä ympäri Eurooppaa, Amerikasta sekä myös
Aasian maista, esimerkiksi Bruneista, Kambodzasta ja Vietnamista. Vaihtariporukan lisäksi
pääsin myös tutustumaan mainiosti paikallisiin asukkaisiin - pääsin muun muassa pelaamaan
yliopiston lentopallojoukkueeseen ainoana vaihtarina. Neljä tuntia kestävät treenit 35asteisessa urheiluhallissa, pelaaminen joukkueessa melkoisesta kielimuurista huolimatta sekä
osallistuminen eri yliopistojen väliseen turnaukseen jäivät erityisesti mieleen
unohtumattomia kokemuksina!
Vaihdon aikana englanninkielen kehittymisen lisäksi opin myös thai kielen perusteet.
Valitsemieni kursseilla opitun tietotaidon lisäksi opin myös paljon asioita, joita ei koulun
penkillä opi. Thaimaa eroaa maana ja kulttuuriltaan selvästi kotikonnuista – yleisesti ottaen
asiat eivät hoidu siellä yhtä helposti kuin täällä Suomessa. Lisäksi esimerkiksi Thaimaassa
täsmällisyys on täysin eri arvossa kuin Suomessa.
Kaiken kaikkiaan vaihto-opiskelu Bangkokissa oli erittäin hieno ja unohtumaton kokemus.
Verkostoituminen niin muiden vaihto-oppilaiden kuin paikallisten ihmisten kanssa, englannin
kielen taitojen kehittyminen sekä aasialaisen kulttuurin tunteminen ovat asioita, joista on
tulevaisuudessa varmasti hyötyä. Aiemmin suhtauduin ulkomailla työskentelyyn vähän
varauksella - vaihdon tuoman kokemuksen ja varmuuden jälkeen ajatus on kuitenkin
muuttunut positiiviseksi ja jopa houkuttelevaksi. Vaihto Aasiassa on erittäin avartava
kokemus, jota voin suositella kaikille – Ja kyllä, ehdottomasti se on ollut elämäni parasta
aikaa!
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