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14.4 Maanantai
Klo n. 7:00 saavuimme vihdoin Kiinan lentokentälle uuvuttavan < 8h lennon jälkeen. Meitä
vastassa oli oppaamme Calvin ja Carl ja matkasimme koulun ihanalla, jousettomalla
pikkubussilla n.2h Suzhouhun jossa koulumme sijaitsi. Koululla meitä odotti Herra Wilsson
joka vei meidät kierrokselle katselemaan koulua. Kierroksen jälkeen meillä oli vapaa-aikaa
tervetuliais päivälliselle, jossa iso pyörivä pöytä oli täynnä ruokaa. Ruoan jälkeen mentiin
pelikentälle ja pelasimme koripalloa paikallisten opiskelijoiden kanssa.
15.4 Tiistai
Lähdimme tutustumaan Timesquareen Wilssonin kanssa. Hän kertoi meille millä bussilla
pääsisimme sinne ja, että mistä löytyisi mitäkin.
16.4 Keskiviikko
Meidät vietiin leikkaamaan paperia joka näyttää kuulemma persoonallisuuden ja
kirjoittamaan musteella ja pensselillä kiinaa.
17.4 Torstaina
Me olimme kiinalaisten englannin tunnilla joka oli aika mielenkiintoista sillä naiset melkein
tappeli meistä kuka saa istua kenenkin kanssa. Kun tuntimme oli loppu meillä olisi ollut
vapaata, mutta päädyimme sitten menemään toisellekkin englannin tunnille, koska meidät
sinne kerta pyydettiin. Myöhemmin päivällä kävimme tutustumassa Vaconiin.
18.4 Perjantai
Oli urheilupäivä. Aloitimme sen isohkolla seminaarilla jossa me marssimme paikallisten
kanssa. Pelasimme jalkapalloa ja jotkut meistä työnsi kuulaa. Illalla kävimme syömässä.
19.4 Lauantai
Kävimme Basaareilla. Pienillä kojuilla joissa myytiin ihan mitä vaan ja ihmiset tuli
tyrkyttämään eri tavaraa meille koko ajan. Todella kiva mesta, jonne menimmekin
uudelleen.
20.4 Sunnuntai
Kaksi kaverustamme kävi katsomassa formuloita ja me muut olimme pelaamassa
jalkapalloa ja istuimme koulun kahvilassa nauttimassa.
21.4 Maanantai
Aloitimme työt Vaconilla. Menimme kaikki eri linjastoille ja minä pääsin rakentamaan
jarruvastuksia. Pääsimme 17:00, kävimme syömässä ja menimme viettämään aikaa
koulun kahvilaan.
22.4 Tiistaina
Jarruvastuksien rakentaminen meni jo paljon paremmin. Myöhemmin illalla vietimme
Rasmuksen syntymäpäiviä. Ostimme hänelle synttärikakun jonka me sitten
loppujenlopuksi paiskasimme Markuksen naamalle.

23.4 Keskiviikko
Rakensin jarruvastuksia. Illalla pelasimme futista Calvinin kanssa.
24.4 Torstai
Töissä oli samaa jarruvastuksien tekoa. Käytiin syömässä ja mentiin kahvilaan viettämään
iltaa kiinalaiskavereittemme kanssa.
25.4 Perjantai
Töissä oli todella hiljaista. Ennen ruokailua minun linjasto seisahti täysin, koska
linjastomme testeriä korjattiin/paranneltiin. Töistä päästyämme kävimme syömässä ja
kävimme burgerbarissa.
26.4 Lauantai
Oli sateinen päivä joten otimme rennosti. Käytiin syömässä ja illalla kävimme kävelyllä
tutustumassa ympäristöön ja kävimme kiertelemässä koulurakennuksia.
27.4. Sunnuntai
Käytiin Suzhoussa todella isossa puistossa joka oli joskus kauan aikaa sitten ollut jonkun
rikkaamman miehen koti. Sen jälkeen menimme museoon jossa oli nähtävillä kaiken
näköisiä vanhoja esineitä mitä on löydetty Kiinasta. Ajattelimme mennä syömään kaiken
tuon jälkeen ja menimme todella mageen näköseen vähän syrjemmällä olevaan hökkeliin.
Paikan pitäjä tuli tervehtimään ja päätin sanoa ihan piruuttani suomeksi, että "terve". Sitten
kävikin ilmi, että mies oli suomalainen. Hän piti esityksen jossa hän soitti bongorumpua ja
lauloi meille.
28.4. Maanantai
Aloitin työt testauksessa ja kunnossapitopisteessä jossa vaihtelin johtoihin holkkeja ja
kiertelin eri pisteitä korjailemassa niitä. Loppu päivästä otettiin vaan rennosti ja pelailtiin
jalkapalloa.
29.4 Tiistai
Töissä kierreltiin pisteitä ja otimme vanhat "anti static" ranneke paikat pois ja pistimme
tilalle uudet ja vaihdoin johtoihin liittimiä.
30.4 Keskiviikko
Tehtiin Pekalle ja Markukselle ilmapalloista "haarniskat" ja lähdimme vähän viihteelle
clubille jossa tuli vierailtua useammankin kerran Kiinanmatkan aikana.
1.5 Torstai
Käytiin oppaamme kanssa Tiger Hillillä joka on todella iso, kaunis, "metsäinen" puistoalue.
2.5 Perjantai
Oli ihan törkeen kuuma päivä. Pelailimme kokopäivän futista.
3.5 Lauantai
Lähdimme aamulla aikaisin Shanghaihin ja siellä ollessamme kävimme Oriental Pearl
tornissa, museossa jossa oli eri jumalien huoneita jossa ihmiset kävi rukoilemassa,
syömässä ravintolassa todella hyviä nuudeleita ja kiertelemässä kauppoja.

4.5 Sunnuntai
Kävimme hakemassa pukuja Guanjinan Lu:sta ja jäimme kiertelemään sinne paikkoja.
5.5 Maanantai
Töissä oli todella hiljaista varsinkin minun linjallani, koska linjastoni työntekijöillä oli
vapaapäivä. Tehtiin tarkastus kierros, katottiin että lämmöt ovat ok ja, että koneet pyörivät.
Tarkistin testeri paletteja, että johdot on kunnossa ja korjasin rikki olevat. Illalla kävimme
syömässä ja katsoimme elokuvaa.
6.5 Tiistai
Pysyin visusti neljä seinän sisällä. Nyt sitten se pitkään vaivannut kurkkukipu ja yskä
muuttui kuumeeksi. Noh.. eipä muuta kuin kurkku pastillia nassuun, nuudeleita ja lepoa.
Illalla kattelimme taas elokuvaa.
7.5 Keskiviikko
En ollut vieläkään työkykyinen. Kävimme Time Squarella ja katsoimme illalla leffan.
8.5 Torstai
Vihdoin työkykyinen. Tarkistin testereitä, kolvailin johtoja ja tein näytön. Töiden jälkeen
kävimme Lindunlu:ssa kaupoilla.
9.5 Perjantai
Aamu alkoi mukavasti nuudeleita syöden ja teetä juoden. Ainoa vika tässä aamussa oli
aivan törkeä kurkkukipu. Noh.. se helpotti vähäsen kun kittasi teetä. Duunissa korjailin
testeriä jonka ovi ei asettunut kunnolla paikoilleen, testeriä jonka kontaktorit oli vääntynyt
pois paikoiltaan joten ne piti kohdistaa uudelleen ja rakensin pari johtoa. Illalla menimme
pelaamaan bilistä ja siitä viihteelle.
10.5 Lauantai
Päivä meni vähän ohi nukkuessa. Siinä 5 aikaan kun sain itseni vihdoin ylös, niin kävimme
Pizza Cube nimisessä italialaisessa ravintolassa. Sieltä menimme kävelylle viereiselle
järvelle joka oli todella kaunis illalla. Näytti ihan Venetsialta.
11.5 Sunnuntai
Olimme lähdössä pelaamaan duunikavereiden kanssa futista, mutta se oli peruttu sään
takia. Kävimme syömässä, kaupoilla ja otimme rennosti kämpillä. Siivoiltiin paikkoja ja
pakkailtiin alustavasti, jotta ei sitten viikolla tulisi kiire niitten kanssa.
12.5 Maanantai
Olimme Pekan kanssa kummatkin samalla linjalla ja koko päivän hommana oli vaihtaa
seitsemästä johdosta kolme holkkia. Joten tekemisen puutetta oli. Koululle päästyämme
menimme syömään ja huonetoverini kanssa tirsoille. Heräsimme siinä 21:30. Kävimme
kaupassa ja katsoimme leffan.
13.5 Tiistai
Päivän urakkana oli tehdä 20 johtoa. Aika meni nopeasti rakennellen niitä ja jutellen Pekan
kanssa. Illalla kävimme porukalla parturissa.

14.5 Keskiviikko
Sateinen aamu alkoi aika väsyneesti, mutta nopeasti siitä virkistyi, kun sai musiikit korviin
ja nuudelit naamaan. Päivän homma oli vaihtaa 11 testerin johdoista holkit. Illalla
menimme Lindun lu:hun ostelemaan tuliaisia ja yöllä katsoimme kauhuleffan.
15.5 Torstai
Aamun hommana oli tarkistaa parista testeripalettia ja vaihtaa rikkinäiset liittimet/johdot.
Sen jälkeen teimme signaalikaapeleita ja loppupäivästä oli palaveri jossa meiltä kysyttiin
meidän mielipiteitä linjastojen puutteista ja mielipiteitä Vaconista. Illalla kävimme Time
Squarella pelaamassa bilistä ja moikkaamassa kiinalaista tuttuamme.
16.5 Perjantai
Kävimme Vaconilla viimeistä kertaa hakemassa arvioinnit. Illemmalla Vaconin työntekijöitä
tuli jäähyväisillalliselle. Illan päätteeksi menimme vielä viimeisen kerran viihteelle.
17.5 Lauantai
Pakkasimme kamat ja pistimme huoneet kuntoon. Menimme tekemään viimeiset
tuliaisostokset Lindun lu:hun ja yömme vietimme kiinalais kavereittemme kanssa Time
Squarella.
18.5 Sunnuntai
Minibussi odotti pihassa viiden aikaan jolloin meidän piti lähteä lentokentälle.
Oli ikävää jättää hyvästit Kiinalle ja kaikille niille henkilöille joiden kanssa vietimme aikaa
siellä. Matka oli omasta mielestäni todella onnistunut ja pakkohan sinne on mennä
uudestaan.

