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Ajatus vaihtoon lähtöön tuli messuilla jotka järjestettiin Tredun Sammonkadun toimipisteessä
reilua kuukautta aikaisemmin ennen lähtöä joten oikeastaan saman tien kun innostuin asiasta piti
kaikki käytännön järjestelyt hoitaa todella nopeasti. Hakeminen motivaatio kirjeen tekeminen ja
englanninkielisen CV:n kirjoittaminen. Kun vaihtoon lähteminen varmistui niin alkoi hyvin nopeasti
viisumin ja muiden pakollisten asioiden hoitaminen ennen lähtöä. Aikaa niin sanotusti maistella ei
ollut vaan tuntui kun olisi mennyt päivä siitä kun sain ensimmäisen kerran kuulla Kiinaan lähdön
olevan edes mahdollista istuin jo lentokoneessa.
Ensimmäinen päivä Suzhoussa 19.10.2015
Lento Shanghaihin kesti 9h 30minuuttia nukutuksi en saanut ollenkaan vaikken ollut nukkunut
aikaisempanakaan yönä olin niin jännittynyt, tunteet meni laidasta laitaan ja monta kertaa kysyin
itseltäni että mitä minä täällä teen ja samalla oli että mahtavaa minä tosiaan olen täällä.
Shanghain lentokentältä lähdettiin bussilla kohti Suzhouta tuntui kuin bussimatka olisi kestänyt
yhtä kauan kuin lento Suomesta Kiinaan, kun malttamattomana odottaa. Kahden pitkän tunnin
jälkeen olimme perillä kampuksella, bussista ulostulo ja siitä eteenpäin asiat meni niin vauhdilla
eteenpäin etten oikein edes muista missä järjestyksessä tehtiin ja mitä mutta syömässä käytiin ja
koulua meille esiteltiin. Pääsimme huoneisiimme noin klo.16 ja nukahdin saman tien ja heräsin
vasta seuraavana aamuna joten ensimmäinen päivä oli kyllä raskas mutta todella jännittävä.
Huoneet ja ruokailu
Huoneet olivat isohkot 2hengenhuoneet ja jaoin sen toisen tytön kanssa meistä tuli heti hyvät
ystävät joten oli kivakin että oli huonekaveri. Huoneissa oli omat suihkut ja länsimaiset vessat mikä
oli suuri huolenaiheeni nähtyäni yleiset vessat joissa oli vain reikälattiassa. Nälkäkuolema meinasi
viedä mennessään kun ei sitä Suomessa tajunnut että Kiinassa ihan oikeasti syödään vain puikoilla
mutta niin kuin yksi opettaja osuvasti tokaisi että nälkä opettaa ja niinhän se opetti ensimmäisen
viikon aikana opin syömään puikoilla kuin olisin niillä aina syönyt. Ruoka itsessään oli hyvin
erilaista kuin Suomessa vaihtoehtoja oli joko tulinen tai makea. Niistäkään ei sitten oikein
välimuotoa ollut vaan ruoka oli joko tosi tulista tai todella makeaa. Itse keskityin tuliseen ruokaan,
sitä kun ei oikein Suomesta saa.
Työ
Työssäoppimista toteutin kampuksella olevassa kv-toimistossa työajat olivat 9.00-16.00. Työn
kuvaani ensimmäisellä viikolla kuului lähinnä oman ryhmäni asioiden hoitamista Jiajian kanssa
kuka oli myös töissä samassa toimistossa. Pääsin mukaan poliisiasemalle rekisteröimään meidät

maahan ja Presidentin siipeen ihan en ollut varma mitä me siellä tehtiin kun kiinaa puhuivat mutta
oli kyllä mielenkiintoista. Seuraavat viikot pidin esityksiä Suomen kulttuurista eriryhmille noin
3kertaa päivässä. Olin myös paljon Jiajia oppitunneilla mukana joko kuuntelemassa ja näkemässä
Kiinalaista opetusmetodeita tai ihan opettamassa Jiajian kanssa.
Vapaa-aika
Teimme paljon Suomiporukan kanssa pieniä tutkimusmatkoja pitkin Suzhouta eli otimme
sattuman varaisen bussin ja jäätiin jossakin kohtaa pois ja suunnistettiin takaisin. Vietimme paljon
aikaa läheisessä terassilla jossa oli hyvä kokoontua ja kuulla muidenkin kuulumisia ja vain olla.
Viikonloppuisin kävimme Shanghaissa ja olimme siellä koko viikonlopun ensimmäisellä kerralla
mukana oli paljon Kiinalaisia ketkä meitä kierrätti ympäri Shanghaita ja näyttivät paikkoja.
Seuraavilla kerroilla oli yksi tai ei ollenkaan. Joka viikonloppu ei tietty Shanghaissa oltu vaan joskus
olimme niin väsyneitä että olimme vain kampuksella. Kävimme myös pidennetyllä
viikonloppureissulla Pekingissä jossa aika uhkasi loppua pahasti kesken eli aikaa olisi pitänyt varata
pari päivää enemmän jotta olisi kerennyt paremmin nähdä ja kokea kun siellä sitä oli ja paljon.
Kiinanmuuri oli henkilökohtaisesti sykähdyttävin paikka voisin milloin vain kiivetä uudestaan
huipulle ja vain katsoa ja tuijottaa niin upeaa ja jylhää maisemaa.
Kulttuurierot
Ruokailutavat olivat hyvin erilaiset kuin suomessa siellä syötiin tosiaan puikoilla mutta myös
syljettiin ja puhuttiin ruoka suussa, myöskään se ettei ruoka mennyt kerralla suuhun niin ei ollut
niin iso juttu vaan puikoilla sitten vain autettiin loput nuudelit suupielestä suuhun. Meitä
suomalaisia pidettiin tylyinä kun kukaan ei puhunut ruokailuhetkellä. Minulle henkilökohtaisesti se
oli todella haastavaa edes katsoa luitten sylkemistä ruokapöydässä mutta kyllä siihen pikkuhiljaa
tottui, itse en sitä kyllä pystynyt tekemään. Yhteiset ruokahetket olivat muutenkin alussa haastavia
kun pyörivästä pöydästä piti omilla tikuilla ottaa omalle pienelle lautaselle tai suoraan suuhun
ruokaa, jo se että täytyi saada se pala omien tikkujen väliin oli alussa haastavaa ja ajatus siitä että
syödään samasta oli hämmentävä mutta siihenkin tottui nopeasti.
Vaikka saastetta oli ilmassa paljon oli Kiinassa muuten yllättävän siistiä, ei roskia kadulla mikä oli
itselle positiivinen yllätys.
Odotin että olemme kuin sillit suolassa joka kadun kulmassa mutta ihmispaljouteen en törmännyt
kuin metrossa ja bussissa.
Taikauskoja oli paljon, päällimmäisenä jäi mieleen luku 4 joka tiesi kuolemaa ja 8 joka oli
onnenluku, tämä ehkä siitä että meidät oli sijoitettu neljänteen kerrokseen.
Yhteenveto
Vaikka kommelluksia oli paljon ja sopeutuminen ajoittain hankalaakin oli matka kokonaisuudessa
ikimuistoinen ja avartava. Opin paljon lisää ja lähtisin milloin vain uudestaan Kiinaan. Suomalaiset

jotka olivat Kiinassa kanssani olivat aivan mielettömiä ja meistä tuli hyvä tiivis porukka joka pitää
vieläkin yhteyttä toisiinsa ja olemmekin sopineet tapaavamme.

