Työssäoppimassa Kiinassa: Pauli Hyypiä
1. Päivä 5.4.
Lähtö Helsinki-Vantaa lentokentältä klo 17.10. Lento oli itsessään jo mielenkiintoinen, kun olin
ensimmäistä kertaa matkustajakoneessa.
2. Päivä 6.4.
Perillä kiinassa huomasi väenpaljouden autojen määrästä. Liikenteessä meni ensiksi se joka uskalsi.
Asuntola on perus asuntola missä on omat suihkut. Nämä kiinalaiset kenen kanssa olen jo jutellut,
ovat mukavia. Kävimme syömässä ja loppu onkin vapaa-aikaa.
3. Päivä 7.4.
Kävimme tutustumassa SIPIVT-kouluun, missä opiskellaan. Samalla näin myös työhallin ja
opettajan jonka kanssa työskentelemme. Tämän jälkeen mentiin Suzhoan SIPIVT-INDUSTRIAL
hallinnon rakennukseen, jossa esiteltiin Kiinan teollisuuden historiaa. Tämän jälkeen kävimme
NOKIA SIEMENS NETWORK yhtiössä pienellä tutustumiskierroksella. Siellä paikan johtaja
selitti missä kaikkiallla on NSN-yhtiöitä. Sen jälkeen oli vuorossa illallinen opettajien ja ohjaajien
kanssa.
4. Päivä 8.4.
Aloitimme klo. 8.00 aamiaisella kampuksen ruokalassa. Aamiaiseksi oli täytettyä leipää jonka
sisällä oli lihaa sekä makeaa, lämmintä soijamaitoa. Siitä lähdimme kohti koulua ja ensimmäistä
työpäivää. Koululla oli vastassa oppilas (Wang) joka otti minut ja kaksi muuta koneistajaa (Leon ja
Joonaksen) mukaan. Työhallissa meidät laitettiin kolmelle eri CNC-koneelle ja katsoimme kuinka
oppilaat teki töitä. Vähän ajan päästä opettaja/ohjaajamme Ken esitteli meille halleja ja muita
koneita. Menimme ruokailee, joka oli tunnin mutta Wang esitti meille lähistöllä olevan ostarin ja
ruokatunti venyi reiluksi puoleksitoista tunniksi. Iltapäivällä liimasimme kumisuojia johonkin
vinyylilevyyn. Koulun jälkeen kävimme suutarilla, joka otti mitat pukuja varten. Makso vain 90€.
Kävimme vielä syömässä nyyttejä, jonka jälkeen palasimme taksilla asuntolaan.
5. Päivä 9.4.
Tein koulussa jälleen kappaleiden vaihtoa CNC-koneessa. Otin myös nollapisteen ohjelman alussa.
Kävimme illalla syömässä pizzahutissa, jonka jälkeen kiersimme ostoskeskusta. En vielä ostanut
mitään. Ajelimme myös bussilla kaupungilla. Eipä tästä voi enempää kirjoittaa, kun töissä oli
samanlaista ja eipä kummempia tehty.
6. päivä 10.4.
Viilasimme töissä alumiinisia pöydän jalkoja, jotka sitten kokosimme. Pelasimme myös
sulkapalloa. Illalla kävimme katsomassa valo/vesishowta jonka jälkeen kiertelimme rantaa.
Loppuillasta kävimme hakemassa yhdet oluet ranta baarista. Eipä oikeen muuta.
7. päivä 11.4.
Lähdimme aamusta meidän kiinalaisten ohjaajien/kavereiden kanssa, ihan leikkimään piha leikkejä.
Sen jälkeen menimme paikalliseen, taisi olla lukio, tutustumaan Suzhoan kaupunkiin. Samalla
saimme myös lahjoja heiltä. Leikimme myös heidän kanssaan. Loppuillasta pyysimme heidät
asuntolaan, pieniin juhliin.
8. Päivä 12.4.
Pelasimme sulkapalloa ja pingistä. Illalla kävimme syömässä nuudeleita.

9. päivä 13.4.
Harjoittelimme koulussa Unigraf-piirustustusohjelmaa. Pelasimme pöytätennistä ruokkisella.
Kävimme illalla shoppailemassa ostoskeskuksessa. Siinä kaikki. Ei tätä voi pidentää mitenkään.
10. päivä 14.4.
Opiskelimme koulussa lisää Unigraf-piirustusohjelmaa. Pelasimme myös pöytätennistä jälleen
ruokatunnilla. Kävimme illalla pelaamassa biljardia. Eipä muuta.
11. päivä 15.4.
Harjoittelimme koulussa lisää Unigraf-ohjelmaa. Ilalla kävimme mäkkärissä. Takaisin tullessa
koimme halven taksin. Kuski ajoi motarilla ohi liittymästä ja pakitti parisataa metriä hätävilkut
päällä sisäkurvissa vastaantulevien kaistalla.
12. päivä 16.4.
Harjoittelimme lisää Unirgaf-ohjelmaa. Pelasimme myös pingistä. Ilialla pelasimme sulkapalloa,
kampuksen liikuntasalissa.
13. päivä 17.4.
kävimme kiertelemässä museossa. Sitten menimme museoon. Kävimme sovittamassa
teettämiämme, pukuja. Sen jälkeen kiersimme ostokadulla.
14. päivä 18.4.
vietimme laulu ja leikki hetken kirjastossa. lllalla kävimme uudestaan kävelykadulla.
15. päivä 19.4.
harjoittelimme lisää unigraf-ohjelmaa koulussa. illalla kävimme pelaamassa biljardia sekä kävimme
kävelykadulla.
16. päivä 20.4.
Harjoittelin koulussa, lankasahaukseen tarkoittettua twincam-ohjelmaa. Illalla pelasimme pokeria
huoneessa.
17. päivä 21.4.
harjoittelin koulussa lisää TWINCAM-ohjelmaa. Illalla kävin Joonaksen kanssa, pelaamassa
biljardia. Sekä pesin pyykkiä kolmannen kerran täällä.
18. päivä 22.4.
Lähdimme opettajamme Kenin kanssa aluksi huvipuistoon. Ken näytti myö uuden ostoskadun
meille. Illalla kävimme Kenin kanssa syömässä ravintolassa ja lopuksi kävimme hänen kanssa
baarissa.
19. päivä 23.4.
Lähdimme aamulla kohti Shanghaita junalla. Siellä kiersimme metroissa. Kävimme 340m korkean
ja 88 kerroksisen talon huipulla. Tutustuimme CIMO-yhtiöön, joka on kiinan henkilöstöpalvelujen
vaihto yritys. Lähdimme Shanghaista klo.23. Kiertelimme siellä kaupoissa.
20. päivä 24.4.
Kävimme sovittamassa pukuja ja otimme ne mukaan. Kiertelin vielä Tiinan ja Joonaksen kanssa
kauppoja kävelykadulla. Illalla kävimme syömässä nuudeleita kolmistaan ja vietimme pienen
illanistujaisen.

21. päivä 25.4.
Kävin Tiinan, Meerin ja Markun kanssa bussi ajelulla ja puutarhassa, jonka nimi oli Tiger hill (en
muista loppua). Illalla otimme yhteiskuvan kiinalaisten kanssa.
22. Päivä 26.4.
Olin koulussa piirtämässä TWINCAMILLA, ja lopun olimme pajalla. Ilalla kävimme pelaamassa
biljardia.
23. päivä 27.4.
Koulussa teimme CNC-koneella tuhkakuppeja. Illalla kävimme syömässä, nuudeleita sekä
opettajamme Kenin kanssa toisessa baarissa.
24. päivä 28.4.
Saimme koulusta todistukset, onnistuuneesta työharjoittelusta. Illalla kävimme syömässä suomiporukan kanssa. Sen jälkeen vietimme Lulun synttäreitä.
25. Päivä 29.4.
Vapaa päivä. Siivoilua ja pakkailua.
(26 Päivä 30.4. Lento Suomeen.)
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