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Sunnuntai 21.10.2012
Herätys hyvissä ajoin ja viimeiset tarkistukset, että kaikki on varmasti mukana. Sitten Bussilla kohti
lentokenttää. Laukut jätettiin baggage drop- tiskille ja sitten ostoksille ja koneeseen. Lento kesti vain n. 8
tuntia, vaikka sen piti kestää 9,5 tuntia. Matka meni lokoisasti elokuvia katsellessa. Salamakin taisi osua
koneeseen ja vähän turbulenssia oli välillä. Mukavaa matkustamista siis!
Maanantai 22.10.2012
Suomen aikaan hieman ennen 2 yöllä olimme Kiinassa Shanghain kentällä eli kiinan aikaa n. klo 7 aamulla.
Ilmasto tuntui heti kostealta ja melko lämpimältä. Meitä odotti asemalla koulun minibussi joka kuljetti
meidät koululle. Matka kesti pitkät 2 tuntia, sillä bussissa oli tuskasen kuuma ja myös aika ero painoi päälle,
sillä lentokoneessa ei tullut nukuttua. Koko päivän pieni väsymys päällä kierreltiin ympäri kampusta
totutellen kiinaan kaikin tavoin. Lounaalla ruoan joukosta löytyi kananjalkoja sekä lihassa oli todella paljon
luita. Maha saatiin kuitenkin täyteen. Illalla vihdoin pääsi nettiin ja hommasimme prepaid liittymät, joilla on
helppo ja halpa kommunikoida Kiinassa toisillemme.
Tiistai 23.10.2012
Aamulla nousimme ja menimme heti aamupalalle. Aamupalana söimme jotain lätyn tapaisia, joiden sisälle
sai valita jotakin lihaa. Aamupalan jälkeen menimme kiertämään Suzhou Industrial Parkia ja tutustumaan
sen historiaan. Suzhoussa kiertelyn jälkeen iltapäivällä oli vuorossa tulevaan projektiin tutustuminen sekä
paikallisten oppilaiden ohjaama pyöräilylenkki. Sekavan hullusta liikenteestä huolimatta selvisimme hyvin ja
ehjin nahoin!
Keskiviikko 24.10.2012
Aamulla ylös ja nuudelit tulemaan. Nuudeleiden syönnin jälkeen menimme bussilla kohti työssäoppipaikkaa
eli Vaconin tehdästa. Kiertelimme ja tutustuimme Vaconin eri laitteisiin sekä kiersimme tehtään ympäri.
Tehdäs oli yllättävän suuri ja silmäänpistävän siisti. Iltapäivällä oli vuorossa Kiinalaisten esitelmä
Kiinalaisesta kulttuurista ja he näyttivät mm. miten Kiinalaista teetä valmistetaan sekä teimme viuhkat
joihin maalasimme vesiväreillä kuuluisia Kiinalaisia piirroskohteita. Toiselle puolelle viuhkaa kirjoitimme
jotakin Kiinaksi Kiinalaisin merkein.
Torstai 25.10.2012
Aamusta alkoi taas projektin kanssa painiminen sekä siihen syvällisemmin tutustuminen. Kävimme läpi
paikallisen opettajan kanssa miten laite toimii ja mitä osia ja komponentteja siihen kuuluu. Projektina on
siis tehdä itsenäisesti tiettyä ”uraa” kulkeva vihivaunu. Koko koulupäivä kuluikin pitkälti projektiin
tutustumiseen. Illalla oli koulun juhla, jossa toivotettiin tervetulleeksi ensimmäisen vuoden opiskelijat.
Ohjelmat olivat todella upeita. Oli tanssia, puheita, laulua sekä hieman pyrotekniikkaa sekä pieniä
ilotulitteita. Juhla oli kerrassaan todella tyylikäs.

Perjantai 26.10.2012
Lisää vihivaunuun tutustumista. Iltapäivällä taas kiertelemään ja kaupoille ostelemaan halpoja tarvikkeita.
Kaupasta hieman juotavaa ja purtavaa illaksi ja kämpille viettämään aikaa muiden opiskelijoiden kanssa, ja
aikaisin nukkumaan ja valmistautumaan seuraavan päivän Suzhoun kierrokselle.
Lauantai 27.10.2012
Hyvin nukutun yön jälkeen lähdimme kohti Times Squarea bussilla, ja sieltä jatkoimme matkaa metrolla
pidemmälle. Saavuimme suurelle ostos alueelle, jossa oli kalliita sekä halpoja kojuja sekä kauppoja. Mukaan
tarttui mm. Muistitikkuja, MP3 soittimia sekä muita pieniä ja halpoja pikku elektroniikka tavaroita.
Myöhemmin menimme teettämään mittatilauspuvut erääseen arvostettuun vaatekauppaan. Puvun
teettäminen maksoi vain n.100 euroa. Alue oli melko paljon erilainen kuin Industrial Parkin alue. Sen
huomasi yleisestä siisteydestä sekä rakennuksista.
Sunnuntai 28.10.2012
Tänään oli vuorossa Suzhoun tunnettu museo, joka kertoi Suzhoun ja Kiinan historiasta. Museo oli todella
upea ja mielenkiintoinen. Kävimme myös kauniissa nöyrän palvelijan puutarhassa, joka oli todella suuri.
Päivän ehkä hienoin nähtävyys oli Tiger Hill, joka oli korkeahko kukkula, jonka huipulla oli kalteva torni.
Huipulle menimme sähköautolla, jolla kuljetettiin turisteja. Oli myös erittäin upeaa ja mielenkiintoista
nähdä Suzhoun vanhakaupunki.

Maanantai 29.10.2012
Tänään alkoi sitten työssäoppi. Aluksi saimme hieman perehdytystä tehtaan tavoista sekä muista tärkeistä
työpaikka asioista. Iltapäivästä pääsimmekin työnteon vauhtiin ja aloitimme kasaamaan taajusmuttajan
ensimmäisiä osia. Työpäivä meni yllättävän nopeasti ja kampukselle päästyämme oli tiedossa kiinalaisten
opiskelijoiden järjestämä kulttuurivaihtotilaisuus. Taiteilimme ikkunakoristeita, sekä joitakin tunnettuja
kiinalaisia taikinaan käärittyjä ruokia.
Tiistai 30.10.2012
Aamusta töihin ja jatkamaan eilisen hommia. Työpaikalla oli todella mukavaa ja töitä oli miellyttävä tehdä.
Tehdas oli todella siisti ja kaikki oli järjestyksessä sekä moni asia oli todella tarkkaa. Tuli muistaa monia
asioita. Työpäivä meni tosi nopeasti kuin eilenkin ja kampukselle päästyämme menimme suoraan kauppaan
ja syömään mäkkäriin. Kiinalainen ruoka on ollut todella hyvää, mutta vaihtelu virkistää:) Ja varsinkin vain
2euron hintainen ateria!
Keskiviikko 31.10.2012
Vaconilla oli inventaario joten hommaa oli vähän, mutta jotain pientä kuitenkin. Töiden jälkeen oleilua ja
pelailua poikien kanssa.
Torstai 1.11.2012
Töistä oli torstai sekä perjantai vapaita joten lauantaina ja sunnuntaina oli mentävä töihin. Ajattelimme
poikien kanssa mennä keskenämme kiertelemään Suzhouhun ja menimme bussilla ja metrolla taas
Quanqian Streetille shoppailemaan. Löysimme perille ilman mitään ongelmia. Mukaan ei oikein tarttunut
mitään mutta nähtävää ja hauskaa oli. Illalla kämpille viettämään aikaa ja rentoutumaan.

Perjantai 2.11.2012
Kiinalaisten opiskelijoiden kanssa Kiertämään Suzhouta. Kävimme vanhassa kaupungissa sekä taas
quanqian streetillä, illalla Kiinalaiset opiskelijat ja osa meidän porukasta lähti koululle ja minä ja osa pojista
jäimme kiertelemään vielä kaupoissa. Illalla teki mieli mennä pelaamaan sulkapalloa tai koripalloa, mutta
urheiluhalli oli kiinni eikä vain kiinaa puhuvasta vartijasta ollut apua. Löysimme yläkerrasta kuitenkin
biljardipöytiä ja jäimme pelaamaan koko illaksi.

Lauantai 3.11.2012
Aamulla noustiin sitten iloisesti viikonloppuna töihin. Aamulla töitä oli hieman vähemmän mutta kyllä
myöhemmin töitä taas piisasi taajuusmuuttajien kasaamisen merkeissä. Töistä päästiin normaalisti klo 5 ja
6 lähdimme sitten kohti kampuksen läheisiä kauppoja ja kävimme myös paikallisessa ravintolassa syömässä.
Illalla taas pelaamaan biljardia poikien kanssa, pelatessa vierähtikin melkein kaksi tuntia ja oli mentävä
nukkumaan sen jälkeen.
Sunnuntai 4.11.2012
Töitä, töitä ja töitä. Työpaikalla taas todella maukasta ruokaa. Lounaalla sai myös hedelmän joka muistutti
maultaan makeaa verigreippiä, mutta hieman suurempi kokoista. Töiden jälkeen menimme opettajan ja
poikien kanssa paikalliseen syömään. Söimme perinteisellä kiinalaisella tavalla että jaoimme kaikkia
ruokalajeja, joten sai syödä hyvin ja monipuolisesti. Ruoka oli maukasta sekä halpaa. Illalla menimme
koululle pelaamaan pingistä, siinä vierähtikin sitten pari tuntia.
Maanantai 5.11.2012
Töissä aloitettiin erilainen vaihe taajuusmuuttajien kasauksesta, joka oli todella hyvä kun sai vaihtelua ja
töitä sai paiskia koko päivän. Illalla olikin jo hieman viileämpää ja kävelimme kaupoille ja syömään. Ruoan
jälkeen taas pelaamaan pingistä. Kolmen tunnin pelailun jälkeen alkoi jo väsyttää ja menimme kämpille
oleilemaan ja iltapalaa haukkaamaan.
Tiistai 6.11.2012
Työpäivä alkoi taas normaalisti 8.30. Menimme linjassa eteenpäin kasaamaan seuraavaa vaihetta
taajuusmuuttajien valmistuksessa. Työ oli taas mielenkiintoista ja oli paljon uutta muistettavaa.. Illalla
kävimme syömässä koulun ravintolassa turkkilaista kanakebabia, joka oli todella maukasta. Illalla menimme
pelaamaan pingistä, siinä vierähtikin taas monta tuntia.
Keskiviikko 7.11.2012
Töissä siirryimme taas yhden askeleen eteenpäin linjaa. Lounas oli töissä todella hyvää. Oli riisiä (kuten
aina) sekä kasviksia, friteerattua kanaa sekä jotain muutakin lihaa. Ensimmäistä kertaa oli myös juomaa
saatavilla, joka oli appelsiinimehua. Illalla menimme Time Squarelle syömään Pizza Hut:iin ja sen jälkeen
kiertelemään ostoskeskukseen. Hinnat olivat suomen tasoa, joten mukaan ei tarttunut mitään. Illalla
pesimme pyykkiä, joka olikin helppoa sillä koneessa oli vain yksi nappi eikä lämpötilaa tms. voinut säätää.
Torstai 8.11.2012
Jatkoimme töissä 3. linjassa, joka on TaMujen kokoonpanon toiseksi viimeinen osa. Päivä meni nopeasti,
sillä töitä pystyi tekemään todella itsenäisesti, kun oli eilen tehnyt samaa hommaa. Illalla jo tavaksi tullutta
biljardia sekä pingistä.
Perjantai 9.11.2012
Viimeinen päivä töissä. Taajuusmuuttajien kokoonpanon viimeistä vaihetta teimme tänään. Tämä vaihe vei
myös n. 2h per taajuusmuuttaja. Iltapäivästä kokouksia työssäopista sekä arviointi työssäoppi jaksosta.
Mielestäni sain todella hyvät arviot. Ja työssäopista jäi todella hyvä mieli kaikin puolin!

Lauantai 10.11.2012
Pitkien yö unien jälkeen menimme sovittamaan mittatilauspukuja. Omani oli tehty sopivan kokoiseksi ja
sovimme että hakisimme ne sitten valmiina keskiviikkona. Mukana meillä oli samat kiinalaiset opiskelijat
oppaina ja pukuliikkeestä lähtiessämme menimme kaupoille kiertelemään. Oppaat päästimme menemään
jo koululle sillä kaupunki oli tullut jo sen verran tutuksi, että osasimme tulla omin neuvoin takaisin
kampukselle.
Sunnuntai 11.11.2012
Shanghain matka! Herätys 6 jälkeen aamulla virkeänä. Ensin menimme bussilla, jolla kesti n. 30minuuttia
juna asemalle. Junaa odottelimme hetken, sitten siirryimme junaan. Se oli yllättävän tilava ja hiljainen,
vaikka vauhtia olikin 300 km/h. Junamatka kesti vain 30minuuttia, joka meni hujauksessa. Shanghai yllätti.
Se oli todella iso paikka ja rakennukset ja pilvenpiirtäjät olivat todella korkeita ja upeita. Kävelimme ympäri
Shanghaita, vietimme päivästä suuren osan ”fake marketissa” jossa oli halpaa, jos osasi tinkiä tarpeeksi
hyvin. Söimme kiinalaista, joka oli erikoisen makuista, mutta hyvää. Illalla menimme suosittuun paikkaan
katselemaan Shanghain rakennusten valaistuksia ja ottamaan kuvia. Sen jälkeen nokka takaisin kohti
kampusta.

Maanantai 12.11.2012
Meille annettiin pikainen päivän mittainen muistiin palauttaminen vihivaunun kokoamisesta.
Oppituntimme loppui iltapäivällä, jonka jälkeen menimme kaupungille syömään ja sen jälkeen oleskelimme
vain kämpillä.
Tiistai 13.11.2012
Turun ja Hyrian opiskelijoiden vuoro kasata vihivaunua. Sillä välin me Tamperelaiset olimme kiinalaisten
opiskelijoiden haastattelussa. He tekivät projektia koskien Kiinan ja Suomen eroista koulutuksessa yms.
asioissa. Illalla syömään ja kaupoille poikien kanssa ja illalla pelailimme korttia ja hengailimme turun
huoneessa.
Keskiviikko 14.11.2012

Aamusta vihivaunun kasaus. Se meni yllättävän nopeasti eikä työ ollut kamalan vaikea. Meidän piti purkaa
vihivaunusta anturit sekä johdotukset. Sen jälkeen asensimme kaikki anturit joiden mukaan vaunu seuraa
teipeistä tehtyä ”uraa”. Kirkkaana paistavan auringon takia oli antureita myös hieman säädettävä. Teimme
myös liittimet kaapeleihin ja asensimme ne ohjauskorttiin. Illalla oli vuorossa opiskelijoiden esityksiä, oli
beatboxia, laulua, bändien esityksiä sekä karaokea.
Torstai 15.11.2012
Meille jaettiin Kiinan vaihdosta todistukset. Lisäksi kertasimme meidän vihivaunu projektia Kiinalaisen
opettajan kanssa sekä opettajaa haastatteli jokin kameramies. Opettaja siis selosti vihivaunun toimintaa
kameralle. Lisäksi näytettiin vihivaunun ohjausta myös tabletilla.
Perjantai 16.11.2012
Illallinen koulun johdon sekä Vaconin työntekijöiden johtajan sekä työssäharjoitteluohjaajien kanssa. Meille
tarjottiin kalliin näköisen hotellin ravintolassa yksityisessä huoneessa tunnettuja kiinalaisia ruokia. Oli
joitakin tuttuja ruokia kuten dumplingseja, sekä kanaa ja kalaa. Uusina ruokina tuli vastaan ankerias,
Pekingin ankka sekä ”kiinalaisia hamppareita”. Ruoan kanssa juotiin teetä sekä jotai erittäin kuitupitoista
juomaa. Ruoka oli todella hyvää ja ilta oli todella mukava.
Lauantai 17.11.2012
Haikea vapaapäivä. Saimme lauantain vapaaksi ja käytimme sen kiertelemällä Suzhouta etsien jotakin
ostettavaa. Seuraavana aamuna oli lähtö 5 aamulla joten päätimme ettemme nuku yöllä jolloin voisi
nukkua lentokoneessa ja saisi unirytmin kuntoon. Yöllä sitten menimmekin 2 aikaan mäkkäriin syömään
muiden paikkojen ollessa kiinni. Ilta meni tavaroita pakatessa sekä valmistellessa lähtöä.

Sunnuntai 18.11.2012
Aamuyöstä kello 5 sitten koulun bussilla kohti Shanghain kenttää haikein mielin tottakai. Olimme kentällä
hyvissä ajoin ja baggage dropin ja turvatarkastuksen jälkeen menimme vielä tax free kauppoihin ostoksille.
Edessä oli n. tunnin pidempi lento kuin tullessa, mutta onneksi koneessa oli nyt helppo nukkua sillä olimme
valvoneet koko yön.

Suomi tuntui todella mukavalta taas pitkästä aikaa, mutta Kiinaan teki silti mieli palata.. Ehkä joku päivä
sitten!

