Janne Koivuniemi / 21.10.-18.11.2012 Suzhou
21.10 Sunnuntai
Lähtöpäivä Kiinaan alkoi mukavasti. Kun olimme lentokentällä muistui mieleen, että
pelikortit ja kännykän kaapeli tietokoneeseen unohtui. Onneksi ne eivät olleet
tärkeimmät. Lento lähti 17:10 ja lennon kesto oli yli 8 tuntia.
22.10 Maanantai
Olimme perillä Shanghaissa noin kello seitsemän ja siitä oli sitten kahden tunnin
bussimatka Suzhouhin. Kun olimme perillä annettiin meille huoneistot. Siitä melkein
heti lähdimme syömään, ruoka oli hyvää. Ruokailun jälkeen kiertelimme hiukan koulua
jonka jälkeen oli vapaata aikaa jonka itse käytin nukkumiseen. Neljän aikaan lähdimme
kiertelemään hiukan lisää koulua ja kävimme syömässä. Ruokailun jälkeen saimme
loppupäivän vapaaksi ja menin nukkumaan.
23.10 Tiistai
Heräsin aikaisin neljältä enkä saanut nukuttua enää. Lähdin kauppaan ja syömään
aamupalaa, nuudeleita ja paistettua kananmunaa, joka oli erittäin hyvää. Yhdeksän
aikaan lähdimme Suzhoun keskustaan ja siellä kiersimme ja katsoimme missä päin
ollaan ja mihin mennään seuraavaksi. Siitä sitten lähdimme toiselle puolelle Suzhoun
keskustaan, vietimme siellä hiukan aikaa ja lähdimme takaisin kampukselle.
Kampuksella emme kauaa ehtineet olla, koska lähdimme pyörillä Suzhoun keskustaan.
Kun tulimme takaisin meillä oli loppupäivä vapaata.
24.10 Keskiviikko
Yhdeksän aikaan lähdimme Vaconille hoitamaan sopimusasioita ja kiersimme firman.
Se oli paljon siistimpi mitä oletin. Varttia vaille kaksi tutustuimme hieman kiinalaiseen
kulttuuriin, teen keittämiseen ja maalaamiseen.
25.10 Torstai
Aamulla katsoimme tulevaa projektia ja kiinalainen opettaja esitteli meille mitä meidän
pitäisi tehdä. Myöhemmin illalla oli näytös uusille opiskelijoille johon mekin mentiin.
Siellä oli myös Singaporesta vaihto-oppilaita, näytös kesti noin kaksi tuntia.
26.10 Perjantai
Aamulla taas menimme katsomaan projektia ja pääsimme itsekin kytkemään.
Suhteellisen pitkän ruokatauon jälkeen menimme kytkemään uudelleen kärryn.
Kävimme myös mäkkärissä illalla.
27.10 Lauantai
Lähdimme Suzhoun keskustaan bussilla ja metrolla. Kävimme kiinalaisessa
ravintolassa syömässä ja kiertelimme eri kojuissa, itse ostin mp3-soittimen ja repun.
Hetken kiertelyn jälkeen kävimme räätälillä ottamassa mitat tulevaa pukua varten. Sen
jälkeen kävimme kfc:ssä. Itse tilasin kasvishampurilaisen, joka näytti
kanahampurilaiselta. Kävimme myös kaupoissa, kunnes lähdimme takaisin
kampukselle.
28.10 Sunnuntai
Lähdimme aikaisin aamulla Suzhoun vanhaan kaupunkiin bussikyydillä.
Ensiksi kävimme The Humble Administrator’s Gardenissa, sen jälkeen kävimme
vanhan kaupungin museossa johon oli ilmainen sisäänpääsy. Sen jälkeen kävimme

kiinalaisessa ravintolassa syömässä. Meille oli varattu koulun puolesta oma
ruokahuone, jälleen ruoka oli hyvää. Ruokailun jälkeen menimme The Tiger Hilliin.
29.10 Maanantai
Ensimmäinen päivä Vaconilla meni hyvin. Aluksi sai katsoa vierestä, kun muut teki,
mutta myöhemmin, kun ei ollut kiire, pääsin itsekin asentamaan ruuveja. Ruoka oli
erittäin hyvää. Kuudelta illalla oli kulttuurivaihto singaporelaisten ja kiinalaisten
kanssa. Siellä oli ihan mukavaa.
30.10 Tiistai
Vaconilla päivä alkoi taas katsomalla, koska menin uuteen linjaan, mutta aika
samankaltaisia asennuksia parin laatikon jälkeen pääsin itsekin tekemään ja homma
alkoi sujua paremmin. Tänään ruoka oli ehkä vähän suomalaiseen makuun. Illalla ei
ollut muuta menoa joten menimme mäkkäriin syömään.
31.10 Keskiviikko
Vaconilla oli inventaariopäivä joten pääsimme laskemaan kuinka paljon osia oli jäljellä.
Laskeminen oli rentoa vaikka hiukan tylsää ja aluksi jouduin laskemaan kiinalaisten
kanssa jotka eivät osanneet englantia. Hetken ajan kuluttua siihen tuli kiinalainen joka
osasi englantia. Kolmelta meille suomalaisille pidettiin kokous jossa hiukan opetettiin
testiohjelman käyttöä. Kuudelta illalla menimme naamiaisiin, jotka kestivät noin kaksi
tuntia. Siellä oli erilaisia kilpailuja, näyttelyitä ja tansseja.
1.11 Torstai
Lähdimme 11 aikaan bussilla Suzhoun keskustan Times Squareen ja siitä metrolla
Lindu Luuhun. Siellä pyöriskelimme kaupoissa ja eri kojuissa. Sieltä tuli ostettua mp-3
soitin, muistitikku ja muistikortti. Toivottavasti toimivat hyvin, kun maksoivat vajaa 10
euroa. Kävimme tietysti burger kingissä ja mäkkärissä syömässä. Tulimme
kampukselle noin neljän aikaan. Oleskelimme huoneessamme, pelattiin korttia ja
kuunneltiin musiikkia.
2.11 Perjantai
Lähdimme taas kaupungille 12 aikaan bussilla ja metrolla vanhaan kaupunkiin.
Tällä kertaa meillä oli oppaat, kaksi kiinalaista opiskelijaa. Hetken pyöriskelyn jälkeen
menimme bussilla Lindu Luuhun, taisi olla kolmas kerta siellä, joten kauheasti
katsottavaa ei enää löytynyt. Samat pikkukujat ja kojut tuli kierrettyä. Tällä kertaa ostin
kellon, eihän se tietenkään aito ole. Pääsimme takaisin kampukselle joskus kello
kahdeksan.
3.11 Lauantai
Vaconilla aamu meni nopeasti, koska pääsin heti asentamaan. Myöhemmin iltapäivällä
opettelin linjan toista osiota joten iltapäivä tuntui pitkältä. Kun pääsimme töistä,
olimme jonkin aikaa huoneissamme, sitten lähdimme syömään kiinalaiseen ravintolaan.
Kävimme myös parissa kaupassa, mutta itse en löytänyt mitään sopivaa. Kun tulimme
takaisin kampukselle menimme pelaamaan biljardia joka oli ihan mukavaa pitkän tauon
jälkeen.
4.11 Sunnuntai
Vaconilla päivä meni hitaasti koska väsytti, piti opetella uudella työpisteellä ja
iltapäivällä ei ollut töitä. Joten suurimmaksi osaksi tuli vain katsottua vierestä kun muut

teki. Töitten jälkeen menimme Tuomaksen kanssa mäkkäriin, koska rahat oli loppunut
kortilta ja koulun ruokalassa ei voi maksaa käteisellä.
5.11 Maanantai
Vaconilla oli taas sitä samaa ruuvien kiristelyä. Päivä meni nopeasti koska sai tehdä
koko ajan. Kun tulimme takaisin kampukselle, lähdimme porukalla syömään. Muut,
paitsi minä, Tuomas ja Matti, menivät mäkkäriin.
6.11 Tiistai
Vaconilla oli tänään hiljaisempaa eikä ollut mitään kiirettä minkään kanssa meidän
linjalla joten sai ottaa aika rennosti. Töitten jälkeen mentiin pelaamana pingistä. Aluksi
oli pieniä hankaluuksia, mutta hetken pelailun jälkeen lähti luistamaan.
7.11 Keskiviikko
Töissä oli taas perus ruuvien ruuvaamista. Töitten jälkeen menimme Pizza Hutiin, joka
oli suhteellisen kallis verrattuna kiinalaiseen ravintolaan, seitsemältä maksoi sen 600
Juania.
8.11 Torstai
Töissä pääsin taas uuteen osioon ja päivä meni nopeasti opetellessa uusia asioita.
Töitten jälkeen menimme pelaamaan pingistä ja biljardia. Siinä se päivä sitten menikin.
9.11 Perjantai
Töissä ei ollut kiirettä ja linjalla oli uusia harjoittelijoita. Arviointilappujen kanssa oli
hiukan ongelmia, mutta hyvin se meni loppujen lopuksi. Työpäivän jälkeen lähdimme
mäkkäriin. Kun tulimme kampukselle, otimme loppupäivän rennosti.
10.11 Lauantai
Lähdimme noin kahdelta räätälille sovittamaan meidän pukuja. Sen jälkeen kävimme
mäkkärissä ja lähdimme takasin kampukselle. Menimme pelaamaan pingistä ja biljardia
illalla.
11.11 Sunnuntai
Lähdimme aikaisin aamulla juna-asemalle ja siitä junalla Shanghaihin. Shanghaissa ei
ollut aamulla niin paljon porukkaa liikenteessä, mutta päivällä oli senkin edestä. Siellä
tuli kierreltyä erilaisia kauppoja. Itse en ostanut kuin yhden hupparin sieltä, koska en
löytänyt mitään erityisen hienoa tai sopivaa kokoa. Myöhemmin illalla menimme
katsomaan hienoa kaupunkinäkymää.
12.11 Maanantai
Aamulla menimme katsomaan projektia, illemmalla pelasimme pingistä ja biljardia.
13.11 Tiistai
Aamulla meillä oli haastattelu, jossa kysyttiin mitä teemme Kiinassa ja millaista koulu
on Suomessa. Päivällä minun ja Tuomaksen piti mennä tekemään projektia. Projekti ei
kestänyt kauaa ja sen jälkeen menimme syömään. Loppupäivä tuli oltua huoneessa ja
pelattua korttia.
14.11 Keskiviikko
Lähdimme päivällä hakemaan räätäliltä teetettyjä pukuja. Siinä ei kauaa kestänyt koska
kaikilla oli sopivan kokoiset tai ainakin kaikki oli tyytyväisiä. Menimme siitä sitten

mäkkäriin syömään, sen jälkeen menimme Tuomaksen kanssa takaisin kampukselle
pelaamaan biljardia. Muut menivät vielä vanhaan kaupunkiin.
15.11 Torstai
Vaconin urheilupäivä alkoi noin yhdeltä joten tuli nukuttua pitkään, itse pelasin vain
pingistä. Muuten ei tullut tehtyä mitään ihmeempää.
16.11 Perjantai
Kävimme hakemassa aamulla diplomit projektista. Myöhemmin illalla menimme
syömään Vaconin työntekijöitten ja koulun rehtorin kanssa. Kävimme myöhemmin
illalla mäkkärissä syömässä. Menimme taksilla koska satoi.
17.11 Lauantai
Lähdimme aamulla Lindu Luuhun. Samat kaupat tuli kierrettyä, joten itse en ostanut
mitään.
18.11 Sunnuntai
Valvotun yön jälkeen lähdimme kohti Shanghain lentokenttää. Olimme aikaisin perillä
joten sai hetken aikaa odotella, että pääsimme koneeseen. Lento kesti noin 10 tuntia,
onneksi lennon aikana sain nukuttua hetken aikaa. Lento meni hyvin ja oli kiva palata
Suomeen.

