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Lähtöpäivä, sunnuntai 21.10.2012
Saavuimme Helsinki-Vantaan-lentoasemalle koulumme tarjoamalla bussikyydillä. Tapasimme
lopun porukan lentoaseman aulassa ja suuntasimme yhdessä lähtöselvityksen kautta
turvatarkastukseen. Välttämättömien lentokenttäostosten jälkeen pääsimme koneeseen. Lennon oli
määrä kestää yhdeksän ja puoli tuntia, mutta voimakkaan myötätuulen ansiosta lentoaikamme
lyheni noin kahdeksaan tuntiin. Lentomatka tuntui yllättävän lyhyeltä, loppumatkan voimakkaasta
turbulenssista huolimatta.
Ensimmäinen päivä Kiinassa, maanantai 22.10.2012
Laskeuduttuamme Kiinan lentoasemalle suuntasimme passintarkastuksen kautta aulaan, jossa
tapasimme SIPIVT-koulun edustajan. Pienen odottelun jälkeen koulun pikkubussi kurvasikin
lentoaseman oville. Matka Shanghaista Suzhouhun kesti muutaman tunnin, jonka aikana lähes koko
bussin väki nukkui, kuljettajaa lukuun ottamatta.
Ensimmäisenä koulun kampukselle saapuessa silmään pisti koulun sijainti keskellä suurta
teollisuuskeskittymää. Suomalaisena opiskelijana huomioni kiinnittyi heti myös koulun
massiiviseen kokoon ja tarkkaan vartiointiin kampuksen alueella. Ensimmäiseksi meille esiteltiin
omat huoneemme. Huoneet olivat suuria kahdenhengen huoneita, jotka olivat varustettu
ilmastoinnilla, televisiolla ja verkkoyhteyksillä. Majoituimme huoneisiin luonnollisesti pareittain.
Piakkoin huoneisiin majoittumisen jälkeen lähdimme syömään opettajien ruokalaan koulun
edustajan johdolla. Valitsimme tiskiltä mitä ruokaa halusimme ja ruoka lapattiin rosteritarjoittimelle
ja syötiin tikuilla. Söin kanaa ja kananjalkoja riisin kera. Ruoka oli erittäin maittavaa lukuun
ottamatta kananjalkoja, jotka maistuivat hieman erikoisilta luineen ja nahkoineen. Koko alkureissun
ajan puikoilla syöminen tuotti hankaluuksia joillekin Suomalaisille. Iltapäivä kului tutustuessamme
koulun alueeseen ja palveluihin. Saimme myös Kiinalaiset puhelinliittymät Kiinan sisäisiin
puheluihin. Ensimmäisen päivän illalla söimme vielä kiinalaisten opiskelijoiden seurassa ja
painimme epävarmojen Internet-yhteyksien kanssa.
Toinen päivä, tiistai 23.10.2012
Toisen päivän aamuna lähdimme bussikyydillä tutustumaan Suzhoun teollisuusalueeseen ja itse
Suzhouhun. Kävimme pyörähtämässä pikaisesti keskustassa, jonka lisäksi kävimme
teollisuusalueen rakennetta ja historiaa käsittelevässä näyttelyssä. Iltapäivällä pääsimme
tutustumaan koululla olevaan
vihivaunuprojektiin, johon meidän oli määrä
osallistua viimeisellä viikollamme vaihdossa.
Lyhyen tutustumisen ja toimintanäytteen
jälkeen lähdimme Kiinalaisten opiskelijoiden
kanssa polkupyörillä puistoon, joka sijaitsi
järven rannalla, muutaman kilometrin päässä
kampuksesta.

Kolmas päivä, keskiviikko 24.10.2012
Kolmanne päivän aamuna lähdimme jälleen bussikyytiä käyttäen Vaconille, tulevaan
työssäoppipaikkaamme. Vaoconilla vietimme koko aamupäivän tutustuen tehtaan toimintaan.
Solmimme samalla reissulla myös työssäoppisopimuksemme. Iltapäivällä Kiinalaisopiskelijat
esittelivät meille Kiinan kulttuuria erilaisten aktiviteettien merkeissä. Ensin pääsimme viettämään
perinteistä Kiinalaista teehetkeä, jonka jälkeen vuorossa oli Kiinalaista taidetta. Pääsimme
maalaamaan perinteisiä maalauksia Kiinalaisten opiskelijoiden johdolla. Saimme maalata omat
taideteoksemme Kiinalaisiin viuhkoihin, jotka saimme lahjaksi opiskelijoilta.
Neljäs päivä, torstai 25.10.2012
Neljäntenä päivänä oli vuorossa tarkempi tutustuminen vihivaunuprojektiin. Aloitimme
aamupäivällä lataamalla vaunun ohjelmointiohjelmiston omalle tietokoneellemme ja tutustumalla
siihen. Iltapäivällä meille esiteltiin vihivaunun tarkempaa toimintaa ja meille kerrottiin asiaa
komponenttien kytkemisestä. Saimme purkaa sähkökytkennät ja tehdä ne uudelleen Kiinalaisten
opiskelijoiden avustuksella. Neljännen päivän iltana pääsimme seuraamaan koulun uusien
oppilaiden kunniaksi järjestettyä juhlaa.

Viides päivä, perjjantai 26.10.2012
Viides päivä kului vihivaunuprojektin merkeissä. Kytkimme vaunun sähkökytkennät uudelleen
Kiinalaisten opiskelijoiden kanssa, nyt ilman valvovaa opettajaa. Iltapäivällä saimme kytkennän
valmiiksi ja projektia vetävä opettaja tarkasti työmme. Illalla vietimme vapaa-aikaa koulun lähellä
sijaitsevan kauppakeskittymän alueella. Iltaelämä oli näin perjantai-illasta erittäin vilkasta, niin
kampuksen alueella, kuin sen ulkopuolellakin.
Kuudes päivä, lauantai 27.10.2012
Kuudennen päivän aamuna lähdimme kaupungin bussilla metroasemalle, josta jatkoimme
matkaamme metrolla Suzhoun keskustaan. Oppaanamme toimi vihivainuprojektissakin mukana
ollut Kiinalainen opiskelijatyttö. Ensimmäisenä ohjelmassa oli ruokailu Kiinalaisessa ravintolassa.
Sanottakoon heti alkuun ruoan eroavan täydellisesti siitä mitä Suomessa myydään ”Kiinalaisessa”
ravintolassa. Valitsin listalta nuudelia kanan kanssa, sillä se näytti erittäin herkulliselta ruokalistan
kuvassa. Ruoka ei tuottanut pettymystä, sillä se maistui erittäin hyvältä, mutta annokseen lisätyn

chilin ansiosta ruoka poltti sisuskalujani tuhannen auringon voimalla, enkä hyvästä mausta
huolimatta pystynyt syömään ruokaani loppuun.
Ruokailun jälkeen saimme muutaman tunnin aikaa kierrellä keskustan lukuisissa kaupoissa ja
myyntikojuilla. Ostokset olivat lähes poikkeuksetta erittäin halpoja, mutta erityisesti elektroniikassa
halpa hinta näkyi varsin huonona laatuna. Markkinapaikoilla ja pienemmissä kaupoissa hinnoista
tinkiminen on yleisesti perin helppoa ja kannattavaa.
Illalla kävimme kaupungin toisella puolen teetättämässä itsellemme mittatilauspuvut räätälillä.
Ryhmästämme kaikki tilasivat puvun yhtä oppilasta lukuun ottamatta. Vaikka puku tehdään
maineikkaassa liikkeessä asiakkaan mittojen mukaan täysin käsityönä, ei sen hinnaksi tule halvalla
kankaalla kuin noin sata euroa. Hieman kalliimmilla ja paremmilla kankailla puvun hinta nousee
muutamalla kympillä.
Seitsemäs päivä, sunnuntai 28.10.2012
Lähdimme varhain aamusta matkaan kohti Suzhoun vanhaa keskustaa koulun bussilla kolme
Kiinalaista opiskelijaa oppainamme. Päästyämme keskustaan kävimme Kiinalaista luontoa ja
perinteistä Kiinalaista arkkitehtuuria esittelevässä museossa. Seuraava etappi oli Kiinalaista taidetta
ja historiallisia esineitä sisältävä näyttelykokonaisuus.
Kattavan museokierroksen jälkeen suuntasimme kohti Suzhoun kaltevaa tornia ja sen juurella
olevaa suurta luonnonaluetta, jotka ovat tärkeitä nähtävyyksiä Suzhoussa. Tämän jäkeen
kiertelimme Suzhoun vanhassa osassa ja kävimme syömässä lounaan arvostetussa Kiinalaisessa
ravintolassa. Tulimme takaisin kampukselle melko myöhään, joten vietimme lopun iltaa omissa
huoneissamme.

Kahdeksas päivä, maanantai 29.10.2012
Herätys oli kahdeksalta, jonka jälkeen marssimme välittömästi bussiin, joka odotteli asuntolamme
edessä. Noin kymmenen minuutin ajomatkan jälkeen saavuimme työssäoppipaikallemme,
Vaconille. Aluksi meille esiteltiin hieman yhtiön toimintaa ja alustavaa suunnitelmaa
työssäoppiaikamme kulusta. Pian tämän jälkeen meidät ohjattiin omille osastoillemme. Itse pääsin
kaverini kanssa raskaiden taajuusmuuttajien osastolle, kun taas muut neljä joutuivat pienempien

tamujen osastolle yläkertaan. Ensimmäinen työpäivä kului kokoonpanolinjoihin tutustumalla ja
seuraamalla muiden työntekijöiden toimintaa.
Töiden jälkeen osallistuimme Kiinalaisopiskelijoiden järjestämään kulttuurivaihtotapahtumaan,
johon osallistuivat myös Singaporelaisia vaihto-opiskelijoita. Tilaisuudessa esiteltiin perinteisiä
Kiinalaisia pukeutumistyylejä, askarreltiin ja taiteiltiin, unohtamatta Kiinalaisille erittäin tärkeää
ryhmävalokuvien ottamista.
Yhdeksäs päivä, tiistai 30.10.2012
Aloitimme työpäivän tuttuun malliin aamukahdeksalta. Aloitimme kokoamalla taajuusmuuttajien
osia subassemly-linjalla. Työ oli mielenkiintoista ja vaihtelevaa. Vaconin työpaikkaruokalassa
tarjoiltiin erittäin maukasta ruokaa valtaisina annoksina. Ateriaan sisälsi useaa erilaista lihaa ja
kasvista. Ateriaan kuului myös riisiä, hedelmä, jukurttia ja kuumaa lientä juomana. Ateria nautittiin
luonnollisesti syömäpuikoilla, joiden käyttö oli tullut jo melko tutuksi aiempien päivien aikana.
Töiden jälkeen olimme kaikki väsyneitä, joten päätimme kävellä kampuksen lähellä sijaitsevan
kauppakeskittymän McDonald’siin. Aterioinnin jälkeen talsimme takaisin omiin huoneisiimme,
olimme yhteyksissä Suomessa asuvien ystävien ja perheenjäsenten kanssa ja painuimme
nukkumaan.

Kymmenes päivä, keskiviikko 31.10.2012
Keskiviikkona jatkoimme työssäoppijaksoamme Vaconilla, jo tutuiksi tulleiden työmenetelmien ja
työtovereiden kanssa. Työilmapiiri Vaconilla on kunniamaininnan arvoinen ja mukavat työtoverit
tekivät työssäopista mielenkiintoisen ja positiivisesti mieleenpainuvan kokemuksen. Keskiviikko oli
Vaconilla neljännesvuosittainen inventaariopäivä, joten päivä vierähti lähinnä muttereita ja muuta
pikkusälää laskiessa.
Töiden jälkeen illalla osallistuimme Kiinalaisopiskelijoiden järjestämään naamiais-/diskohärdelliin.
Kokemus oli vähintäänkin mielenkiintoinen ja hauska. Tutustuin tapahtumassa lukuisiin uusiin
Kiinalaisiin opiskeljoihin, mikä teki tapahtumasta kokemisen arvoisen.

Yhdestoista päivä, torstai 1.11.2012
Torstai oli syystä tai toisesta kokonaan työstä vapaa. Kukaan ei tunnu osaavan selittää miksi, mutta
eipä sillä ole väliä. Kulutimme koko päivän pyörimällä omalla porukallamme Suzhoun keskustan
ympäristössä. Suzhoun keskustan alueella käy uskomaton ihmisvilinä ja tällä alueella sijaitsevien
kauppojen, kadunvarsikojujen ja ostoskeskusten määrää on vaikea sanoin kuvailla. Syömistä lukuun
ottamatta ei ostoskeskuksien ja kauppojen kiertelyltä jäänyt liiemmälti aikaa millekkään muulle.
Illalla kutsuimme pari Kiinalaista opiskelijaa ”istumaan iltaa” asuntolaamme. Ilta kului mukavasti
kaverien seurassa, samalla tutustuen uusiin ihmisiin.
Kahdestoista päivä, perjantai 2.11.2012
Perjantai oli myös vapaapäivä samasta syystä kuin torstaikin. Onnistuimme värväämään kaksi
Kiinalaista opiskelijaa, joihin olin tutustunut edellisenä päivänä, näyttämään uusia paikkoja
Suzhoun keskustan alueella. Matkustimme ensin linja-autolla Suzhoun Time Squarelle. Noin
puolen tunnin mittainen bussimatka maksoi yhden Yuanin, joka on euroissa noin kolmetoista
senttiä. Time Squarelta jatkoimme matkaamme noin tuplasti kalliimmalla metrolla aivan keskustan
tuntumaan.
Aloitimme vaeltelemalla hieman vanhan kaupungin alueella ja tutkimalla sen laajaa
matkamuistotarjontaa. Vanhasta kaupungista kuljimme erittäin halvan taksikyydin ja linja-auton
voimin eri puolelle keskustaa. Tulimme jo vanhastaan tutulle kävelykadulle, jonka ympäristö on
Suzhoun vilkkaimpia alueita. Sen ympäristössä sijaitsee kaikenlaisia liikkeitä ja kauppakeskuksia
pienestä suureen ja naurettavan edullisesta todella kalliiseen. Illan hämärtyessä kaupungin ylle
lähdin Kiinalais-opiskelijoiden kanssa takaisin kampukselle, muiden Suomalaisten jäädessä vielä
ostosreissulle.

Kolmastoista päivä, lauantai 3.11.2012
Torstain ja perjantain lomapäivistä johtuen lauantai ja sunnuntai olivatkin yllättäen merkitty
työpäiviksi. Joten lähdimme aamu kahdeksan aikaan iloisin mielin hikoilemaan Vaconin
taajuusmuuttajatehtaan kokoomalinjalle. Odoteltuamme muutaman tunnin ajan täysin
tietämättöminä päivän työtehtävistä, paikalle saapuu jo ennestään tuntemamme työntekijä. Ensi
töikseen hän ilmoittaa, ettei meillä ole mitään tekemistä koko viikonlopulle ja pian toinen työntekijä
tuokin meillä virvoitusjuomat naureskellen. Saimme ohjeistuksen tutkia tietokoneelta tulevien

päivien projektien työohjeita etukäteen. Muutaman tunnin kuluttua intomme selata kymmensivuista
manuaalia lopahti ja siirryimme seuraamaan taajuusmuuttajien testausta testausalueelle.
Töistä päästyämme olimme uupuneita raskaan raadannan johdosta ja ruokailun jälkeen
päätimmekin rentoutua biljardipelin merkeissä. Pelasimme biljardisalin sulkeutumiseen asti ja
siirryimme sitten omiin huoneisiimme.
Neljästoista päivä, sunnuntai 4.11.2012
Lauantain tavoin sunnuntaikin oli poikkeuksellisesti työpäivä. Inventaariosta johtuen raskaiden
taajuusmuuttajien puoli, jolla mekin työskentelimme, oli lähes toimeton koko sunnuntaipäivän.
Muutaman tunnin kevyttä työtä lukuun ottamatta emme tehneet mitään merkittävää tänään
Vaconilla.
Iltapäivä kului kampuksen alueella oleskellessa. Alkuillasta pelasimme biljardia, pingistä ja hieman
myös sulkapalloa koulun liikuntahallissa. Useita tunteja kestäneen pelaamisen jälkeen siirryimme
kaupan kautta asuntolaan, jossa majoituimme koko porukalla Turkulaisten huoneeseen loppu illaksi.
Viidestoista päivä, maanantai 5.11.2012
Maanantaina jatkoimme töitä Vaconilla raskaiden taajuusmuuttajien parissa työskennellen.
Edellisen viikon olimme viettäneet tutustuen taajuusmuuttajien testaukseen, Vaconin logistiikkaan,
kabinettipuoleen ja sub-assebly linjastoon. Nyt pääsimme raskaiden taajuusmuuttajien
kokoomalinjaston pariin FR10-12 linjalle. Maanantaina työskentelimme ensimmäisen
kokoomavaiheen parissa. Kiinnitimme tyhjiin taajuusmuuttajien runkoihin suuria kondensaattoreita
ja muutamia muita komponentteja. Yläkerran pienistä taajuusmuuttajista poiketen meidän linjalla
työtahti oli suhteellisen rauhallinen. Päivän aikana suoritimme ykkösvaiheen noin neljälle
taajuusmuuttaja yksilölle.
Lähes koko ilta kului pelatessa pingistä, sillä varsinkin osan meistä oli edellisenä iltana vallannut
suunnaton pingiskuume. Pelaamisen lisäksi ei aikaa jäänyt kuin nopealle ruokailulle koulun
ruokalassa ja pikaiselle sähköpostien tarkistamiselle ennen nukkumaan menoa.
Kuudestoista päivä, tiistai 6.11.2012
Tiistaiaamun työt Vaconilla alkoivat hieman poikkeuksellisesti. Vaconin työntekijät olivat
järjestäneet meille lyhyen luennon aiheena taajuusmuuttajien testaaminen. Mielenkiintoisen, mutta
hieman sekavahkon luennon jälkeen pääsimme jatkamaan töitämme linjastolla normaaliin tapaan.
Tänään vuorossa oli toinen kokoomavaihe FR10-12 linjalla. Toisen vaiheen työt olivat hieman
vaikeampia ja enemmän tarkkuutta vaativia, kuin maanantaina tekemämme ykkösvaiheen työt.
Pikaisen perehdytyksen jälkeen työt alkoivat kuitenkin luistaa mallikkaasti ja työpäivä tehtaalla
vierähti nopeasti.
Tämänkin illan pääaktiviteettina oli pingis jo kolmatta päivää putkeen. Hieman oli kaikkien
pelihalut vähentyneet, joten aikaa jäi enemmän myös ruokailulle. Lähdimme kävellen muutaman
kilometrin päässä sijaitsevalle kauppakeskittymälle ruokailemaan. Ruokailutilanteessa porukka
jakautui kahtia, sillä osa pojista halusi mennä perinteiseen Kiinalaiseen ravintolaan ja osa halusi
syödä pikaruokaa. Palattuamme kampukselle oli ilta jo pitkällä, joten päätimme suunnata omiin
huoneisiimme nukkumaan.

Seitsemästoista päivä, keskiviikko 7.11.2012
Aamu alkoi normaalisti herätyksellä varttia yli kahdeksan. Aamuherätys oli joka päivä yhtä vaikea,
sillä yhtenäkään päivänä en mennyt nukkumaan riittävän ajoissa. Bussimatka Vaconille oli sopivan
viileä ja kuoppainen, että se herätti joka työaamu puoliunisesta olotilasta. Tänään vuorossa oli
FR10-12 linjan kolmas kokoomavaihe. Jälleen tämäkin vaihe tuntui aiempia vaiheita vaikeammalta
ja saimme työt sujumaan reippaasti vasta ruokatunnin jälkeen, sillä tämän vaiheen työohjeet olivat
erittäin monimutkaiset. Työohjeet myös vaihtelivat jokaisen taajuusmuuttajatyypin kohdalla ja
ohjeet olivat pääsääntöisesti Kiinaksi. Kaikesta hankaluudesta huolimatta selvitimme lähes kaikki
taajuusmuuttajat kunnialla.
Illalla suurin osa meistä lähti jälleen pelaamaan pingistä ja biljardia koulun liikuntahallille, joka
sijaitsi asuntolamme vieressä. Muutamat meistä jäivät, minä mukaan lukien, viettämään aikaa omiin
huoneisiimme. Itse jäin huoneeseeni, koska olin kutsunut kaksi Kiinalaista opiskelijaa kylään
huoneeseemme. Opiskelijat auttoivat minua Kiinankielisten tietokoneohjelmien kanssa.
Myöhemmin illalla kävin syömässä suomalaisten kanssa koulun ruokalassa, jonka jälkeen
palasimme omiin huoneisiimme ja menimme nukkumaan.
Kahdeksastoista päivä, torstai 8.11.2012
Töihin päästyämme työpaikkaohjaajamme ilmoitti, ettemme siirtyisi vielä FR10-12 linjaston
neljänteen vaiheeseen vaan tekisimme vielä tämän päivän kolmatta vaihetta. Tämä sopi meille
paremmin kuin hyvin sillä monimutkainen kolmosvaihe ei ollut vielä edellisenä päivänä alkanut
sujumaan täysillä. Tänään pääsimme tekemään töitä oikein urakalla ja työskentelimmekin
itsenäisesti koko päivän ilman häiriötekijöitä.
Tänäkin iltana tapasin kiinalaiset opiskelijat, joihin olin aiemmin tutustunut. Tällä kertaa takaajatuksenani oli kysyä heitä oppaiksi Shanghain reissulle, jota olimme suunnitelleet seuraavalle
sunnuntaille. Pienen palaverin jälkeen asia olikin sovittu ja Kiinalaiset lupasivat jopa hankkia
junalippumme valmiiksi matkaa varten. Lisäksi laadimme luonnoksen sunnuntaipäivän ohjelmasta,
sillä Shanghai on erittäin suuri kaupunki ja päätön seikkailu suurkaupungissa ei miellyttänyt kaikkia
matkalle osallistujia.
Myöhemmin illalla muiden suomalaisten palattua pelaamasta menimme ruokailemaan koulun
ruokalaan, sillä ilta oli jo pitkällä. Vasta tässä vaiheessa paljastin muille pojille, että oli saanut
värvättyä Kiinalaisopiskelijat oppaiksemme. Kirjasin samalla ylös kaikki toiveet koskien
matkaamme, jotta voisin välittää tiedon eteenpäin oppaillemme. Tämän jälkeen menimme

huoneisiimme kirjoittamaan välttämättömät viestit kavereille ja perheelle tietokoneella, jonka
jälkeen painuimme suorinta tietä nukkumaan.
Yhdeksästoista päivä, perjantai 9.11.2012

Aloitimme heti aamusta FR10-12 taajuusmuuttajalinjan neljännen eli viimeisen vaiheen Vaconin
tehtaalla. Aloitimme työnteon reippaasti sillä halusimme jättää Kiinalaisille työtekijöille hyvä
kuvan Suomalaisista, sillä olihan tämä meidän viimeinen päivä Vaconilla työssäopissa. Ruokailuun
mennessä olimme saaneet koottua kolme yksikköä valmiiksi ja ruokailun jälkeen olisikin vuorossa
palautekeskustelu tehtaan johtoportaan kanssa. Kokoukseen ilmestyi tehtaan ylempiä johtajia,
muutama työntekijä ja Suomalainen insinööri. Kokouksessa keskityttiin lähinnä meidän oppilaiden
antamaan palautteeseen tehtaasta ja tuotantotavoista, myös parannusehdotuksia oltiin valmiina
ottamaan vastaan. Kaikkien Suomalaisopiskelijoiden palaute oli erittäin myönteistä ja juttumme
keskittyivätkin lähinnä tehtaan kehumiseen.
Kokouksen päätyttyä saimme käsiimme työssäoppimme arviointikaavakkeet, jotka toimitimme
työpaikkaohjaajillemme. Ohjaajamme puhui hyvin englantia, mutta arviointikaavakkeen virallinen
kieliasu tuntui tuottavan hieman harmaita hiuksia hänen täyttäessään kaavakkeitamme. Saimme
erinomaiset arvostelut ja päätimme antaa ohjaajallemme ja linjallamme työskenteleville
työntekijöille pienen lahjan. Koko linjan väelle jaoimme Fazerin konvehteja ja
työpaikkaohjaajallemme annoimme Suomesta kertovan kirjan, joka oli kirjoitettu englanniksi.
Loput työajasta kuluikin mukavasti jutellen Suomen ja Kiinan eroista ohjaajamme kanssa.
Töiden jälkeen tapasin jälleen Kiinalaisopiskelijat, jotta saimme junalippuihin liittyvät asiat
hoidettua. Rahojen lisäksi jouduimme antamaan passikopiomme opiskelijoille, sillä ulkomaisilla
täytyy olla henkilötodistus myös Kiinan sisällä matkatessaan ja matkalippuja hankkiessaan. Tämän
jälkeen kulutimme aikaa tutkimalla kampusta ympäröiviä alueita suomalaisporukalla, sillä ilta ei
ollut vielä pitkällä. Löysimme lähistöltä mielenkiintoisia ravintoloita ja ruokailun jälkeen
suuntasimme takaisin kampukselle.

Kahdeskymmenes päivä, lauantai 10.11.2012
Saimme nukuttua erityisen pitkään, Turkulaisia lukuun ottamatta kaikki Suomalaiset nukkuivat
puoleenpäivään saakka. Tänään meidän oli määrä käydä testaamassa tilaamiamme
mittatilauspukuja. Jälleen saimme pari Kiinalaista opiskelijaa tulkeiksi mukaamme,
suunnatessamme kohti vaatturiliikettä. Lähellä Suzhoun keskustaa sijaitsevassa liikkeessä
testasimme nopeasti omat pukumme ja ne olivatkin onnistuneet hyvin ensimmäisellä kerralla
otettujen mittojen pohjalta. Yhdenkään meistä puku ei kaivannut korjauksia, joten annoimme puvut
viimeisteltäviksi ja lähdimme tutkimaan liikkeen ympärillä olevaa vilkasta kaupunkialuetta.
Päädyimme lopulta muutaman kaupan ja McDonald’sin kautta takaisin kampukselle.
Tapasin jälleen Kiinalaisopiskelijat, joiden kanssa järjestelin Shanghain matkaa. Tällä kertaa he
näyttivät minulle seuraavan päivän aikataulun ja alustavan matkaohjelman. Aikani Kiinakielistä
kirjoitusta töllisteltyäni sanoin suunnitelaman olevan ok. Toinen Kiinalaisista tytöistä kysyy, että
osaanko lukea Kiinaa ja myönnän, etten ymmärrä suunnitelmasta sanaakaan, kaikki nauravat.
Kyselen muutamaan asiaan selvennyksiä ja saan epämääräisiä vastauksia, hyväksyn suunnitelman
uudelleen ja tällä kertaa hyväksyntäni hyväksyttiin. Kaiken iltaan vääjäämättä kuuluvan ohjelman ja
kampuksen ympäristössä tapahtuvan kikkailun jälkeen painumme pehkuihin.
Kahdeskymmenesensimmäinen päivä, sunnuntai 11.11.2012
Heräsimme aamukuudelta ja nopeiden aamutoimien jälkeen keräännyimme asuntolamme aulaan.
Muutaman minuutin odottelun jälkeen tapasimme toisen Kiinalaisen opiskelijan Maggien, joka
antoi meille juna- ja metrolippumme. Ensimmäiseksi hyppäsimme linja-autoon koulun edessä
olevalta pysäkiltä ja noin tunnin ajomatkan jälkeen saavuimme juna-asemalle. Asemalla tapasimme
toisen oppaamme Yolandan, joka Maggien tavoin oli myös SIPIVT:in opiskelija. Lyhyeltä
tuntuneen odottelun jälkeen pääsimme siirtymään luotijunaan omille paikoillemme. Junan kiitäessä
yli kolmesataa kilometriä tunnissa tunteja kestävä automatka supistui noin neljänkymmenen
minuutin junassa istuskeluksi. Junan saavuttua Shanghaihin siirryimme pienen sähläyksen
saattelemina metroon, jonka oli määrä kuljettaa meidät aivan Shanghain ydinkeskustaan.

Vaikka junassa tiesin olevani matkalla suurkaupunkiin, olin häkeltynyt rakennusten
massiivisuudesta ja ihmispaljoudesta noustessani metroasemalta päivänvaloon yhdelle Shanghain
suurimmista kävelykaduista. Tämä suurkaupungin tunne oli jotain aivan erilaista kuin Euroopan
miljoonakaupungeissa, joissa olin aiemmin viettänyt aikaani. Pilvenpiirtäjiä kohoili joka puolella ja
välillä oli vaikea kulkea ihmispaljouden keskellä. Kävelimme muutamia kilometrejä tätä vilkasta
kävelykatua, jonka jälkeen käännyimme paljon rauhallisemmalle, autojen valtaamalle kadulle.
Muutaman kilometrin kävelyn jälkeen käännyimme perinteisen Kiinalaisen rakentamistyylin
valtaamalle alueelle, jossa taloja koristi perinteiset muodot ja yksityiskohdat. Rakennukset
matalahkoja ja tummanpunaisen eri sävyt valtasivat näköpiirin. Olisin mielelläni jäänyt syömään
jotain herkkuja, joita myytiin lukuisissa tienvarsikojuissa ja pienissä ruokapaikoissa, mutta osa
porukasta halusi syömään ravintolaan joten sain heittää hyvästit ajatukselleni. Syötyämme Kiinan
mittapuulla kalliissa ravintolassa, lähdimme jatkamaan matkaa ostosparatiisia kohti poikien
toivomuksesta.
Muutaman tunnin eksyilyn seurauksena pääsimmekin erilaisten kauppojen ja myymälöiden
valtaamalle alueelle. Vietimme suuren osan päivästä ostellen tuliaisia, tavaroita, elektroniikkaa ja
erittäin halpoja vaatteita. Viimeistenkin osteluhalujen hiivuttua kaikki olivat väsyneitä ja päätimme
suunnata syömään. Tällä kertaa valitsimme korealaisen ravintolan, jonka ruuat olivat hieman tulisia,
mutta erittäin herkullisia. Ruokailun aikana huomasin osan porukasta olevan jo todella uupuneen
näköistä, mutta onneksi reissumme oli jo loppusuoralla. Astuessani ulos ravintolasta oli ulkona jo
pimeää ja nopea vilkaisu kelloon kertoi sen olevan puoli kuusi illalla.
Junamme lähtöön oli enää joitakin tunteja, joten päätimme pitää kiirettä, ehtiäksemme ajoissa joen
rantaan katselemaan Shanghain erittäin kaunista yönäkymää. Lyhyehkön kävelyn jälkeen
löysimmekin itsemme ihailemasta sanainkuvailemattoman upeasti valaistua suurkaupunkia.
Pakollisten valokuvien ottamisen, ihailun ja pällistelyn jälkeen meidän oli suunnattava reippaasti
kohti metroasemaa, sillä junamme lähtöön enää tunti aikaa. Pahemmitta kommelluksitta
pääsimmekin luotijunaan, joka kuljetti meidät takaisin Suzhoun päärautatieasemalle. Tällä kertaa
pitkältä tuntuneen bussimatkan jälkeen pääsimme takaisin asuntolaamme iloisina, mutta uupuneina
koko päivän kestäneestä reissusta.

Kahdeskymmenestoinen päivä, maanantai 12.11.2012
Herätys aamulla kello neljäkymmentäviisi yli kahdeksan, jonka jälkeen raahauduimme
automaatiolaboratorioon. Vihivaunuprojektin johtaja, tohtorin tittelin saavutuksillaan ansainnut
Kiinalaisopettaja, olikin meitä jo vastassa. Koko päivä kului kertaillessa vihivaunun toimintaa ja
täydennellessä projektiin liittyviä piirustuksia ja muistiinpanoja. Päivän lopuksi jouduimme vielä
todistamaan projektin vetäjälle osaavamme vihivaunuun liittyvät perusasiat. Seuraavana päivänä
meidän nimittäin pitäisi aloittaa vihivaunun kokoaminen kahden hengen ryhmissä. Tiistaina olisi
vuorossa Turkulaiset aamupäivällä ja Hyrialaiset iltapäivällä. Meidän Tamperelaisten olisi määrä
koota vaunu vasta keskiviikkona.
Ilta kului jälleen tavanmukaisesti puuhaillessa muiden Suomalaisten kanssa kaikkea kampuksella ja
sen lähiympäristössä.
Kirjoittajan huomautus: Lukijan näkökulmasta tarkasteltuna saattavat iltojen ja vapaa-ajan
tekemiset olla yksipuoleisia ja tylsästi kuvailtuja. Todellisuudessa juuri edellä mainittuina
ajankohtina syntyivät tärkeimmät muistot ja tapahtuivat tärkeimmät ja mieleenpainuvimmat
tapahtumat koko reissulla. Raportin luonteen vuoksi näinä ajankohtina tapahtuvaa toimintaa en
pysty selittämään sellaisena kuin se on, joten päädyin kirjoittamaan mahdollisimman neutraalisti
näistä tapahtumista.
Tämän jälkeen menimme ruokailun kautta omiin huoneisiimme iltatoimille.
Kahdeskymmeneskolmas päivä, tiistai 13.11.2012
Turkulaiset opiskelijat heräsivät aikaisin aamulla kokoamaan vihivaunua ja me jäimme nukkumaan
Hyrialaisten kanssa vielä muutamaksi hetkeksi. Aamupäivällä muutama Kiinalainen opiskelija
haastatteli meitä ja Hyrialaisia koulprojektiaan varten. Kysymykset koskivat työn alla olevaa
vihivaunuprojektia ja yleisesti tyyliä hoitaa asioita Suomessa ja Suomalaisessa
opiskeluympäristössä. Haastattelun toteuttaneiden opiskeljoiden tavoitteena oli kartoittaa
Kiinalaisen ja Suomalaisen opetusjärjestelmän eroja ja kenties ottaa mallia Suomessa hyvin
toimivista toimintamalleista. Haastattelun jälkeen menimme syömään.
Ruokailun jälkeen Hyrialaiset puolestaan menivät taistelemaan vihivaunun kanssa ja me pääsimme
samaan haastatteluun uudestaan Turkulaisten kanssa. Tällä kertaa toimimme kylläkin lähinnä
tulkkeina Turkulaisille, sillä pystyimme selittämään kysymykset Suomeksi, mikä nopeutti
haastattelun etenemistä. Kysyimme haastattelun jälkeen opiskelijoilta voisivatko he selvittää kuinka
voisimme lähettää postikortteja Suomeen, he lupasivat tehdä parhaansa.
Iltapäivä ja ilta kuluivat rennoissa merkeissä Suomalaisten kanssa. Kävelimme kampuksen
lähistöllä olevalle kauppakeskittymälle tekemään ostoksia ja samalla kävimme syömässä
ravintolassa. Palattuamme kampukselle majoituimme Turkulaisten huoneeseen, jossa oleilimme
pitkälle yöhön asti. Keskellä yötä eräiden henkilöiden mielijohteesta meidät valtasi tarve lähteä
seikkailemaan yölliseen Suzhouhun. Petyimme kovasti huomatessamme asuntolamme pääoven
olevan lukittu kello kahdestatoista eteenpäin. Tyttöjen wc-tilojen ikkunasta ulos kavuttuamme
huomasimme kampuksen alueella olevan jonkin verran muitakin henkilöitä, joten jatkoimme
retkeämme levollisin mielin. Pienen seikkailun ja yöruokailun jälkeen palasimme huoneisiimme ja
menimme nukkumaan.

Kahdeskymmenesneljäs päivä, keskiviikko 13.11.2012
Aamulla lähdimme hakemaan ensimmäiseksi valmiita pukujamme räätäliliikkeestä mukanamme
perinteisesti pari Kiinalaista opiskelijaa tulkkeina. Pukujen hakeminen oli erittäin vaivatonta ja
nopeaa, joten päätimme jäädä lähellä sijaitsevaan vanhaan kaupunkiin ostamaan tuliaisia kotiin
vietäväksi. Jakaannuimme parin oppilaan kokoisiin porukoihin ja tämän toimenpiteen tuoman
vapauden ansiosta pääsimme tutkimaan alueen pikkukatuja ja kujia helpommin. Alue oli erittäin
mielenkiintoista ja tuliaisiakin tuli hankittua runsaasti. Muutaman tunnin kulkemisen jälkeen
päätimme palata kampukselle.
Tänään oli meidän vuoromme kytkeä vihivaunun kaikki järjestelmät, joten suuntasimme ruuan
jälkeen laboratorioon. Tällä kertaa projektia vetävä Kiinalainen opettaja arvostelisi työskentelymme
kirjallista todistusta varten, jonka saisimme projektiin osallistumisesta. Laboratoriossa kytkimme
vihivaunun turvalaitteet, merkkivalot, moottorit, ohjauslaitteet ja anturit jotka tarkkailevat lattiaan
piirrettyä viivaa, jota vaunu seuraa itsenäisesti. Muutamaa pikkuseikkaa lukuun ottamatta kaikki
meni erinomaisesti ja saimme projektin vetäjältä erinomaiset arvostelut.
Suoritettuamme työn loppuun nopeasti, lähdimme etsimään postikortteja opiskelijoiden kanssa,
jotka aiempana päivänä haastattelivat meitä. Aloitimme etsinnät Suzhou Industrial Parkin keskusta
alueelta. Noin kello 1800 jouduimme lopettamaan etsinnät tuloksettomina. Päätimme palata
kampukselle, sillä koulun auditoriossa oli alkamassa musiikkiesitys, jota olimme luvanneet saapua
seuraamaan. Esitys sisälsi karaokea, bändien ja yksittäisten laulajien esityksiä. Auditorion
äänentoiston ollessa erittäin heikko lähdimme tilaisuuden loppupuolella erilaisten verukkeiden
varjolla takaisin huoneisiimme, joissa harjoitimme rentoutumista ja vapaa-ajan viettoa.

Aiemmin päivällä olin mielessäni ihmetellyt miksi postikortteja kanssamme hankkimaan tulleet
Kiinalaiset opiskelijatytöt olivat vaikuttaneet erittäin surullisilta lopetettuamme etsinnät
tuloksettomina. Kello 2200 samana iltana toinen tytöistä soitti ja kertoi lähteneensä hankkimaan
meille postikortteja kaupungilta, erittäin pitkän matkan päähän kampukselta. Myöhemmin minulle
selvisi, että tytöille oli tullut valtaisat omantunnontuskat, koska he eivät olleet täyttäneet aiemmin
lupaustaan hankkia meille postikortteja. Tällä valistuksen hetkellä tuntemani häpeän ja
syyllisyydentunnetta on vaikea sanoin kuvailla.

Kahdeskymmenesviides päivä, torstai 14.11.2012
Kokoonnuimme päivällä vihivaunulaboratorioon kuulemaan projektia johtavalta Kiinalaiselta
opettajalta viimeiset yhteenvedot ja kommentit projektin kulusta. Palaute oli erittäin positiivista ja
paikalla oli myös kameramies kuvaamassa tilaisuutta ja vihivaunun toimintaa. Lopuksi meille
jaettiin vielä todistukset koskien vihivaunuprojektia ja aiemmin suorittamaamme työssäoppijaksoa
Vaconilla. Tilaisuudessa otettiin myös paljon ryhmäkuvia koulun johdon kanssa, kuten Kiinalaiseen
tyyliin kuuluu.
Olin aiempana päivänä sopinut eräiden Kiinalaisten opiskelijoiden kanssa, että voisimme auttaa
projektissa, joka liittyi Kiinan ruokakulttuuriin. Noin seitsemältä illalla isohko ryhmä Kiinalaisia
opiskelijoita saapui koputtamaan huoneemme oveen. Kutsuin kaikki Suomalaiset koolle ja
asetuimme Kiinalaisten kanssa Hyrialaisten huoneeseen. Vasta tässä vaiheessa minulle selvisi
tapaamisen oikea luonne. Opiskelijat olivat tuoneet mukanaan valtavan määrän erilaisia perinteisiä
Kiinalaisia ruokia mukanaan, joita tahtoivat meidän maistavan. Kerroimme mielipiteemme eri
ruokalajeista ja otimme valtavan määrän ryhmäkuvia Kiinalaisopiskelijoiden kanssa.
Jälleen tänäkin yönä majoituimme Turkulaisten huoneeseen ja kävimme pienellä yöretkellä
läheisessä kauppakeskittymässä.

Kahdeskymmeneskuudes päivä, perjantai 15.11.2012
Aikaisin aamulla saimme käsiimme postikortit, joiden hankkiminen ei ollut liian helppoa. Tapasin
Kiinalaiset opiskelijat aulassa ja he antoivat minulle kortit ja osoitteen kirjoitusohjeet, sillä Kiinan
postijärjestelmä on hieman sekava ja monimutkainen. Jaoin kortit Suomalaisille, kerroin myös
kirjoitusohjeet ja käskin pitämään kiirettä sillä olin luvannut antaa kirjoitetut kirjeet takaisin
Kiinalaisille tytöille postitusta varten vielä samana iltapäivänä.
Toinen Shanghaissa oppaanamme toimineista opiskelijoista tuli luokseni iltapäivällä kohdattuaan
ongelman. Hänen oli saatava yhteys Ranskalaiseen ystäväänsä, mutta Kiinalaisilla puhelinliittymillä
ei voi soittaa ulkomaanpuheluita. Ratkaisuna lainasin omaa Suomalaista puhelintani hänelle ja
ongelma saatiinkin hoidettua mallikkaasti. Tämän jälkeen kirjoitin tukun kortteja lähetettäviksi
sukulaisille ja kavereille. Kaikkien kirjoitettua korttinsa toimitin ne asiaa hoitaville opiskelijoille ja
hoidin samalla postimaksut ja annoin heille vaivanpalkaksi Suomesta tuomiamme tuliaisia.
Illalla lähdimme koulun linja-autolla syömään koulun ja Vaconin edustajien kanssa.
Ruokapaikkamme oli loistelias hotelli, jonka alakerrasta meille oli varattu oma ruokailutila. Paikalla
oli meidän lisäksi, meidän Suomalainen opettajamme, koulun presidentti (rehtori), hänen
varamiehensä, Vaconin johtoportaan henkilöitä, Vaconin työntekijät, jotka ohjasivat meitä
työssäopissa ja koulun kansainvälisyyskoordinaattori. Istuimme kaikki pyöreän pöydän ympärillä ja
eteemme tuotiin valtavia määriä erikoisia ja vähän tavallisempiakin ruokalajeja. Ruokailu kesti
erittäin pitkään ja sen aikana kohotettiin malja lähes jokaisen matkan aikana kokemamme asian
kunniaksi. Aterian jälkeen kättelimme kaikkia ja toivottelimme hyvät jatkot, minkä jälkeen
palasimme takaisin koululle.
Jälleen ryhmityimme Turkulaisten huoneeseen ja kävimme yöllä kävelyllä kampuksen
ympäristössä. Öisin kohtasimme monia mielenkiintoisia asioita, joihin tutustumine olisi ollut
erittäin haastavaa päivällä, joten henkilökohtaisesti pidin yöllisiä reissujamme erittäin hyödyllisinä.
Kahdeskymmenesseitsemäs päivä, lauantai 16.11.2012
Tämä oli lähtöä edeltävä lepopäivä. Kulutimme aamupäivän ja suuren osan iltapäivästä kierrellen
Suzhoun keskustassa. Suurin osa Suomalaisista teki valtaisan määrän viime hetken tuliaisostoksia,
mutta itse tyydyin ostamaan pelkää vihreää teetä Suomeen vietäväksi. Koko matkan ajan olin
erittäin vastahakoinen ostamaan asioita ja mielenkiintoni kiinnittyikin valtaosan ajasta kulttuuriin ja
uusiin ihmisiin tutustumiseen. Todettakoon, että sain Kiinanmatkalla useita uusia kavereita ja
muutaman paremman ystävän, joihin pidän intensiivisesti yhteyttä myös Suomesta.
Illalla kutsuin Shanghain reissulla oppainamme olleet Kiinalaiset huoneeseemme viettämään
viimeistä yhteistä iltaa, sillä olin viettänyt heidän kanssaan erityisen paljon aikaa matkani aikana.
Aikamme juteltuamme opiskelijat antoivat minulle läksiäislahjani, jonka jälkeen saatoin heidät
bussipysäkille.
Illan ollessa jo pitkällä päätimme muiden Suomalaisten kanssa, ettemme menisi nukkumaan
seuraavan yönä, vaan valvoisimme lentoomme asti. Noin kello kahdeltatoista yöllä pakkasin
laukkuni, jonka jälkeen lähdimme kampukselta kohti läheistä kauppakeskittymää. Perillä löysimme
McDonald’sin, joka oli auki ainoana alueen liikkeistä. Syötyämme palasimme kampukselle
rennoissa, mutta hieman jännittyneissä tunnelmissa. Suoritimme vielä huoneidemme
loppusiivouksen ja matkatavaroiden viimeisen katsastuksen, ennen lähtöä lentoasemalle.

Neljältä aamuyöstä bussimme lähti kohti Shanghain kansainvälistä lentoasemaa. Lentoasemalla
menimme melko rutiinilla turvatarkastusten ja muiden sähläilyjen läpi odottamaan portille lennolle
pääsyä. Valvottuani koko edellisen yön putkeen, sain nukuttua lähes koko lennon ajan ja lento
tuntui erittäin lyhyeltä.

Suomessa:
Suomeen palaaminen tuntui aluksi erittäin mukavalta, pitkästä aikaa pääsi tapaamaan perhettä ja
ystäviä. Ensimmäiset päivät kuluivatkin yrittäessäni epätoivoisesti palata Suomen tapoihin ja
Suomalaisen elämän rytmiin. Perheeni ja ystävieni lisäksi kaipasin Kiinassa monia harrastuksia ja
asioita, joita pystyin jälleen toteuttamaan palattuani Suomeen. Olin matkan aikana tutustunut
moniin erilaisiin ihmisiin, uuteen kulttuuriin ja erilaisiin tapoihin, joita huomasin pian kaipaavani
takaisin. Erityisesti mieltäni vaivaa etäisyys uusiin ystäviin, joihin tutustuin Kiinassa.
Vielä näin viikkoja matkan jälkeen kaipaan lähes koko ajan takaisin Kiinaan ja huomaan alituisesti
ajattelevani erilaisia keinoja matkustaa takaisin.

