Kiinan matka 13.4.-18.5.2014
Rasmus Ruusunen
Sunnuntaina 13.4
Lähdimme Turun bussiasemalta
kohti Helsinki-Vantaa lentokenttää.
Kentälle saapuessamme löysimme koko porukan nopeasti.
Lentokoneeseenkin päästiin ihan ongelmitta.
Matka alkoi siinä vaiheessa vähän jännittämään.
Lentomatka meni oikein mukavasti leffoja katsellessa.
Maanantaina 14.4
Olimme aikaisin aamulla Shanghain lentokentällä. Meitä
vastassa oli Calvin ja Carl, paikalliset opiskelijat.
Jatkoimme matkaa koulun pienehköllä bussilla,
tunnelma oli todella väsynyt mutta koululle päästyämme
se helpotti.
Ensiksi Wilson ja opiskelijat esittelivät koulua meille,
koulu oli todella iso. Illalla asetuimme kouluun ja
kävimme myös pelaamassa vähän koripalloa.
Tiistaina 15.4
Kävimme pienellä esittelykierroksella Times squarella,
paikka oli todella hieno. Koululle palattuamme otimme
kiinalaiset liittymät ,jotta saamme toisiimme helposti yhteyttä.
Iltapäivällä menimme kiinalaisten järjestämään Kiinan kulttuuri tunnille jossa taittelimme
perinteisiä tuplaonnen symboleita ja opettelimme myös kirjoittamaan kiinalaisia kirjaimia, se oli
todella hankalaa.
Illalla pelasimme jalkapalloa kiinalaisten kanssa.
Keskiviikko 16.4
Aamulla menimme paikallisten opiskelijoiden
englannin tunnille. Tunnilla kuuntelimme
englannin opiskelijoiden esitelmiä Kiinasta ja
juttelimme opiskelijoiden kanssa Kiinan ja
Suomen kulttuureista. Iltapäivällä menimme
ammatilliselle tunnille jossa harjoittelimme
vähän ohjelmointia. Koulutuntien jälkeen
lähdimme metrolla toiseen "keskustaan"
tilaamaan puvut.

Torstaina 17.4
Olimme taas englannin tunnilla mutta eri luokan
kanssa. Tuntiin kuului paljon kiinalaista ja
suomalaista kulttuuria. Tunnin jälkeen meillä olisi
ollut vapaa-aikaa mutta menimme myös seuraavalle
oppitunnille koska kiinalaiset opiskelijat halusivat
meidän tulevan. Tämän jälkeen lähdimme

Tutustumaan Vaconille. Paikka vaikutti oikein mukavalta. Illalla pelasimme jalkapalloa ja
kävimme Times squarella.
Perjantaina 18.4
Koulussa alkoi urheilupäivä. Urheilupäivä alkoi isolla koko koulun avajaismarssilla. Mekin
saimme osallistua marssiin. Heiluttelimme Suomen ja Kiinan lippuja. Ja osallistuimme
avajaismarssiin, edustimme vahvasti Suomea. Osallistuimme yhdessä myös köydenvetoon.
Lauantaina 19.4
Pelasimme jalkapalloa ja kävimme bazaareilla Lindun lussa. Siellä sai tinkiä oikein paljon, se
oli omasta mielestäni todella mukavaa. Illalla menimme Timesquarelle kiertelemään, näimme
myös skyscreenin joka oli todella mahtavan näköinen.
Sunnuntaina 20.4
Pelasimme jalkapalloa ja istuimme iltaa kahvilassa.
Maanantaina 21.4
Aloitimme työt Vaconilla. Tutustuin erilaisiin työtehtäviin joita mahdollisesti tulen tekemään
työjaksolla. Päivä oli mukava ja ei kovinkaan
raskas ensivaikutelma oikein hyvä.
Tiistaina 22.4
Aloitimme työt 8.30 ja pääsin jo oikeasti
tekemään töitä. Tutustuin moneen
työntekijään ja he olivat oikein mukavia. Illalla
juhlimme synttäreitäni ja kaverit ostivat
minulle oman synttärikakun. Yhdeksäntoista
vuotis syntymäpäivälle.
Keskiviikkona 23.4
Normaali työpäivä, oppisin uuden työvaiheen
ja tutustuin taas paikallisiin. Illalla pelasimme
jalkapalloa.
Torstaina 24.4
Oli hyvinkin rutiinin omainen työpäivä. Illalla menin paikallisten kanssa pelaamaan erilaisia
kiinalaisia lauta- ja korttipelejä.
Perjantaina 25.4
Töissä opin taas uuden työvaiheen. Illalla lähdimme viettämään iltaa kavereiden kanssa tinker
baariin, meillä oli todella hauskaa. Ilta meni vähän pitkäksi, mutta pääsimme kuitenkin pian
nukkumaan.
Lauantaina 26.4
Rankan työviikon jälkeen nukuin pitkään. Kun kaikki olivat heränneet lähdimme syömään
mäkkäriin. Illalla lähdimme porukalla kävellen syömään ja sen jälkeen kiertelimme ympäriinsä
lähistöllä. Koululle tullessamme olimme todella väsyneitä ja menimme nukkumaan.

Sunnuntaina 27.4
Aamulla lähdimme Markuksen kanssa syömään ja sen jälkeen pelaamaan jalkapalloa
Vaconin työntekijöiden kanssa. Meillä ei ollut nappulakenkiä ja kenttä oli todella märkä joten
liukastumisia sattui paljon. Illalla menimme aikaisin nukkumaan seuraavaa työpäivää varten.
Maanantaina 28.4
Töissä oli mukava päivä. Työpäivän jälkeen lähdimme sovittamaan pukuja. Puvut olivat
suurimmaksi osaksi oikean kokoisia. Mutta eivät täysin valmiita. Sovituksen jälkeen jäimme
pyörimään Guanjinan lu nimiseen paikkaan. Se oli illalla todella hienon näköinen paikka.
Tiistaina 29.4
Vaconilla liimailin koko päivän tarroja muuntajien kansiin. Töiden jälkeen lähdimme syömään.
Illalla katsoimme Markuksen kanssa telkkaria kun muut olivat kävelyllä. Snickerssit nautimme
viimeiseksi.
Keskiviikkona 30.5
Oli viikon viimeinen työpäivä. Työpäivän jälkeen menimme syömään kentucky fried chickeniin.
Illalla menimme tutustumaan paikalliseen yöelämään ja se täytti kaikki odotukset ja vähän
enemmänkin.
Torstaina 1.5
Aamupäivällä lähdin syömään päivällistä
työkavereideni kanssa. Minut oli kutsuttu
päivälliselle jo edellisellä viikolla. Päivällinen
sujui loistavasti. Illalla odotin että muut tulevat
takaisin retkeltä.
Perjantaina 2.5
Oli lepopäivä. Illalla olimme menossa
katsomaan valoshowta järvelle mutta olimme
väärällä puolella järveä. Päätimme jatkaa
matkaa subway ravintolaan, jonka jälkeen
kiertelin Timesquarella uusissa paikoissa.
Lauantaina 3.5
Lähdimme aamulla seitsemän aikaan koulun bussilla Shanghaihin. Kävimme ensiksi
katsomassa maisemia Shanghain oriental pearl radio & Tv towerissa. Sitten lähdimme
kiertelemään eri puolille Shanghaita. Ihmisiä oli
todella paljon. Lähdimme takaisin koululle vähän
sen jälkeen kun oli tullut pimeää. Olisin mielelläni
nähnyt Shanghaita enemmän pimeällä koska
silloin se näyttää valojen kanssa mahtavalta.
Sunnuntaina 4.5
Lähdimme hakemaan pukuja. Melkein kaikkien
puvut olivat valmiit ja sopivia. Oma pukuni oli
oikein hyvä. Illalla katsoimme koululla elokuvaa.

Maanantaina 5.5.

Toiseksi viimeinen viikko alkoi työpäivällä joka tuntui todella pitkältä. Töissä käytin laitteita
testerissä jonka jälkeen asensin laitteeseen tarvittavat tulpat ja muut viimeistelyyn tarvittavat
osat. Illalla kävimme mäkkärissä herkuttelemassa.
Tiistaina 6.5
Työpäivä alkoi erinomaisesti. Aamulla minulle opetettiin uuden laitteen rakentamista. Opin
uuden työn nopeasti ja pääsin heti hyvään vauhtiin. Illalla kävimme pelaamassa sulkapalloa
kavereiden ja opettajan kanssa.
Keskiviikkona 7.5
Aamulla lähdimme töihin 8.15. Vacon ei ole kaukana asuinpaikastamme joten olimme perillä
8.20. Töissä jatkoin minulle edellispäivänä opetettua työtä. Keskiviikko iltana lähdimme Times
squarelle tarkoituksena ostaa converse kenkiä. Palloilimme Timessquarella noin 2 tuntia
löytämättä kauppaa jossa kenkiä myytäisiin. Tämä reissu ei ollut kaikkein mieleisin.
Torstaina 8.5
Opettaja tuli Vaconille ottamaan vastaan näytöt. Ja katsomaan mitä Vaconille kuuluu. Itse en
näyttöä suorittanut koska olen tehnyt sen jo aikaisemmin Taitaja-kilpaillussa. Illalla meidän piti
lähteä yhdessä Lindun luhun ostelemaan tuliaisia ja muuta sellaista. Loppujenlopuksi idean
isäntä ja puolet ryhmästä ei ikinä saapunut määränpäähän mutta ei se haitannut koska oli
mukavaa välillä liikkua pienemmässä porukassa. Koululle palattuamme kävimme ostamassa
kaupasta limsaa ja karkkia ja aloitimme elokuvan katsomisen.
Perjantaina 9.5
Taas viikon viimeinen työpäivä. Päivä oli omalta kohdalta vähän levoton mutta kuitenkin
kunnialla selvisin loppuun asti. Töiden jälkeen lähdimme syömään ja illalla pelasimme biljardia
jonka jälkeen lähdimme palauttamaan muistia Kiinan yöelämästä.
Lauantaina 10.5
Nukuimme pitkään. Meidän piti lähteä water parkiiin mutta se oli suljettu. Lähdimme syömään
kiinalaisten kanssa pizzaa italialaiseen paikkaan jossa meidät otettiin vastaan oikein
miellyttävästi. Pizza oli hyvää ja hauskaa oli. Pimeän tullen kiertelimme Chin chi järven
ympärillä joka on pimeällä todella mahtava.
Sunnuntaina 11.5
Aamulla minun ja Markuksen piti taas mennä
pelaamaan vaconilaisten kanssa jalkapalloa
mutta jalkapallo oli peruttu sateen takia.
Todella tylsä sunnuntai, mitään erikoista ei
tapahtunut. Hengailimme melkein koko päivän
koululla.
Maanantaina 12.5
Viimeinen viikko töissä alkoi. Työkaverini
surkuttelivat ja sanoivat että ei haluaisi minun
lähtevän jo tämän viikon jälkeen. En itsekkään
haluaisi lähteä ihan vielä kotiin. On niin paljon
vielä näkemättä ja kokematta. Työpäivä kuitenkin meni nopeasti ja mutkitta. Illalla katsoimme
taas elokuvan.
Tiistaina 13.5

Päivä töissä oli mukava, juttelin paljon Kiinasta ja Kiinaan palaamisesta. Työpäivänä
huomasin että etusormeni oli kipeä, mutta en kiinnittänyt siihen enempää huomiota. Töiden
jälkeen ei tapahtunut muuta ihmeellistä kuin se että puhelimestani meni näyttö rikki. Onneksi
matkatavaravakuutukseni oli kunnossa.
Keskiviikkona 14.5
Aloitimme taas uuden työpäivän reippaana.
Huomasin sormeni olevan todella kipeä ja
työskentely kuumien testereiden kanssa ei
ainakaan helpottanut kipua. Selvisin kuitenkin
työpäivän loppuun ja illalla päätimme lähteä
Lindun luhun ostamaan tuliaisia Suomeen.
Koululle päästyämme päätimme katsoa
kauhuleffan ennen nukkumaan menoa.
Torstaina.15.5
Aamulla herätessäni sormeni sattui entistä
kovemmin. Aulassa näin Lauran ja Ilonan, kerroin
hänelle sormestani. Kaikki olivat sitä mieltä että
parempi on lääkäriin lähteä. Menin kuitenkin
aamuksi Vaconille kertomaan tilanteen ja tuntia
myöhemmin lähdimme lääkäriin. Lääkärissä ei
kovin kauaa aikaa mennyt, sain antibioottikuurin ja
palasin Vaconille. Töitä en enää oikein pystynyt
tehdä mutta päivä kului silti suhtkoht nopeasti.
Perjantaina 16.5
Lähdimme koko porukka Vaconille hienommin
pukeutuneena koska päivä oli viimeisemme.
Ensiksi linjajohtajat tekivät työssäoppimisen arvostelun josta kaikki saivat hyvän arvosanan.
Seuraavaksi annoimme linjajohtajille lahjat. Tämän jälkeen saimme todistuksen
opiskelujaksosta Kiinassa ja sitten otimme ryhmäkuvan kaikista tilaisuudessa olleista
henkilöistä. Illalla lähdimme viettämään viimeistä perjantai-iltaa Kiinassa. Meillä oli todella
hauskaa ja koulullekin pääsimme jopa ennen aamua.
Lauantaina 17.5
Olimme viimeistä päivää Kiinassa. Lähdimme viimeisen kerran kiertelemään kauppoja Lindun
luhun. Takaisin tullessamme aloitimme lopullisen siivouksen ja pakkauksen. Päätimme valvoa
koko yön koska lähtömme oli jo 05.00. Hyvästelimme kiinalaiset jotka myöskin olisivat
halunneet meidän jäävän pidemmäksi aikaa. Viimeiset tunnit ennen lähtöä kului nopeasti ja
yhtäkkiä lähtö olikin jo takana.
Su.18.5 Saavuimme Shanghain lentokentälle jossa käytimme viimeisetkin rämbylät.
Lento Suomeen alkoi hyvin mutta ensimmäiset pari tuntia turbulenssia oli vähän enemmän.
Kymmenen tunnin jälkeen saavuimme Suomeen ja matkamme oli ohi.

