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Lähtöpäivä
Ryhmä tapasi HelsinkiVantaan lentokentällä hieman kolmen jälkeen iltapäivällä, pari
tuntia ennen koneen lähtöä. Kun kaikki olivat saaneet matkalaukkunsa jätettyä ja
hetken ajan lentokentällä pyörittyään suuntasimme lentokoneelle ja hieman viiden
jälkeen lento kohti Shanghaita alkoi.

Ensimmäinen viikko
Shanghaissa lähti käyntiin noin kymmenen tunnin lentomatkan jälkeen junamatkalla
lentokentältä kohti keskustaa. Pääsimme kokeilemaan Shanghain Maglevjunaa jolla
matka sujui hyvin ripeästi. Junaasemalla oppilaat kohtasivat ensimmäisen
haasteen, taksin tilaamisen Kiinassa. Ensimmäinen taksi johon lähdimme yritti
tietenkin huijata meitä, mutta tajusimme nousta pois kyydistä ja vaihtaa taksia.
Toisella yrityksellä pääsimme ongelmitta hotellille. Viikon aikana tutustuimme
Shanghain keskustaan sekä lähiseutuihin. Kohokohtina ehkäpä Pudongin
pilvenpiirtäjät, jotka näimme alkuviikosta, Shanghain tiede ja teknologia museo,
fakemarket, Suomen pääkonsulaatissa vierailu sekä pohjoismaiseen arkkitehtuuriin
rakennettu alue, jonka Teemu näytti meille loppuviikosta. Tutustuimme loppuviikon
aikana myöskin Shanghain yöelämään.

Toinen viikko
Kului pääosin kiinalaisessa koulussa missä harjoittelimme monimuotoisia projekteja,
sekä tutustuimme kiinalaiseen kulttuuriin erilaisten teemapäivien kautta.
Ensimmäisenä projektina meidän käskettiin tehdä vaunu joka osasi seurata mustaa
viivaa. Projekti onnistui kaikkien osalta ainakin jotenkin. Muita projekteja oli
esimerkiksi pintajuotttamisen harjoittelu. Kulttuurin opiskeluun kuului kiinalaista taiji
lajin opiskelua ja kiinalaisten kanssa pöytätenniksen peluuta. Viikon aikana jokainen
sai mennä melko vapaasti miten halusi sillä koulun jälkeen ei pahemmin ollut
ohjelmaa. Uudet opettajat tulivat alkuviikosta ja pääsimme nauttimaan viimeisen
päivällisen koko porukalla ennen kuin vanhat opettajat lähtivät takaisin Suomeen.

Kolmas viikko
Vietettiin myöskin koululla, tosin meille järjestettiin muutamia vierailuja paikallisiin
yrityksiin. Koululla projekteihin tällä viikolla kuului tietokoneen rakentamista sekä
kulttuuri annoksena kiinalaista solmun sidontaa. Yritys vierailuiden aikana pääsimme
näkemään miltä elämä kiinalaisen liukuhihnan takana näyttää sekä kuulemaan
kiinnostavia esityksiä miten modeemini syntyy. Koulu järjesti meille myöskin
kierroksen itäkiinan suurimpaan puutarhaan. Puutarhassa kiertelimme yhden
iltapäivän, minkä aikana en ehtinyt edes nähdä koko aluetta. Illalla nautimme koulun
tarjoaman illallisen hienossa ravintolassa. Ruoka siellä oli erittäin maukasta
vaikkakin välillä ei tiennyt mitä suuhunsa laittoi. Perjantaina nautimme vielä kerran
Shanghain yöstä ja loppuviikko menikin laukkuja pakkaillessa ja lähtöä valmistellen.
Maanantaina nousimme koneeseen kohti Suomea.

Yhteenveto
Shanghai on kaupunkina törkeän iso, täynnä ihmisiä ja autoja. Ilma oli useimmiten
siedettävää, vaikka välillä oli kurkku kipeä. Ruoka oli hyvää vaikka useimmiten ei
tietänyt mitä suuhunsa laittoi. Jos paikallista ei uskaltanut syödä, löytyi läheltä
onneksi länsimaalaisiakin ruokaketjuja. Aluksi kaupunki tuntui melkein jopa
pelottavalta mutta suuruuteen tottui hyvin nopeasti kunhan ei hermoillut liikaa.
Kaiken kaikkiaan matka oli loistava ja hyvin onnistunut.

Lähdenkö uudestaan Shanghaihin? Ihan koska tahansa.

