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Maanantaai 5.4.
Laskeuduim
mme Shangghain Pudon
ngin lentokeentälle, jokaa oli odotetttavastikin suuuri, klo 6.5
55 Kiinan
aikaan. Meeitä oli vastaassa SIPIVT
T:n koulustaa Mr. Wilso
on Qian ja tu
utor Miss. L
Lukis Liu. Koulun
K
minibussillla matkustim
mme asunto
olaan Suzhoouhun n. 80 kilometrin päähän. Maatka vei puo
olisentoista
tuntia ja see oli täynnä vaarallisia tilanteita
t
suuomalaisen silmin, vaik
kka kiinalaissille ne ovat
arkipäivää. Esimerkkeeinä poukko
oilu kaistaltaa toiselle taaakseen katssomatta ja liiikenteen seeassa ajavat
kypärää kääyttämättöm
mät mopoilijat. Perille ppäästyämmee purimme laukkumme
l
e ja kävimm
me
paikallisessa ravintolaassa. Ruoka oli hyvää j a pääsimmee kokeilemaaan puikkojaa. Syöminen sujui
niillä odoteettua parem
mmin. Myöh
hemmin mattkustimme taksilla
t
osto
oskeskukseeen ja söimm
me siellä
hampurilaiisbaarissa.
Tiistai 6.4.
Tutustuimm
me aamullaa SIPIVT:n automaation
a
n ja koneisttuksen tiloih
hin ja näimm
me esittelyv
videon
koulusta. K
Keskustelim
mme työssäo
oppimisesta ja kirjoitim
mme paperit valmiiksi. T
Tämän jälk
keen
kävimme S
Sipac-talosssa, jossa oli esittely Chiina-Singapo
ore Suzhoun
n industrial parkista. Kävimme
K
myös Nokiian tehtaallaa. Osa kävi pankissa vaaihtamassa rahaa
r
ja mee loput jäimm
me autoon
ihmettelem
mään kiinalaaisten tapaa pysäköidä autonsa ihaan minne tah
hansa. Näinn parin päivään
kokemukseella voisin sanoa,
s
että täällä
t
on toiisinaan aikaa rento ja mu
ukava meini
ninki.
Keskiviikk
ko 7.4.
Tänään oli ensimmäinnen työpäivää. Mr. Zhu L
Laoshi asen
nsi Twincad
d-ohjelman ttietokoneellleni ja
piirsin muuutaman kuvvan. Hän näy
ytti minullee koulun WE
EDM:t (=lan
nkasahat) jaa kertoi niid
den
ohjelmoinnnista ja niisssä käytettäv
vistä materiaaaleista. Seu
urasin käytäännön oppittuntia lankaasahan
käytöstä jaa pääsin kokkeilemaan miten
m
koneenn akselit liik
kkuvat X- ja Y-suunnisssa, sekä siiirtämään
ohjelman m
muistitikultaa koneelle. Illalla kävim
mme syömäässä paikalliista herkkuaa (=täytettyjjä
nyyttejä). K
Kävimme myös
m
teettäm
mässä mittattilaustyönä pojille puvu
ut ja minullle mekon.
Torstai 8.44.
Jattkoin aamulla siitä mih
hin keskiviikkkona
jäiin. Piirsin kuvia
k
Twinccadilla ja Mrr. Zhu
peerehdytti minut WEDM
M:n saloihin.. Näiden
paarissa kului päivä mukaavasti.
Ollen positiiviisesti yllätty
ynyt siitä, kuuinka
hyyvin ymmärrrän ammatiillista tekstiää
ennglannin kieelellä. Vaikk
ka meitä
”ppeloteltiin” turhautumis
t
sella jatkuvaaan
toiistamiseen ja
j yksinkerttaisimpienkkin
asiioiden vatvomiseen, niiin minusta se on
vaain mukavaaa vaihtelua.
Perjantai 9.4.
Aamulla tuutustuimme Markun kaanssa ”skannnaukseen”. Lyhyesti keerrottuna skkannerilla saaadaan
mistä tahannsa kappaleeesta aikaiseeksi tietokonneelle kolm
miulotteinen kuva, jonkaa kone mito
oittaa ja
sitten sen vvoi esim. kooneistaa. Laaite oli kouluulle uusi ja seurasimmee sivusta kooulutusta. Ruokailun
R
jälkeen jatkkoin siitä mihin
m
torstain
na jäin, eli ttein Twincaadilla tehdylle piirustukkselleni työstöradan.

Iltapäivällä seurasin työsalissa opetusta muutaman tunnin ajan, kyseessä oli valmiin ohjelman siirto
muistitikulta WEDM:lle ja ohjelman ajo. Tänään päätimme, että olen koko työharjoittelun ajan
lankasahauksessa, siten saan siitä parhaan hyödyn. Illalla kävimme läheisessä ravintolassa ja sen
jälkeen ns. valoshowssa, joka oli mieleen painuva näky.
Lauantai 10.4.
Tänään meille oli järjestetty ohjelmaa. Aamulla oli tarkoitus lennättää leijaa, mutta ilma oli liian
tyyni. Menimme läheiselle kuivuneelle järvelle pelaamaan muutamaa erilaista peliä, se oli hauskaa.
Meille on monesti katettu pöytä huoneeseen, jossa ei muita ruokailijoita ole ja palvelu on aina ollut
mitä parhainta. Näin oli tälläkin kertaa. Läheisen kirjaston huoneeseen kiinalaiset oppilaat olivat
järjestäneet pientä puuhaa; leikkejä, kiinalaisten merkkien maalausta sekä symbolien leikkuuta. He
näyttivät myös erilaisia käsitöitä ja lauloivat sekä eräs poika soitti jonkinlaista huilua. Ulkona
pelasimme erilaisia pelejä. Oli erittäin mukava päivä.
Sunnuntai 11.4.
Täksi päiväksi ei ollut järjestettyä ohjelmaa. Tarkoitus oli pelata jalkapalloa, mutta rankan sateen
vuoksi pelasimme sisätiloissa sulkapalloa ja pingistä. Kävimme myös vanhassa kaupungissa
ostoksilla ja syömässä käsintehtyjä nuudeleita, jotka olivat parhaita mitä olen koskaan maistanut.
Maanantai 12.4.
Aamulla piirsin kaksi kuvaa Twincadilla ja tein niihin ohjelmat. Ruoan jälkeen kuuntelin kiinalaista
opetusta työsalissa tunnin ajan, loppupäivän vastasin kirjallisesti englanninkielisiin kysymyksiin
koskien WEDM:ää. Pyörähdimme illalla Auchan-nimisessä ostoskeskuksessa.
Tiistai 13.4.
Kävimme aamulla tutustumassa erääseen ”muottifirmaan”, Suzhoun top plastic:iin. Samankaltaisia
yrityksiä on Suzhoun alueella n. 2000. Lounaan jälkeen jatkoin Twincadilla kuvien piirtämistä ja
työstöratojen tekemistä. Opin mm. kuinka tehdään reikään astekulma. Illalla kävimme Incitynimisessä kauppakeskuksessa italialaisessa ravintolassa.
Keskiviikko 14.4.
Piirsin Twincadilla kaksi kuvaa, toiseen tein kolmiulotteisen työstöradan. Ruoan jälkeen seurasin
käytännön oppituntia ja tein taas muutaman työstöradan. Päivät ovat melko samanlaisia, mutta opin
joka päivä jotakin uutta. Illalla kävimme vanhassa kaupungissa kiertelemässä kauppoja ja
ihailemassa kaunista ympäristöä. Kävimme myös syömässä länsimaalaisittain.
Torstai 15.4.
Koulussa en oikeastaan enää piirrä niin paljoa, vaan keskityn lähinnä työstöratojen tekoon. Jotkin
asiat ovat muuttuneet rutiineiksi, mutta uuden oppiminen on välillä vaikeaa etenkin kielimuurin
vuoksi. Päivät ovat kuitenkin ihan mukavia ja aika menee nopeasti. Ruokatauolla olemme pelanneet
paljon pingistä.
Perjantai 16.4.
Aamulla ajoimme lankasahalla torstaina piirtämäni kuvan; teimme aihioon alkureiän ja siirsimme
ohjelman muistitikulta koneelle. Iltapäivällä piirsin vielä kuvan ja yritin tehdä siihen
kolmiuloitteista työstörataa. Uusien asioiden oppiminen ei ole kovin vaikeaa, mutta välillä
opettajani etenee liian nopeasti. Illalla kävimme Markun jäähyväisillallisella, joka ei sellainen
kuitenkaan ollut. Saimme kuulla, että lentoja on peruttu Islannin tulivuorenpurkauksen aiheuttaman
tuhkan vuoksi. Siispä Markku viettää koko huhtikuun seurassamme. Kävimme illalla vielä Incitynimisessä ostoskeskuksessa ostoksilla.

Lauantai 117.4.
Lähdimmee aamulla kooulun minib
bussilla koht
hti Suzhoun museota. Kiinalaiset
K
yystävämme olivat
o
kiertäneet ppaikan edelllisenä päiväänä, jotta ossaisivat kerttoa siitä jotaain. He olivvat nähneet paljon
p
vaivaa täm
män järjestäm
miseksi, toiv
vottavasti oosasimme arrvostaa sitä tarpeeksi. T
Tämän jälkeeen
kävimme ssyömässä paaikallisessa ravintolasssa ja sen jälk
keen ”Köyh
hän virkamieehen puutarrhassa”.
Siellä riitti kierreltäväää ja katseltaavaa, maiseemat olivat todella
t
upeaat. Päivä olii erittäin mu
ukava ja
vän.
aurinkokinn suosi meitää koko päiv
Sunnuntaii 18.4.
Vieetimme muu
utaman tunn
nin kampukksemme
kirj
rjastossa kiin
nalaisten nu
uorten kansssa. He olivaat
järjjestäneet meille kaiken
nlaista ohjellmaa. Oli
tannssimista, leeikkejä, kaksi lauluesityystä sekä
taitttelimme paaperista erilaaisia ”hahm
moja”.
Esiitimme kiin
nalaisille ulk
komuistista laulun
nim
meltä ”baariikärpänen”. He taputtivvat mukana
ja m
meidän onn
neksemme he
h eivät ymm
märtäneet
sannoja. Kävim
mme Guan qian
q jiellä, eeli
osttoskadulla, joka
j
on hiem
man pidemppi ja
moonipuolisem
mpi kuin Turrun kävelykkatu. Päivä
meeni taas muk
kavasti.
Maanantaai 19.4.
Piirsin aam
mulla muutaaman kuvan Twincadillla, opin mm
m. miten piirrretään hamm
mmaspyörä.
Ruokatauoolla kävimm
me Auchanilla kiertelem
mässä. Lopp
pupäivän oliimme työsallissa operoiimassa
lankasahaaa muiden opppilaiden kaanssa. Illallaa kävimme Guan
G
qian jiellä pelaam
massa biljarrdia ja
syömässä. Enää en kiiinnitä niin paljoa
p
huom
miota liikentteeseen ja seen kummalllisuuksiin. Luulen,
L
ettää
Suomeen ppaluu on meelkoinen sho
okki. Näillää näkymin Suomeen
S
paaluu ei onnisstu vielä ensi viikolla
tuhkan takiia.
Tiistai 20.4.
Aamulla piiirsin pari kuvaa
k
Twinccadilla. Iltappäivällä kuu
untelimme Mr.
M Zhun kiiinankielistää luentoa
Suzhoun hhistoriasta ym
ms. Illalla koko
k
porukaalla oli pien
ni palaveri tu
ulevasta viikkonlopusta. Aamulla
vielä oli tieeto, että päääsisimmekin
n ajoissa Suuomeen, mu
utta islantilaiset ovat ennnustaneet seuraavan
suuremmann purkaukseen tulosta viikon sisäänn..
Keskiviikk
ko 21.4.
Opetin Pauulille Twinccadilla piirtäämistä ja ohhjelmointia koko
k
päivän
n, tänään ei ollut muutaa
ohjelmassaa. Ilta meni kerrankin leevätessä.
Torstai 222.4.
Aamulla piiirsin muutaaman kuvan
n Twincadillla ja opetin
n Paulin parh
haani mukaaan tekemäään 3Dtyöstöradann. Ruokailuun jälkeen läähdimme ohhjaavan opeettajamme, Kenin,
K
kansssa kiertämäään
Suzhouta. Kävimme Jinji
J
Lakellaa kävelemässsä, maisem
mat olivat jällleen kerrann upeat. Läh
histöllä oli
Timesquarre-niminen kävelykadu
k
n tyylinen oostoskatu jaa erittäin suu
uri ostoskesskus, jossa ei
e saanut
ottaa edes vvalokuvia. Tämän
T
jälkeen osoitim
mme Kenillee suurta maaailmanpyöräää jonka ohi ajoimme.
Muutamann minuutin kuluttua
k
olim
mmekin osttamassa lipp
puja kyseiseeen huvipuisstoon.
Maailmanppyörästä näkkyi todella pitkälle,
p
oliihan sillä ko
orkeuttakin muistaaksen
m
ni lähemmääs 150

metriä. Huurvittelimmee myös kahd
dessa muusssa laitteessaa. Mukavaa vastinetta ””rankalle” työnteolle.
Söimme kiiinalaisten opiskelijoid
o
en kanssa kkoulun läheiisessä ravinttolassa ja illllalla tutustu
uimme
yökerhoonn. Meininki oli tavallaan
n sama kuinn Suomessaa, mutta palv
velu aivan to
toista luokkaaa sekä se,
etteivät ihm
miset olleet oikeastaan edes humallassa.
Perjantai 23.4.
Vietimme koko päivänn Shanghaisssa. Junamaatka kesti 40
0 minuuttia ja oli erittääin edullinen
n ja hyvä
vaihtoehto. Käytimmee myös metrroa monia kkertoja, sekiin osoittautu
ui hyväksi j a nopeaksi
vaihtoehdooksi. Ensin kävimme
k
Zhangjiang H
Hi-Teck Parrkissa, tarkeemmin sanoottuna Finch
hi
Innovationn Centerissää kuuntelem
massa Juha T
Tähkämaan CIMO Kiin
nassa-esitysttä. Lyhyestii kerrottunaa
CIMO edisstää henkilöövaihtoja erii maissa. Täähkämaa keertoi myös EXPOsta,
E
jooka on touko
okuusta
lokakuuhunn auki olevaa tähän asti suurin maaailmannäyttely. Kävimm
me syömässsä ”einiin hienossa
ravintolasssa” ja sen jäälkeen 88 keerroksisessaa rakennuksessa, jonka korkeus olii reilut 300 metriä.
Ennen kuinn juna lähti takaisin Su
uzhouhun, teeimme hyviiä kauppoja metrotunneelissa ja näimme
Shanghain elämää. Junnamatka tak
kaisin päin oli mieleenp
painuva, vaanha juna tuupaten täynn
nä
matkustajia. Sieltä puutttui enää tuppakansavu. Reissu oli jaloille
j
rankkka, mutta päivä
p
oli
väsyneitä m
erittäin muukava.
Lauantai 224.4.
Tänään haiimme mittaatilausasut. Mekkoani
M
ooli hieman muutettu
m
ja se istui nyt paremmin. Muuta ei
ollut, jotenn kiertelimm
me vanhassaa kaupungisssa ja Quan gian
g jiellä ostelemassa
o
a vielä viimeeiset
tuliaiset. T
Tänään varm
mistui, että pääsemme
p
leentämään taakaisin Suom
meen norma
maalissa aikaataulussa.
Sunnuntaii 25.4.
Täkksi päiväksii ei ollut mitään järjesteettyä
ohjjelmaa, siisp
pä keksimm
me sellaista iitse.
Lähhdimme Pau
ulin, Marku
un ja Meerinn kanssa
käyymään Tigeer hilssillä. Se
S oli eräännlainen
puiisto, kaunis sellainen.
Pääätimme mattkustaa linjaa-autolla
seikkkailumieleen vuoksi jaa siksi että m
meillä oli
hyvvin aikaa. Illlalla otimm
me koulun
liikkuntasalissaa muistokuvan, jossa ollimme me jaa
kiinnalaiset ystäävämme.

Maanantaai 26.4.
Viimeistä vviikkoa vieddään. Aamu
ulla tein ohj elman aiem
mmin piirtäm
mälleni kuvaalle. Ohjelm
massa oli
jokin ongelma, tällä kertaa
k
ei min
nusta riippuuva, joten Mr.
M Zhu korjaasi sen. Iltap
apäivällä ajo
oimme
ohjelman ja sain kapppaleen muisttoksi. Piirsinn vielä ham
mmaspyörän ja tein sillee ohjelman seuraavaa
päivää vartten. Illalla kävimme
k
sy
yömässä Inccityssä ja kirrjoitin englaanninkieliseen raporttinii valmiiksi.
Tiistai 27.4.
Olin koko päivän pajaalla. Aamullla ajoimme hammaspyörän, jonka aihioon pitti tehdä ensiin
alkureikä. Olin muutaaman tunnin
n koneistajieen kanssa, he
h tekivät meille
m
alumiiiniset tuhkaakupit
muistoiksi. Ne olivat kyllä
k
hienott. Loppupäiiväksi ei ollu
ut ohjelmaaa, joten pelaasimme jonk
kun aikaa
pingistä.

Keskiviikko 28.4.
Viimeinen päivä koululla, eikä sekään ollut enää työpäivä. Aamulla saimme arvioinnit
työssäoppimisesta ja lounaan jälkeen saimme rehtorilta todistukset. Kerroimme kukin vuorollaan
englanniksi mitä olemme oppineet neljässä viikossa ja mitä olemme pitäneet Kiinasta maana.
SIPIVT oli kertonut Meerille, että olemme paras ryhmä tähän mennessä. On ollut kyllä harvinaisen
mukavaa. Illalla kävimme vielä syömässä kiinalaisten oppilaiden kanssa.

Kiitos ja kumarrus!
Raportti:
Tiina Järvi

