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1.4.2016
Matkamme alkoi Turun linja-autoasemalta perjantaina klo 12.30 bussimatkalla Helsinki-Vantaan
lentoasemalle, jonne saavuttiin noin klo 14.45 Matkalla oli mukana Jan-Erik Laine ja Ossi
Kantoluoto. Lentokentällä tapasimme muun ryhmän ja saimme lähtöselvityksen ja muut asiat
hoidettua sujuvasti. Lento lähti hieman myöhässä mutta ei se hirveästi haitannut. Koneena oli
Finnairin uusi Airbus 350 jossa ainakin jalkatilaa oli jonkin verran enemmän aikaisempaan
konetyyppiin verrattuna.
2.4.2016
Pudongin lentokentälle saavuimme aikataulun mukaisesti klo 7.10 ja passitarkastusten ja
laukkujen odottelun jälkeen pääsimme etsimään meitä vastaan tulleita opiskelijoita ja
bussinkuljettajaa. He olivat vastassa odotusaulassa ja matka kohti Suzhouta pääsi alkamaan.
Bussimatka kesti noin 1,5 tuntia ja olimme perillä asuntolassa. Huonejaon jälkeen lähdimme
Wilsonin assistentin Jasper Jäntin Keudasta opastuksella tutustumaan kampukseen ja lähialueen
ruokapaikkoihin. Miellä oli myös kaksi kiinalaista opiskelijaa mukana auttamassa. Söimme
maittavan lounaan koko porukka. Loppupäivä oli vapaata ja omatoimista tutustumista
kampukseen.
3.4.2016
Sunnuntaina lähdimme oppilaiden kanssa tutustumaan paikalliseen julkiseen liikenteeseen.
Menimme bussilla puolen tunnin ajomatkan Times Squarelle ja jatkoimme metrolla ostoskadulle.
Teimme pienen kierroksen eri liikkeissä ja söimme lounaan. Paluumatka samoilla kulkuneuvoilla
joiden käyttö tuli näin tutuiksi opiskelijoille.
4.4.2016
Maanantai on täällä vielä paikallinen pyhäpäivä, joten meillä yksi omatoiminen paikkoihin
tutustumispäivä. Päivä kului bussin ja metronkäytön kertauksella ja kaupoissa kiertelyssä.
5.4.2016
Aamupäivän ohjelmana oli Wilsonin esittelemä kierros SIPIVT:n eri opetustiloissa. Pääsimme
näkemään mm. suomalaisten datanomi-opiskelijoiden työskentelyä omassa luokkatilassaan.
Koneistaja opiskelijat näkivät myös oman työssäoppimimisympäristönsä Mr. Ken Gaon yrityksessä.
Yritys on nimeltään Suzhou Industrial Park EVT Scientific Limited Company lyhyemmin EVT. Mr.
Gao kertoi yrityksen taustoista ja kiersimme läpi koko työsalin.
6.4.2016
Aamupäivällä vierailimme kaikki Wilsonin ja neljän Singaporelaisen kanssa SIP:n alueen synnystä ja
historiasta kertovassa rakennuksessa. Koko ryhmämme ihmetteli miten nopeasti alue on

rakentunut vuodesta 1994 tähän päivään ja rakentaminen vaan jatkuu. Lounaan jälkeen neljä
opiskelijaa Ossi, Jan-Erik, Jesse ja Tiia vaihtoivat työasut päälle ja menivät Mr. Gao:n yritykseen
EVT aloittamaan työssäoppimisjaksoa. Mr.Gao kertoi yrityksen tuotteista ja niiden eri työvaiheista.
Yritys valmistaa mm. erilaisia jigejä (kiinnittimiä) Applen puhelintuotantoon sekä
ilmastointilaitteiden osia koneistamalla. Työaika jatkui kello 16.30 asti, jonka jälkeen vapaata.
7.4.2016
Wilson järjesti kyydin Kumeran tehtaalle opiskelijat Eedi ja Aleksi pääsivät aloittamaan työnsä
siellä. Timo Heikkilä kävi tekemässä paperit kuntoon. Muut opiskelijat jatkoivat työtään EVT:llä ja
itse olin aamupäivän seuraamassa työskentelyä. Iltapäivällä lähdimme Timon kanssa
kulttuurikierrokselle Suzhoun museoon, puutarhaan ja jokiristeilylle.
8.4.2016
Aamupäivän ohjelmana oli osallistuminen Vicky Li:n oppitunnille. Timo Heikkilä kertoi
suomalaisesta työturvallisuudesta ja korteista (tulityö-, työturvallisuus- ja ensiapukortista).
Opiskelijoita oli kuuntelemassa 13 ja opettaja. lopussa oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja
muutama rohkea opiskelija myös niitä esitti. Wilson tarjosi lounaan ja paikalla oli myös Suomeen
tulevat opettajat, joten pääsin jo tutustumaan heihin etukäteen. Kävimme myös pikaisella
vierailulla DushuLake hotellilla, jossa oli kolme opiskelijaa työssäoppimisjaksolla. Nuoret miehet
Rudi, Al ja Aarni olivat tyytyväisiä oppimisympäristöön, tosin tekemistä olisi saanut olla
enemmänkin. Loppupäivän ohjelmana oli loppujen tuliaisten hankinta ja laukun pakkaaminen.
9.4.2016
Kotimatka alkoi 05.00 kun SIPIVT:n auto kuljettajineen ja kaksi opiskelijaa tulivat hakemaan meitä.
Shanghain kentällä olimme n. 6.45 Lento meni aikataulun mukaan ja Helsingissä olimme 14.20
Matka oli taas kerran onnistunut joten hyvillä mielin reissun jälkeen.

