Raportti Pentti Aromaa 7.11 – 18.11.2012
Kiinan vaihto-oppilas jaksosta 20.10 - 18.11.2012
7.11.2012
Lähtö Helsingistä 17.10 AY 057
8.11.2012
Saapuminen Sanghaihin aikataulussa n. 8.10 (paikallista aikaa). Passintarkastus, matkalaukkujen
nouto ja koulun auto ja kaksi opasta sekä autonkuljettaja vastassa lentoasemalla. Lentoasemalta
noin kahden tunnin matka Suzhouhun koululle.
Koululla huoneen saannin jälkeen pikku odottelua ennen kuin Matti Hellsten (Tampere) ja Qian
Wilson (Suzhou) saapuivat paikalle.
Kävimme palaverin päivän ohjelmasta ja aikatauluista. Wilson kertoi koulusta ja Suzhousta.
Illalla Matti Hellsten tutustutti minua Suzhoun kaupunkiin.
9.11.2012
Kello 9 lähdimme tutustumaan Suzhoun nähtävyyksiin. Meille oli järjestetty kaksi opasta.
Alkuperäinen aikataulu muuttui, koska aluksi sovittu arviointikeskustelu lykkääntyi, sillä Wilson oli
järjestänyt opastetun kaupunkikierrokseen perjantaille. Arviointi ja Vaconin henkilöstön
tapaaminen järjestettiin sitten viimeisellä viikolla.
Vierailumme kohteita olivat The Humble Administration’s Garden, Suzhoun kävelykatu, Tiger Hill, Old
Town ja Times Square. Palasimme koululle takaisin kello 20.

10.11.2012 Lauantai
Kello 12 jälkeen lähdimme Tiger Hillille sovittamaan poikien teettämiä pukuja. Kävimme myös
Old Townissa.
11.11.2012 Sunnuntai
7 – 22 Opastettu matka Sanghaihin. Matka Suzhou Shanghai luotijunalla kesti noin. 30 min. Matkan
hinta 2 x 35 ¥ = 80 ¥ eli noin 10 €. Matkalippuja ostettaessa tarvitaan passi.
Luotijunan nopeus on 300 km/h.
12.11.2012
9 – 10 Natalia tutustutti minua kampusalueeseen.
10 – 12 palaveri Wilsonin kanssa tulevan viikon aikatauluista. Kävimme tutustumassa työpajaan,
jossa pojat kokosivat ja testasivat vihivaunun toiminnan.
Keskustelimme työssäoppimisen arviointipalaverin järjestämisestä Vaconin työnohjaajien kanssa.
Työssäoppijat ja Vaconin edustajat olivat tehneet arvioinnit poikien viimeisenä työharjoittelu
päivänä perjantaina. Vain Juuso Hakulinen oli arvioitu uudelle kaavakkeelle.
12 – 16 laboratoriotyöskentelyä. Opiskelijat rakensivat vihivaunun anturikaapelit (5 infrapunaanturia ja 2 nopeusanturia X- ja Y-suunnille) ja liittimet sekä asensivat ne oikeille paikoilleen.

Laboratorion kiinalaisopettaja näytti miten työ suoritetaan.
13.11.2012
9 – 11 Hyrian oppilaat Juuso Hakulinen ja Joel Möksy tekivät näytön vihivaunun kokoamisesta ja
toiminnan testaamisesta. Iltapäivällä 13 – 15 Turun koulun oppilaat suorittivat näytön.
11 – 12 vein Wilsonille hänen toimistoonsa Matti Hellstenin jättämät lahjat Wilsonille ja hänen
sihteerilleen Natalialle. Keskustelimme Wilsonin kanssa aikatauluista ja minun ja poikien
viihtymisestä Kiinassa. Totesimme kaikkien asioiden olevan hyvin ja järjestyksessä.
13 – 15 Poikien haastattelu suomalaisen ja kiinalaisen koulun eroista ja yhtäläisyyksistä.
Kiinalaisopiskelijat suorittivat haastattelut.
Aamupäivällä kiinalaisopiskelijat haastattelivat turkulaisopiskelijoita.

Kiinalaisopiskelijat haastattelevat poikia. (Niklas Hyrkkö ja Lauri Luoma ja Juuso Hakulinen)
Kävin illalla Times Squarella 17 – 20. Bussilla matka kesti noin. 30 min.
14.11.2012
9 – 11 Laboratoriotunti (Tampere)
12 – 13 Palaveri Wilsonin kanssa aikatauluista ja loppuviikon ohjelmasta.
13 – 19 Pukujen nouto Tiger Hillistä. Matka koululta bussilla Times Squarelle (n.30 min) ja sieltä
metrolla muutama asemaväli (n. 20 min) ja loppu kävellen (n. 30 min) Tiger Hillille pukukauppaan.
15.11.2012
Vaconin urheilupäivä. Pojat ottivat osaa jalkapallo- ja koripallo-otteluun. Joel Möksy teki yhden
maalin jalkapallo-ottelussa. Möksyn pelaama joukkue voitti 3 - 2.
16.11.2012
Aluksi oli sovittu todistusten jako kello 10 kokoushuoneessa mutta aikataulu muuttui.
Todistusten jako suoritettiin 12.15 AVC labrassa.
Puheen piti ja todistukset jakoi Newsea Wang, PhD, Assistant of President.
Hän mm. toivotti meidät suomalaiset tervetulleiksi koululle uudelleen.

Laboratoriotyöskentelyn todistusten jakotilaisuus
Oikealta vasemmalle Qian Wilson, laboratorion kiinalaisopettaja, Newsea Wang, Janne
Koivuniemi, Lauri Luoma, Tuomas Laveri, Joel Möksy, Niklas Hyrkkö, Juuso Hakulinen, Pentti
Aromaa.
17 – 20 Päättäjäisjuhla ravintolassa, jonne meidät vietiin pikkubussilla. Päättäjäisjuhlan aluksi
suoritimme Vaconin edustajien kanssa työssäarviointipapereihin uuden kaavakkeen vaatimat
arviointilisäykset ja nimikirjoitukset.
17.11.2012 Lauantai
Valmistautumista kotiinlähtöön. Kävimme täpötäydellä eli seisomapaikoilla olevilla bussilla ja
metrolla matkamuisto- ja tuliaisostoksilla Lindun Lu-metroaseman (linnunluu) vieressä olevalla
Suzhoun kävelykadulla.
18.11.2012 Sunnuntai
Kello 5 aamulla lähdimme lentokentälle. Lento AY 58 kello 10.15 lähti 45 aikataulustaan
myöhässä.
10 tunnin lennon jälkeen olimme kello n.15 perillä Suomessa. Aikaero 5 tuntia. Kotona 17.30.
Kiinan vaihto-oppilasjakso sujui todella mallikkaasti. Ei mitään ongelmia, kunhan aikataulut vähän
muuttuivat.

