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Vaihtoraportti

Kuva 1. Maisemakuva Taipein kaupungista sen reunalla olevalta Elephant Mountainilta kuvattuna. Kuvassa
näkyy Taiwanin korkein rakennus Taipei 101.

Yleistä Taiwanista
Taiwan on yli 23 miljoonan asukkaan saarivaltio, joka on virallisesti osa Kiinaa. Taipei on Taiwanin
pääkaupunki, jossa vaihtokouluni myös sijaitsi. Taipeissa asuu yli 2,7 miljoonaa ihmistä, ja se voidaankin luokitella suurkaupungiksi, vaikkei se loppujen lopuksi tunnu niin isolta Taipein toimivan
julkisen liikenteen ansiosta. Julkiseen liikenteeseen kuuluvat metrot, bussit ja kaupunkipyörät eli
YouBiket. Näissä kaikissa hyvää oli niiden helppokäyttöisyys ja täsmällisyys. Toisaalta, bussilla matka
saattoi venyä odotettua pidemmäksi ruuhka-aikoina, sillä liikennevaloja oli tiheästi.

Kaupunkina Taipei on erittäin turvallinen, eikä illalla yksin ulkona liikkumista ei tarvitse pelätä.
Asuinalueilla kadut hiljenevät iltakymmenen tienoilla, eikä kaduille jää mitään hämäräporukkaa liikkumaan. Myös taksi- ja Uber-kuskit ovat luotettavia. Maan virallisena kielenä on mandariinikiina,
mutta monet ymmärtävät myös englantia. Paikalliset ovat erittäin ystävällisiä ja avuliaita. Vaikka
aina yhteistä kieltä ei löydy, asiointi sujuu yleensä ilman suurempia ongelmia ja vaikka Googlen
kääntäjän avulla!

Ilmasto Taiwanissa
Syyskuun kuuma ja kostea sää tuli minulle yllätyksenä, mutta siihen tottui nopeasti ja painostava
sää rauhoittui parin ensimmäisen viikon aikana. Vielä marraskuussa Taiwanin pohjoisosassa sää oli
niin hyvä, että meressäkin olisi voinut uida. Joulukuun aikana ilmasto hieman viileni, mutta pysyi
silti 17-24 asteen välillä. 17 astetta saattaa kuulostaa lämpimältä, mutta suosittelen ottamaan kevyttoppatakin mukaan, sillä helteiden jälkeen alle 20 astetta tuntui aika viileältä. Myös sateinen ja
kostea ilmasto vaikutti kylmyyteen. Lisäksi, suosituilla patikoimiskohteilla kuten Snow Mountainilla
ja Jade Mountainilla lämpötila saattoi laskea alle 10 asteen tienoille.

Kuva 2. Suosittu patikoimiskohde Teapot Mountain

Ennen lähtöä
Ennen vaihtoon lähtöä hankin multiple entry-viisumin, jolla sai matkustaa Taiwanin ulkopuolelle ja
takaisin niin paljon kuin halusi. Lisäksi hankin tarvittavat rokotteet, joita oli mm. japanin aivotulehdus-, lavantauti- ja hepatiitti ab-rokote, ja otin malarialääkkeet mukaan varmuuden vuoksi. Yliopisto
vaati opiskelijalta terveystodistuksen sekä tuberkuloosia varten keuhkojen röntgenkuvauksen. Yksityisellä röntgenkuvauksen hinnaksi tuli lähes 200 €, mutta Taipeissa NTUST:n yliopistolla pystyi myös
käydä kuvauttamassa keuhkot noin 10 € hintaan. Ostin yhdensuuntaisen lentolipun Taipeihin, sillä
halusin tehdä lukuvuoteni jälkeen vielä matkan ja lentää sieltä suoraan kotiin, joten en halunnut
turhaan palata enää takaisin Taiwaniin.
Vaihdossa minulle tuli yllätyksenä, että monet suomalaiset pankit veloittavat 2€+3% käteisnostoista
Aasiassa, joten ennen vaihtoon lähtöä kannattaa tarkistaa paljonko oma pankki veloittaa käteisnostoista. Taiwanissa melkein kaikki ostokset ja jopa vuokranmaksu tehtiin käteisellä, joten jouduin
nostamaan rahaa suhteellisen paljon vaihtoni aikana ja nostokulut olivat odottamaani suurempia.

Saapuminen Taiwaniin
Saavuin Taipeihin neljä päivää ennen kouluni orientaation alkamista. Olimme kolmen muun Aallon
vaihto-oppilaan kanssa varanneet Airbnb-asunnon viikoksi, minkä ansiosta meillä oli aikaa tutustua
kaupunkiin yhdessä ja etsiä omat vuokrahuoneet. Moni vaihto-oppilas hankki huoneensa jo etukäteen, mutta itse halusin päästä näkemään asunnon ennen muuttoa ja sopimuksen tekoa. Tutustuin
tarjontaan jo Suomesta käsin, jotta tiesin suunnilleen, millaisia vuokrahuoneita oli saatavilla. Löysin
oman huoneeni Facebookin Looking for Roommates or Apartments in Taipei and Taiwan -ryhmästä,
jonka koin olevan kätevä asuntojen etsimiseen. Löysin huoneeni kolmen päivän jälkeen ja kaikki
sujui ongelmitta. Suosittelen, että saapuu Taipeihin jo hieman ennen koulun alkua, jotta ei tule liikaa
stressiä ja kiirettä huoneen hankinnassa. Sitä paitsi, ennen orientaatiota järjestettiin jo tapaamisia
muiden vaihto-oppilaiden kanssa, joten kavereita löytyy vaikka päättäisikin saapua Taipeihin aikaisemmin.
Koulun lähellä olevia vaihto-oppilaiden keskuudessa suosittuja asuinalueita olivat mm. Gongguan,
Taipower buidling, Guting sekä Da’an Parkin lähiseutu. Voin suositella näitä alueita lyhyen

koulumatkan sekä edullisten ruokapaikkojen vuoksi. Toisaalta, hyvän julkisen liikenteen ansiosta
asunnon tai huoneen hankkiminen vähän kauempaa ei ole myöskään ongelma.

Kuva 3. Vasemmalla Taipein katukuvaa ja oikealla National Palace Museum, jossa vierailimme orientaation
aikana.

Koulunkäynti ja kurssit
Yliopistolla oli vaihto-opiskelijoihin keskittyvä järjestö nimeltä Association of International Affairs
(AIA). Järjestö oli vastuussa koulunalkua edeltävänä viikonloppuna järjestettävän orientaation ohjelmasta. Orientaatio siis kesti kolme päivää, eli ei niin pitkään kuin Aallossa. AIA-järjestö myös järjesti ennen koulun alkua kaikille halukkaille oman ”buddyn” eli tuutorin, jonka tarkoitus oli auttaa
vaihto-oppilasta kouluun sekä vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä.
Koulu alkoi adding & dropping -periodilla, jolloin oppilailla oli kaksi viikkoa aikaa ilmoittautua kursseille. Sain valittua kaikki haluamani kurssit, paitsi Chinese level 1 -kurssilla oli liikaa osallistujia. Tämän takia opettaja valitsi arpomalla kurssin osallistujat, eikä onni osunut kohdalleni. Sen sijasta valitsin suullisen kiinan kielen kurssin, joka mielestäni oli hyvä mandariinikiinan alkeiden oppimiseen.
Jokaisella kurssillani oli pakollinen läsnäolo, mutta muutamia poikkeuksia sai kyllä olla. Useilla

kursseilla saattoi olla pelkkiä luentoja vain kerran viikossa, joten pakolliset läsnäolot eivät vieneet
montakaan tuntia viikosta. Alla lista käymistäni kursseista.
Technologies in Regenerative Medicine
Suosittelen! Maisterivaiheen kurssi, mutta ei ollut niin haastava, kuin luulisi. Opettaja puhui hyvää
englantia, kurssin asiat olivat mielenkiintoisia, ja katsoimme tunnilla aina joko dokumentin tai elokuvan. Kurssin miinuspuolena ehkä se, että tunnilla opimme vain pintaraapaisun aiheesta, mutta
meiltä vaadittiin paljon syvällisempää osaamista kurssin esitelmässä sekä palautettavassa kirjoitelmassa. Kurssista oli kuitenkin helppo päästä kunnialla läpi, sillä kokeeseen sai ottaa lunttilapun mukaan.
Chemical Engineering Lab. (1)
En suosittele kurssia, sillä kurssin työmäärä oli valtava suhteessa opintopisteisiin ja opettajalla oli
hyvin rankat arvosteluasteikot. Kurssin paras arvosana oli B+ ja olikin lähes mahdotonta saada parempaa arvosanaa.
Taiwanese Folklore and Culture
Suosittelen! Opettaja puhui hyvää englantia ja opin mielenkiintoisia asioita Taiwanilaisesta kulttuurista. Kurssilla oli kokeen sijaan kaksi ryhmässä tehtävää visailua, ryhmässä pidettävä esitelmä sekä
yksi palautettava kirjoitelma.
Basic Oral Chinese
Suosittelen! Opiskelijoilla oli kurssista vaihtelevia mielipiteitä, mutta mielestäni kurssi oli hyvä mandariinikiinan alkeiden oppimiseen. Kurssilla pidettiin kaksi välikoetta sekä vapaaehtoinen esitelmä.

Kuva 4. Teimme Taiwanese Folklore and Culture -kurssilla luokkaretken Taipei Confucius Temple -temppeliin.

Vapaa-aika ja harrastukset
Minulla oli koulua vain kolmena päivänä viikossa, joten vapaa-aikaa oli reilusti. Vapaa-ajallani urheilin, patikoin, nautin luonnosta, kävin juhlimassa ja ulkona syömässä muiden vaihto-opiskelijoiden
kanssa, ja tutustuin Taipein eksoottiseen arkeen. Usein pelkkä kaupassa käynti tai asioiden hoitaminen oli yhtä kulttuurimatkaa, sillä melkein aina oppi jotain uutta. Taipeissa voi harrastaa monipuolisesti erilaisia lajeja, ja ruokaa löytyi hyvin erilaisissa muodoissa ja paikoissa ympäri kaupunkia.
Koululla kävin usein uimassa sekä kuntosalilla. Koulun uimahalli oli hyväkuntoinen ja siisti, mutta
kuntosali oli hieman puutteellinen. AIA-järjestön jäsenet mainostivat vaihto-opiskelijoille myös erilaisia lajikokeiluja ja myös muita harrastusmahdollisuuksia. He järjestivät myös lukukautemme aikana viikonloppuretken Yilan-kaupunkiin, mikä oli suosittu vaihto-opiskelijoiden keskuudessa.
Kävin paljon myös patikoimassa muiden vaihto-oppilaiden kanssa, sillä Taipeissa oli hyvät kulkuyhteydet luontoon. Luontopolkuja, upeita kiipeilyreittejä, vesiputouksia sekä kuumia lähteitä löytyi

noin 1-2 tunnin bussi tai junamatkan päästä, mutta lähimmät reitit, kuten hyvin suosittu Elephant
Mountain, alkoivat heti kaupungin reunalta.
Juhliminen baareissa tai klubeilla oli hyvin edullista: esimerkiksi sisäänpääsy rajattomineen juomineen maksoi noin 8-20 € riippuen paikasta. Joka keskiviikko monella klubilla oli ”Ladies night”, jolloin
tytöt pääsivät sisään ilman pääsymaksua ja saivat ilmaiset juomat koko illalle. Pukukoodi ei ollut
tytöillä kovinkaan tarkka, mutta pojilta vaadittiin pitkät housut ja joihinkin paikkoihin myös kauluspaita.
Söin vaihtoni aikana lähes joka päivä ulkona, sillä useimpien ruokakojujen annosten hinnat vaihtelivat välillä 2-5 €. Night marketit olivat erinomaisia paikkoja löytää edullista ja hyvää ruokaa. Monet
ravintolat olivat hinnoiltaan noin 5-10 € ja vähän hienommat paikat esimerkiksi sushi- sekä hotpotravintolat olivat hinnoiltaan noin 10-20 €. Kaikissa ravintoloissa ei ymmärretty, jos ystäväni pyysivät
annoksen ilman lihaa. Kuitenkin, kasvissyöjille Taipeissa löytyy monia erinomaisia ravintoloita,
vaikka joskus saattaa tulla pettymys, kun ruoasta löytyykin lihakimpale. Näiden vapaa-ajan aktiviteettien lisäksi matkustin usein pitkän viikonlopun aikana Taiwanin sisällä ja myös muutaman kerran
ulkomaille.

Kuva 5. Maisemakuva WuLiaoJian Mountain -vuorikiipeilyreitin varrelta.

Matkustaminen & viikonloppuretket
Vaihdon aikana matkustin Japaniin ja Vietnamiin muiden vaihto-oppilaiden kanssa, sekä ennen kotiinpaluuta vietin vielä reilun viikon Filippiineillä. Ostin vaihdon puolivälissä 30 litran rinkan, joka oli
hyvä ostos, sillä sen kanssa oli helppo matkustaa ja patikoida. Lisäksi rinkka oli tarpeeksi kompakti,
jotta sen pystyi myös ottamaan lentokoneen tavaratilaan. Voisin melkein taata, että Suomesta mukaan otetulle rinkalle tulee käyttöä!
Taiwanin sisällä teimme myös paljon viikonloppuretkiä ja vierailimme mm. Tarokon kansallispuistossa, Taitungissa, Taiwanin eteläosan Kenting-rantakaupungissa sekä Lambai-saarella. Tarokon
kansallispuisto on tunnettu sen upeista turkoosinsinisistä joista, sekä niitä reunustavista korkeista
vuorista. Kerran telttaretkellä Tarokossa pääsimme tutustumaan Tarokon alkuperäiskansaan sekä
heidän heimonsa tarinoihin ja perinteisiin. Halusimme tehdä retken Lambai-saarelle, sillä se on tunnettu sen merikilpikonnista, joita pääsimmekin ihastelemaan snorklausreissullamme.

Kuva 6. Qingshui Cliff, Taroko.

Kuva 7. Jokimaisema Tarokon kansallispuistossa.

Kuva 8. Reppureissailua Donggang-kaupungissa.

Paluu Suomeen
Palasin Suomeen vietettyäni viikon Filippiineillä. Suomen arkeen palaaminen oli helpompaa kuin
olin odottanut. Sain vaihdosta ihan uudenlaista opiskelumotivaatiota opintoihini. Palasin Suomeen
monta ystävää sekä kokemusta rikkaampana, enkä vaihtaisi niitä mihinkään. Vaihtoon lähteminen
jännitti, koska en tiennyt Taiwanista mitään, mutta vaihtokohteena se olikin erittäin positiivinen yllätys. Rakastuin Taiwanin kulttuuriin, ruokaan sekä tapaamiini paikallisiin, enkä olisi voinut saada
parempaa vaihtokokemusta. Suomeen palattuani sain kaikki kurssini hyväksi luettua, sekä kirjoitin
vielä tämän vaihtoraportin.

