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Työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa 1.‐28.4.2011

1.4.2011
Aamulla kaikki alkoi hyvillä mielin ja kaikki oli hyvin, kunnes olin astumassa bussiin ja huomasin,
että tärkein eli reppu, jossa olivat lentolippu ja passi, olikin kotona! Mutta onneksi Nikon (minun
luokkakaverini, joka oli kanssani tulossa Kiinaan ) isä oli reilu kaveri ja heitti minut kotiin
hakemaan reppua. Sen jälkeen ajettiinkin salamana Paimioon, josta hypättiin sitten uudestaan
bussiin. Päästiin hyvin ja turvallisesti lentokoneeseen, joka oli kyllä 40 min. myöhässä aikataulusta.
2.4.2011
Saavuimme klo 11.00 aikaan SIPVIT-oppilaitokseen, joka oli valtavan kokoinen! Alussa kierreltiin
paikkoja ja saatiin meidän asunnot asuntolasta. Näimme kierroksen aikana myös oli liikuntatunnin:
opiskelijat pelasivat jalkapalloa. Me keräsimme rohkeutemme ja kysyimme, saammeko tulla
mukaan. Vastaus oli kyllä, ja näin pelasimme reilu 30 min - se oli hauskaa! Illalla saimme syödä
koulun opettajien kanssa ja menimme ajoissa nukkumaan, koska olimme olleet hereillä ainakin 30
tuntia!
3.4.2011
Aamulla kierreltiin lisää koulua. Kierros kessti melkein kaksi tuntia, koska oppilaitos oli valtava, ja
tuossakaan ajassa emme edes nähneet koko koulua! Päivällä kävelimme vanhaan kaupunkiin
ja viimeiseksi menimme illalla ravintolaan syömään ”juhlaaterian” yhdeksälle hengelle, joka
maksoi 200RMB (20€)! Eli Kiinassa on ERITTÄIN halpaa! Yritettiin päästä riksapyörän kyydillä
takaisin asuntolaan, mutta yhtään ei löytynyt tähän hätään..
4.4.2011
Aamulla aikaisin menimme harjoittelemaan kilpailuihin, mutta meiltä puuttui kaikki työkalut ja
MPS-vaunut olivat muutenkin huonossa kunnossa, niin siitä ei tullut paljon harjoitteltua mutta
vähän kuitenkin. Myöhemmin päivällä pelasimme pari tuntia taas jalkapalloa ja pelailun jälkeen
lepäilimme asuntolassa korttia pelaten.
5.4.2011
Aamulla klo 9 aikoihin lähdimme bussilla Suzhoun keskustaan vähän shoppailemaan.
Merkkivaatteet olivat kyllä melkein saman hintaisia kun Suomessa (esim. Nike, Adidas,
Kappa), mutta supermarketeissa ne olikin sitten ehkä vähän ”rumempia” mutta paljon paljon
halvempia. Kahdet siistit kengät maksoivat sen 200 yania (20€) eli siellä sitä hintaeroa
löytyi. Kävimme myös testaamassa KFCn ja McDolnaldsin, ja kyllä oli hyvää!

Kaupungilla huomasi, että elämää on huomattavasti enemmän: ihmiset menevät vähän miten sattuu
ja pysähtyvät keskellä risteystä, punaisia päin vaan kauheassa ruuhkassa, sitten vielä lapset
äiteineen ylittää tietä, vaikka autot kulkee sata lasissa siitä parin sentin päästä! Kun tulimme taksilla
illalla takaisin, niin siinä se kuski rennosti pysähtyi KESKELLÄ risteystä puhumaan jotain
kuulumisia meidän oppaalle – vaarallista elämää ;) Ihan hullua touhua…. Mutta nättiä oli!
6.4.2011
Aamu alkoi kiinankielisellä pneumatiikkatunnilla. Alussa me vain istuimme ja kuuntelimme kiinaa.
Kun kaikki nousivat tekemään töitä, me vaan seurasimme perässä ja teimme saman tehtävän! Nyt
on sitten sekin huomattu, että ei täällä ole oikein kunnon vehkeitä, kun kaikki tavarat suhisee vaan,
kun ilmaa pitäisi tulla.
Lounaan jälkeen menimme tutustumaan Vaconin tehtaalle, johon me menemme ensi viikolla
työssäoppimaan.
Yksi henkilökunnan edustajista selitti meille englanniksi kaiken mahdollisen tiedon firmasta ja
lopuksi pääsimme suomalaismiehen kanssa kiertelemään ja juttelemaan suomea pitkästä aikaa.
Mukavaa!
Muut menivät sitten nostamaan lisää rahaa, kun minä taas menin pelaamaan jalkapalloa kiinalaisten
opiskelijoiden kanssa. Suomalainen 13-vuotias pesee kyllä 6-0 20- vuotiaan kiinalaisen
jalkapallossa, että semmoinen ero täällä! Treenien jälkeen pelasimme taas korttia asuntolassa ja
nautimme vapaa-ajasta sisällä, koska ulkona satoi vettä!
7.4.2011
Aloitimme päivän MPS-vaunujen rankentelemassa. Kaiken opiskelun jälkeen menimme päivällä
Nikon kanssa nostamaan vähän lisää rahaa, koska menemme huomenna teettämään puvut.
Illalla kuudelta koulussa oli isot juhlat meille ulkomaalaisille. Juhlat alkoivat suurella 200 henkilön
juhlapäivällisellä (mukana kiinalaisia, suomalaisia, singaporelaisia ja belgialaisia). Juhla-aterian
jälkeen menimme suureen liikuntasaliin, jossa oli esiintymislava, katsomo ja siistit showvalot.
Ohjelmaa oli paljon! Kaikilla ulkomaalaisillakin oli oma ohjelma. Meidän leikki oli sellainen, jossa
tytöltä sidotaan silmät ja sitten tytöt hakee sokkona tarralappua pojan kropasta. Luulen, että kaikki
tykkäsivät siitä. Illalla klo 22 olimme niin väsyneitä, että päätimme mennä jo nukkumaan kaiken
tapahtumien jälkeen.
8.4.2011
Menimme klo 8.20 englannin tunnille tutustumaan, miten kiinalaiset opiskelevat englantia. Kaikki
meni hyvin kunnes kiinalaisten piti kysyä kysymyksiä meiltä. Opiskelijat olivat niin ujoja ja
kielitaito oli niin heikko, ettei ei niitä kysymyksiä tullut montaa… ainakaan samasta aiheesta.
Tunti päättyi ainakin 10 minuuttia suunniteltua aikaisemmin, koska kiinalaiset halusivat ottaa
ainakin 100 kuvaa meistä! Olihan se ihan kivaa, mutta tosi outoa, että sieltä ne vaan tulevat *räps
räps* filmaten suoraan meidän eteen ja ottavat kuvia kuin muistoksi. Ja kuvia otettiin tosi paljon,
paljon enemmän kuin suomalaiset ottaisivat vastaavassa tilanteessa.

Iltapäivällä menimme Suzhoun silkkitielle, missä teetettiin mittojen mukaan jokaiselle oma puku.
Koko puku maksoi vain 100 €. Eli jos Kiinassa pitää jotain hankkia, niin omaan kroppaan tehty
puku! Heti kun mitat oli otettu, hyppäsin taksiin matkatakseni takaisin koululle, koska siellä alkoi
Kiina-Belgia -jalkapallo-ottelu, johon minut oli kutsuttu mukaan pelaamaan. Sain kerrankin leikkiä
pari tuntia kiinalaista : ) Me kiinalaiset voitimme 10-3 ! Tein itse kolme maalia ja syötin kaksi, eli
olimme aika ylivoimaisia. Tämä oli siksi aika iso juttu, koska kiinalaiset olivat aina ennen hävinneet
vastaavanlaiset ystävyysottelut.
Ottelu päättyi joskus kymmenen tienoilla, jonka jälkeen lähdimme vielä viettämään viimeistä iltaa
belgialaisten kanssa, koska he lähtivät seuraavana aamuna kotiin.
9.4.2011
Tänään on lauantai, ja ei mitään ohjelmaa, joten nukuimme klo 12 asti. Otettiin koko päivä vaan
rennosti. Illalla juhlittiin Nikon isän synttäreitä täällä kiinalaisten kanssa. He olivat järjestäneet
paljon juotavaa ja sipsejä ja muuta snacksyötävää meille. Juhlimme salissa, jossa oli karaokea ja
muuta ohjelmaa tarjolla. Synttäreitä sitten juhlittiin klo 18-02, ja kyllä hauskaa oli!
10.4.2011
Aamulla oli vaikeata herätä seitsemän aikoihin kun koko viime ilta oltiin kerran juhlittu. Mutta
sisulla ja innolla noustiin, koska edessä oli matka SHANGHAIhin. Tätä oli todella odotettu kauan!
Shanghai: kyllä oli sitten iso kaupunki! Kyllä sen tänään huomasi, että kuinka pieni Turku on
muihin maailman kaupunkeihin verrattuna. Nähtiin myös paljon kiinalaisia…
Vaatteet oli tosi halpoja, joten niin me pojat ostimme monta kassillista vaatteita, sun muuta
tuliaistavaraa Suomeen. Tulimme takaisin koululle klo 19 aikoihin hyvin väsyneinä. Söimme, ja
kello 21 mentiin jo nukkumaan.
11.4.2011
Tänään alkoi työssäoppiminen. Kello 8.30 lähdimme Vaconin tehtaalle tekemään sopimukset ja
tutustumaan töihin. Työpäivisin koulubussi tuli muinakin aamuina hakemaan meidät aina klo 8.30
ja vie meidät töihin, ja sitten työpäivän loputtua klo viisi haki meidät takaisin koululle/asuntolaan.
Suunnitelmana oli myös, että joka työpäivän jälkeen meidän piti vielä harjoitella klo 18 eteenpäin
MPS-vaunuja Skills-kisoihin. Se tuntuu kyllä pitkältä ja rankalta päivältä, mutta kai siihen sitten
tottuu…
Takasin työjuttuihin: tosiaan taisteltiin klo 9 aamusta melkein klo 11 asti sopimuksien kanssa aikamoista vääntöä! Mutta lopulta kaikki selvisi. Illalla MPS-vaunujen jälkeen pestiin vaan pyykkiä
ja löhöiltiin.
12.4.2011
Menimme aamulla 8.30 koulubussilla töihin, jossa olimme 17 asti, ja jonka jälkeen menimme taas
harjoittelemaan Skills-kisoihin puoli kahdeksaan.
Illalla keräsin voimia ja menin vielä 25 minutin lenkille. Loppuilta pelattiin vaan korttia.

13.4.2011
Olimme taas koko päivän töissä 8.30-17.
Kun tulimme takaisin asuntolaan niin meidän oppaamme sanoi, että menemme katselemaan
suomalaista filmiä (Rare Export ). Kiinalaiset olivat ladannet jonkun venäjäksi dubatut version jossa
oli kiinaksi tekstit. Joten skippasimme koko leffan ja menimme vaan huoneisiimme pelaamaan
korttia.
14.4.2011
Tänään päivä alkoi pikkaisen eri tavalla kuin yleensä. Menimme heti aamusta nostamaan lisää
rahaa, kun kaikilla alkoi olla rahat jo loppu. Työt menivät jotenkin tosi hitaasti tänään, mutta
yllättävän hauskaa oli; insideläppää tuli sun muuta. Kun tulimme takaisin koululle, menimme
Nikon kanssa pelaamaan uusien singaporelaisten ja kiinalaisten futista. Pelasimme suunnilleen
tunnin, jonka jälkeen kaikki muut meni kylälle parturiin paitsi minä, koska hiukseni eivät
kaivanneet leikkuuta. Palatessaan asuntolaan muut kertoivat, että olivat niin löytäneet uuden halvan
kaupan, josta olivat ostaneet alusvaatteita ja sukkia. Harmitti, kun olisin itsekin voinut olla mukana.
Mutta onneksi päiviä vielä löytyy…
15.4.2011
Viimeinen työpäivä tällä viikolla! Töitä ei ollut paljon, koska me olimme vissiin tehneet
niin nopeasti kaikki pois jo alkuviikosta. Tämän takia istuskelimme suurimman osan työpäivästä
enemmikseen istua. Kaikilla vakinaisilla työntekijöillä oli vielä tunnin palaveri klo 16-17, ja
saimme istua Samulin kanssa kahdestaan koko alakerrassa. Töiden jälkeen söimme niin kuin aina ja
sen jälkeen menimme pelailemaan vähä futista taas. Illalla löhöiltiin.
16.4.2011
Menimme klo 9.00 katselemaan vanhaa kaupunkia, jossa oli museo ja puutarha. Minua museot ei
niin paljoa kiinnosta, mutta jos Kiinaan asti tullaan, niin ei se pahaa tee vierailla museossa. Reilun
tunnin katselemisen jälkeen menimme kujille katselemaan tuliaisia. Shoppailussa meni taas tosi
kauan, mutta paljon hyvää tavaraa tuli ostettua!
Sieltä kävelimme Silkkikujalle, missä oli taas paljon pikku kojuja täynnä halpaa mutta huonoa
tavaraa, mutta silti ostimme taas paljon. Loppureissusta menimme KFC:seen syömään
neljä tynnyrillistä kanaa, ja kyllä täyteen tultiin!
Illalla vietimme iltaa kiinalaisten kanssa suomalaiseen tyyliin.
17.4.2011
Heräsimme vasta klo 11, jonka jälkeen alkoi siivous ja löhöily. On sunnuntai, joten koko päivä oli
vapaata ja niin päätimme elää sen mukaisesti.... eli vain löhöillä ja syödä epäterveellisesti.
18.4.2011

Tänään vaihdoimme työpaikkaa Samulin kanssa toisten poikien kesken (Otto, Matias, Niko ) Tämä
työpiste oli vähä tylsempi kuin edellisviikon työpiste. Paljon palikkahommaa: pistä ruuvi kiinni ja
lappu perään jne. ja sitä sitten jatkui koko päivän.
Lähdimme töiden jälkeen saman tien kokeilemaan meidän pukuja, joiden piti olla valmiita. Enää
loppuompeleminen ja saamme ne.
Olimme olleet jo reilu 6h ilman ruokaa, joten päätimme mennä Pizza Huttiin kokeilemaan
”kiinalaista” pizzaa. Ei siinä mitään valittamista ollut, hinnasta puhumattakaan! Koko ateria
kuudelle henkilölle ravintolassa maksoi n.60 €!
Ruokailun jälkeen menimme taas ostelemaan tavaroita. Sen verran hauskoja vaatteita löysin, että
päätin käyttää rahani melkein loppuun.
Pitkän päivän jälkeen menimme taksiin Matiaksen ja Nikon kanssa, mutta se ei sujunutkaan niin
hyvin kuin piti. Taksikuski eksyi ja ei oikein tiennyt enää minne mennä, niin päätti pysähtyä
keskelle risteystä kysymään lisäinfoa. Soitimme opettajalle, joka osasi kiinaksi selittää minne
mennä, ja tämän jälkeen pääsimmekin turvallisesti koululle takasin.
19.4.2011
Tänään oli taas vaihteeksi tylsä päivä töissä: palikkatehtäviä lisää, mutta kyllä se työksi kelpaa.
Illalla, kun tulimme koululle takaisin niin saimme hommaksi Nikon kanssa kytkeä meidän logiikat
MPS-vaunuihin. Kaiken koulutyön jälkeen menin Samulin kanssa juoksemaan puoleksi tuntia ja
tekemään lihaskuntoharjoittelua kesää varten!
20.4.2011
Töitä, töitä, töitä… 8.30 – 17.00 . Tänään laitoimme koko päivä Samulin kanssa tarralappuja, yhden
ruuvin ja pari muovikappaletta poistamista yhdestä kontrolliboksiin. Päivä eteni erittäin hitaasti.
Töiden jälkeen menin Samulin ja Nikon kanssa pelaamaan futista singaporelaisten ja kiinalaisten
kanssa. Reilu tunti pelattiin, jonka jälkeen näimme Jyri Tulosen - meidän opettajamme Turusta,
joka oli juuri saapunut Kiinaan ja juuri herännyt levättyään pitkän lennon jälkeen. Illalla menimme
kaikki yhdessä kaupungille syömään ja samalla hyvästelimme Markku Sandbergin (Tampereen
opettaja), joka lähti takasin Suomeen.
21.4.2011
Tänään saimme Samulin kanssa tehdä koko päivän kokoonpanotyötä, joten tänään meni päivä
nopeasti!
Töitten jälkeen menimme hakemaan puvut, jotka olivat valmiita käyttöönottoon! Hyvää jälkeä, ja
olimme kaikki iloisia.
Pitkän päivän jälkeen menimme vielä ostamaan kengät huomista iltaa varten, jotta olisimme
valmiita hienoissa puvuissa edustamaan Suomea ja ottamaan vastaan työtodistuksemme
22.4.2011

Tänään oli viimeinen työpäivä! Tehtiin töitä klo 13 asti. Sitten Otto teki näytön, jonka me kaikki
katsoimme vierestä yhdessä Jyrin ja SIPIVTn (meidän Kiinan koulu) opettajan kanssa. Näytön
jälkeen menimme kokoussaliin johtajamme kanssa arvioimaan työharjoittelustamme ja siinä meni
noin tunti papereita täyttäessä. Kaikki läpäisivät hyvin arvosanoin työssäoppimisen!
Kun arvostelut oli kirjoitettu menimme koululle, laitoimme puvut päälle ja menimme koulumme
rehtori Wongin luo, ja saimme häneltä työtodistukset. Suuren tapahtuman jälkeen menimme kaikki
suomalaiset juhlimaan onnistunutta työssäoppimisurakkaamme!
23.4.2011
Aamulla heräsin 8.55 ja koitin parhaani ehtiä suihkuun ennen 9.00 koska silloin loppuu lämmin
vesi. Vaikka parhaani yritin, en ehtinyt, vaan päätin varovasti mutta hyvällä tuloksella roiskuttaa
kylmää vettä kainaloihin ja päähän ettei haisisi sentään liikaa ;) Sovimme että menemme klo 10
harjoittelemaan kisoja varten.
Minun ja Nikon treenaus meni just niin hyvin kuin oltiin suunniteltu ja olimme valmiita kisaamaan
jo klo 14 aikoihin. Tampereen pojat Samuli ja Matias jäivät klo 18 asti, ja he eivät saaneet
silloinkaan vielä kaikkea valmiiksi. Sillä välin kun he harjoittelivat vielä kisaa varten, olin jo ehtinyt
pelailla pari tuntia futista Nikon kanssa ja pestä pyykkiä. Loppuillasta katsoimme vaan tietokoneelta
leffaa, jotka Nikolla oli sinne ladattuna.
24.4.2011
Menimme taas aamulla 10 aikaan harjoittelemaan kisoihin. Tampereen pojilla oli taas jotain
ongelmia alussa, mutta pääsivät jo neljän tunnin jälkeen ”lomille”. Olimme Nikon kanssa vaan
antamassa apua ja neuvoja niin paljon kuin pystyimme ja menimme sitten pelailemaan jalkapalloa.
Vähän ajan päästä myös Samuli ja Matias ja jopa opettajamme Jyri tuli pelailemaan!
Kun siinä vähän aikaan potkittiin, niin saimme pari kiinalaista mukaan ja näin saatiin kunnon matsi
aikaan. Pelasimme pari tuntia, jonka jälkeen menimme suihkun kautta West Gateille kiinalaisten
oppaidemme kanssa.
Oppaamme veivät meidän kaupungille syömään jäähyväisillalliselle ja meillä oli mukavaa.
Ruokailun jälkeen näimme mielenkiintoisen tanssishown, jota katselimme vähän aikaan ja sitten
menimme koululle.
25.4.2011
Kilpailujen ensimmäinen päivä: juhlallisuuksia ja ensimmäiset kilpailutehtävät
26.4.2011
Tänään jatkoimme ohjelmointia distribution ja handlingin kanssa. Alussa piti löytää jonkin sortin
vika ”distristä” ja löysimme sen kolmanneksi nopeimmin ja saimme rutkasti aikapisteitä. Seuraava
tehtävä oli kasata ja ohjelmoida ”distri” ja ”handling” yhteen. Saimme sen toimimaan aika hyvin ja
luulen, että saimme enemmän pisteitä, mitä muut saivat. Mutta emme kuitenkaan saaneet niin täysiä
pisteitä, koska emme saaneet valoja vilkkumaan.

Kisat loppuivat 18 aikoihin ja jäimme sen jälkeen vielä 22 asti tekemään ohjelmaa valmiiksi.
Kaiken tämän jälkeen rupesimme jo pakkaamaan ja siivoamaan ja pääsimme puolen yön aikoihin
nukkumaan.
27.4.2011
Viimeisenä kilpailupäivänä oli kaksi tehtävää. Koota inknown -asema ja pistää se toimimaan
yhdessä distribution ja handling -asemien kanssa. ”Isot herrat ” koulusta olivat kuitenkin päättäneet
pitää jotain omaa ohjelmaa, niin meidän piti lopetella kilpailut suunniteltua aikaisemmin, joten
tehtävät yhdistettiin. Aikaa oli 4 tuntia tehdä kaikki tehtävät valmiiksi.
Meidän mielestä kisat menivät suht’koht hyvin, mutta kolmen parhaan joukkoon emme kuitenkaan
mahtuneet. Loppupisteitä ei edes kerrottu, mutta me turkulaiset laskimme itseksemme, että
voitettiin sentään Tampereen joukkue (ainainen enemmän tai vähemmän leikkimielinen kisa
kaupunkien kesken)! Loppuseremoniassa saatiin hienot diplomit, sekä mainetta ja kunniaa. Kisat
loppuivat suunnilleen 18.00.
Illalla menimme kaikki suomalaiset (SkillsFinlandin toiminnanjohtaja Eija Alhojärvi, rehtori
Immonen ja Chinet-verksto, Kam’oon China –verkosto + me kilpailijat = 14 suomalaista ) syömään
illallista kaupungille ja ” juhlimaan ” koko Kiinan reissua!
Kello 22 pääsimme takaisin koululle, jolloin oli enää edessä loppusiivous ja pakkaaminen, sillä
lähdimme klo 5 aamulla koululta lentokentälle.
Kiitos!

