Suzhou – Kiina 21.10.-2.11.2012
21.10.2012
Matkustuspäivä. Lähdimme Turun linja-autoasemalta puoliltapäivin kohti Helsinki-Vantaata. Lento lähti
ajallaan viiden aikaan ja perillä olimme jopa puoli tuntia ennen aikataulua. Lento oli pomppuinen ja
Suzhoun kohdalla, itse asiassa, jouduimme ukkospilveen. Salama iski ilmeisesti koneeseen, mutta ei
käynyt kuinkaan. Ensimmäistä kertaa kaikkien lentojen, missä olen mukana ollut, koneeseen laitettiin
”hissimusiikki” soimaan. Ei hirveästi naurattanut. Ennemmin hermostutti, kuin rauhoitti.
Saavuimme ja laskeuduimme kuitenkin onnellisesti Shanghain Pudongin kentälle. Alas pääsee aina…
22.10.2012
Perillä oli Wilson meitä odottamassa ja bussimatka vei noin 2h koululle. Tulimme koululle ja majoituimme. Pienen levon jälkeen söimme ja menimme tutustumiskierrokselle kampuksen alueella. Erityisen hauska oli nähdä seinillä isoja printtejä viime vuoden kevään ammattitaitokilpailuista, Chinet-Finetcompetitionista. Sen jälkeen kävimme kaupassa ja söimme illallista yhdessä kiinalaisten oppilaiden ja
Wilsonin kanssa. Paikalla oli myös Natalie kansainvälisyysyksiköstä.

23.10.2012
Aamupäivällä kävimme Wilsonin ja oppilaiden kanssa tutustumassa Industrial Parkin hallinnolliseen
keskustaan ja vierailimme hienossa näyttelyssä, jossa kerrottiin Parkin historiasta sekä tulevaisuudesta. Aluehan on nykyään 288 km2 laaja, joten melkoinen keskittymä. Jos ajattelee, että kun olin ensimmäistä kertaa täällä vuonna 2008, silloin puhuttiin, että alue on 275 km2 , joten kasvua on tapahtunut
huomattavasti näinä vuosina. Kävimme myös Times squarella ja ehdimme ostaa Starbucksista kahvit.
Times square on alue, oikeastaan Industrial Parkin liikekeskusta. Iltapäivällä oppilaat pääsivät pyöräilemään järven ympäri, mikä oli melkoinen kokemus ja kuulemma myös hieman jännittävää. Liikenteessä saa olla tarkkana, mutta ympäristö on ihanteellinen pyöräilylle. Hauskaa kuulemma oli.

24.10.2012
Aamulla lähdimme vierailulle Vaconin Suzhoun tehtaalle. Se on oppilaiden työssäoppimispaikka ensi
viikon maanantaista alkaen, kahden viikon ajan. Sopimuspaperit allekirjoitamme ja saamme valmiiksi
silloin. Kävimme tutustumassa tehtaaseen ja tuotantoon tehtaanjohtajan Heron johdolla. On hienoa,
että oppilailla on taas mahdollisuus työskennellä tehtaassa, jossa kaikki tuntuu toimivan ja järjestelyt
ovat erittäin hyvät. Kaikki osapuolet tuntuvat olevan erittäin tyytyväisiä tähän yhteistyöhön. Lahjaksi
Hero ja henkilöstöpäällikkö Summer saivat suklaata sekä kiinankielisen kirjan Suomesta.

Iltapäivällä meillä oli loistava hetki tutustua kiinalaiseen kulttuuriin ja perinteisiin. Meille pidettiin perinteinen kiinalainen teeseremonia ja sen jälkeen pääsimme tutustumaan kiinalaiseen vesivärimaalaukseen. Eikä pelkästään tutustumaan vaan myös itse tekemään. Teeseremonia oli hieno ja harras hetki.
Suomalaiset oppilaat olivat hiirenhiljaa ja seurasivat tarkasti, miten tee oikeaoppisesti tehdään. Se tuntui olevan kiinalaisista kovin hauskaa. Perinteinen vesivärimaalaus oli hyvin vaikeaa ja arvostus nousi
sitä mukaa, mitä enemmän maalattiin. Toki kiinalaiset oppilaat opastivat tässä, mutta silti. Lopuksi,
arvostettu maalari ja opettaja maalasi oman version ja kyllä nöyräksi mielen veti. Hieman pitää vielä
harjoitella.

25.10.2012

Aamulla menimme automaatioluokkaan ja pääsimme tutustumaan lähemmin vihivaunuun, jota oppilaiden pitäisi rakennella ja ohjelmoida täällä koulussa projektina. Se vaikuttaa työnä sinällään sopivan
haasteelliselta. Opettaja kertoi meille sen rakenteesta ja toimintaperiaatteesta. Tämä tuntuu aika mukavalta ja hyvältä projektilta.
Illalla meillä oli mahdollisuus osallistua uusien oppilaiden tulojuhlaan. Se oli melkoisen vaikuttava show
valo- ja tulite-efekteineen. Esiintyjinä oli koulun oppilaita ja opettajia. Tässä on meillä jotain opittavaa ja
voisi olla hauskakin idea.

26.10.2012
Aamulla labrassa tutustuimme lisää vihivaunuun ja moni hieman epäselväksi jäänyt asia selkeni. Sitten
vielä ennen lounasta johdotus purettiin ja oppilaat saivat kytkeä ne yhdessä kiinalasten oppilaiden
kanssa uudelleen. Mikko otti Skypellä yhteyden Leinon Sepon ja Virtasen Karin luokkaan Turkuun ja
he näkivät, mitä teemme täällä. Iltapäivä meni samaan tapaan. Johdot kytkettiin ja harjoiteltiin niitä
edelleen. Olemme ostaneet kampuksen kaupasta koripallon ja sulkapallomailat. Täällä on loistavat
mahdollisuudet urheiluun ja se onkin varsin suositeltava vapaa-ajanviettotapa.

27.10.2012
Lauantaina kävimme sovittamassa pukujamme. Lähdimme jo heti aamupäivällä liikkeelle yhdessä
kahden kiinalaisen oppilaan kanssa. Ying tuli vasta kaupungille räätäliliikkeeseen meitä vastaan. Menimme Guangjian-kadulle, joka on erittäin tunnettu kävelykatu ja ostosalue. Kiertelimme alueella pari
tuntia. Sitten menimme räätälin luo puoli neljäksi. Me sovitimme Mikon kanssa pukujamme ja ihan hyvät oli, joten viimeistelevät ne valmiiksi tiistaiksi. Myös melkein kaikki oppilaat otattivat mitat ja teettivät
puvut. Kun kaikki oli valmista, kiertelimme vielä hetken alueen liikkeitä.

28.10.2012
Heti aamusta nousimme koulun bussiin ja lähdimme kohti nöyrän virkamiehen puutarhaa. Se on Suzhoun tunnetuin puutarha ja koko Kiinan neljän tärkeimmän joukossa. Hienoahan siellä oli. Varsinkin
kun ilma suosi (noin 23 astetta ja aurinko paistoi -> suomessa -10 ja lumisade…). Oli varsin mukavaa.
Sitten menimme Suzhoun museoon, jossa oppilaat saivat tutustua tämän alueen hieman pitempään
historiaan. Turku on perustettu 1200-luvulla. Vanhimmat keraamiset ruukut ja käyttöesineet olivat museossa ajalta 7000-8000 BC. Wu-kuningaskunta, jonka aikana Suzhoun loisto oli noussut jo korkealle
koko Kiinan mittakaavassa, vaikutti ennen ajanlaskumme alkua. Ero oli ilmeinen. Esimerkiksi Marco
Polon tutkimusmatka suuntautui suurilta osin juuri Suzhouhun. Italialaiset toivat täältä tuliaisiksi esim.
nuudelit ja risoton. Täällä oli tuohon aikaan loistokasta ja tämä alue oli Kiinan vaurain. Museokäynnin
jälkeen pääsimme syömään kiinalaista ruokaa hienoon ravintolaan. Ruoka on kovin erilaista mutta
maultaan hyvää. Tietysti ankan pää ja jalat jäivät suomalaisilta syömättä. Hienoa oli kuitenkin se, miten
esim. oppilaat tällaisistakin tilanteista selviytyvät, ilman suurta teatteria, tyylikkäästi. Lounaan jälkeen
vierailimme Tiger Hillin tornin luona ja vanhassa kaupungissa. Vanha kaupunki on säilynyt perinteisenä, kiinalaisena kaupunkina. Siellä esimerkiksi kuvataan usein elokuvia. Kun vielä pääsimme syömään
dumlingseja (vrt. ravioli), niin olimmekin melko valmiita lepoon ja valmistautumaan huomiseen työpäivään. Illalla vielä katsoimme poikien kirjoittamat raportit läpi. Hyvin oli päiväkirjat edenneet.

29.10.2012

Aamulla menimme oppilaiden mukana Vaconille. Siellä allekirjoitimme ja viimeistelimme sopimukset.
Tapasimme Vacon Suzhou Co. Ltd:n toimitusjohtajan, Pertti Rajamäen. Hän kertoili tehtaasta ja kehotti
oppilaita ottamaan tästä ajasta kaiken mahdollisen irti. Hero kertoili esityksessään tarkempia lukuja ja
faktoja niin Vaconista yleensä kuin Suzhoun tehtaasta. Kun esitys oli ohi, oli aika tarttua työhön. Me
lähdimme Mikon ja Wilsonin kanssa koululle. Pidimme palaverin koululla tulevaisuudesta. Kaiken kaikkiaan tuntuu siltä, että molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä ja pitävät vaihtoa arvokkaana. Ideoita tulevaisuuden kehityssuunnista vaihdettiin ja täytyy todeta, että tulemme ilmeisesti enemmän keskittymään
kilpailu- ja ennen kaikkea opettaja- ja opiskelijavaihtoihin koululla. Sovimme, että puhumme asioista
vielä koulun johdon kanssa myöhemmin tällä viikolla. Kun työpäivä oli ohi, oli vielä aikaa käydä kaupungilla. Takaisin tullessa olikin sitten melkoinen seikkailu taksissa. Kuski ei tiennyt lainkaan, missä oli
tai mihin piti mennä. Autossa oli kuitenkin GPS, joten tuskin tilanne oli ihan näin. Timputong, Kamputong, kuskimme oli kuuro ja lukutaidoton… Soitto Wilsonille ja osoite sitten ”löytyi” ja hintakin saatiin
sovittua niin, että tilanne oli siedettävä. Tällaistahan tämä välillä on.

30.10.2012

Päivä oli enemmän tai vähemmän välipäivä, kun odottelimme tietoa siitä, että koska meillä on mahdollisuus tavata koulun johtoa. Päivä oli siis raportointia ja urheilua. Iltapäivällä lähdimme Mikon kanssa
hakemaan pukuja ja hienot oli.
31.10.2012
Tapasimme koulun johtoa palaverissa. Paikalla oli vararehtori Henry Wei ja rehtorin assistentti Newsea
Wang. Keskustelimme pitkään siitä, mitä ideoita ja mahdollisia kehityssuuntia meillä yhteistyöhön olisi.
Kolme asiaa käytiin läpi. Ensin yhteinen kurssi, jota toteutettaisiin yhtä aikaa, ja tunteja live-videoitaisiin
vuorotellen. Tähän liitettäisiin verkko-opetusta Moodlella. Myös yhteinen projektityö olisi vaihdon aihe.
Toiseksi, työssäoppiminen pidettäisiin mukana, kuten tähän asti tai jossain muodossa. Kolmanneksi,
kilpailutoimintaa jatkettaisiin pienemmässä kaavassa, mutta vuoden 2015 Taitaja-kilpailu Turussa tulisi
olemaan vähän isompi projekti. Erityisesti on-line opetus herätti suurta mielenkiintoa ja Kiinan valtio
kuulemma tukee suuresti tällaisia projekteja. Olemme siis osuneet oikeaan kohtaan ja tämän on pakko
nyt onnistua. Keväälle 2013 suunniteltiin ensin delegaatiovierailua SipIVT:lle, jossa näitä asioita sovittaisiin vielä johtotasolla ja sen jälkeen toteutettaisiin opettajavaihtoa Suomessa. Tämän vaihdon aikana
olisi tarkoitus saada kurssi valmiiksi asti suunnitelluksi.

Matti saapui paikalle. Neuvottelujen jälkeen kävimme kaikki yhdessä syömässä koululla lounasta ja
lähdimme kohti vanhaa keskustaa. Samalla opastimme Matille, miten Suzhoussa kuljetaan, kuten
myös muita tärkeitä asioita.

1.11.2012
Aamupäivällä näytimme Matille paikkoja ja kävimme lounaalla sulkapallopelin jälkeen. Itse en voinut
polveni kanssa pelata, mutta harmittavasti Turku hävisi Tampereelle. Illalla kävimme vararehtorin ja
hänen seurueensa kanssa syömässä vähän virallisemmalla illallisella. Tunnelma oli hyvä ja ruoka hyvää.
2.11.2012
Aamulla klo 5:00 starttasimme kohti Shanghain kenttää ja koti-Suomea. Matka kesti kaikkineen 18 h,
ennen kuin olin perillä. Lento oli huomattavasti rauhallisempi ja miellyttävämpi kuin tullessa.
Matka oli hieno ja kaikki meni hyvin. Oppilaat olivat taas kerran hienosti, ja ennen kaikkea hyvällä
asenteella mukana. Uskon, että koko vaihto tulee menemään varmasti hyvin, koska fiksut pärjää kyllä.

