Työssäoppimassa Kiinassa: Joonas Lahtinen
4.-5.4.
Saapuminen Suzhouhun:
Lähdin kotoa kohti Tampereen linja-autoasemaa ja sinne päästyäni löysin heti Tampereen pojat
bussia vartoilemasta. Siinä höpistiin hetken aikaa ja jännityksellä hypättiin bussiin. Bussimatka
sujui rauhallisissa merkeissä. Meeri soitti bussimatkan loppumetreillä ja varmisti että olemme pian
Helsinki-Vantaan lentokentällä. Kentälle päästyämme löysimme Meerin ja Paulin kentältä nopeasti
ja sitten odottelimme Turusta tulevia. Kun Turkulaisetkin vihdoin ja viimein pääsi perille menimme
turva- ja passintarkastuksen läpi. Aika kului siinä matkasta puhuen nopeasti ja yhtäkkiä olimme jo
lentokoneessa. Lentokoneessa aika kului nukkuen ja elokuvaa katsellen.
Sitten kone laskeutui ja olimme Kiinassa, Shanghain lentokentällä. Siellä rutiininomainen
passitarkastus minun osaltani ei ollutkaan rutiininomainen vaan passivirkailija ei minua vuonna
2001 otetusta passikuvasta tunnistanut ja pyysi kollegan paikalle. Kollega kysyi Meeriltä mihin päin
Kiinaa olemme jäämässä ja se asia oli sillä selvä. Sitten enää se passikuva. Toinen passivirkailija
katseli kuvaa hetken ja totesi että ehkä kuvassa olenkin minä ja päästi minut jatkamaan matkaani.
Löysin laukkuni melkein heti ja sitten koko porukka olikin siinä kasassa ja lähdimme kohti bussia.
Bussilla 2,5 tuntia ja olimme Suzhou Industrial Parkissa. Sitten vain huoneenjakoon ja laukkuja
purkamaan. Laukkujen purkamisen jälkeen menimme porukalla syömään. Ruokaa oli todella paljon
ja aika pöydässä kului kuin siivillä.
Tämän jälkeen lähdimme kävelemään ympäri lähistöä. Kun olimme kävelleet kauppakadun ja
löytäneet puiston päätimme että lähdetään käymään keskustassa. Kävimme yhdessä isossa
kauppakeskuksessa ja sitten tulimmekin jo takaisin koska aamulla pitäisi olla yhdeksältä
lähtövalmiina koulututustumiseen.
6.4.
Toinen päivä Suzhoussa:
Aamulla oli herätys kello 8 aamulla ja kello yhdeksän aikaan lähdimme kohti koulua. Koululla
katselimme ensin paikkoja ja sitten menimme kokoustiloihin jossa sovimme työharjoittelusta ja sen
alkamisesta. Kun sopimukset oli tehty lähdimme syömään. Kävimme syömässä veden äärellä
olevassa ravintolassa ja ruoka oli erinomaista.
Ruuan jälkeen menimme takaisin koululle ja katsoimme videon liittyen suzhou industrial parkkiin.
Kun kuvat ja muu esittely materiaali oli katsottu lähdimme taas matkaan ja ensin menimme Suzhou
Industrial Parkin hallintotaloon. Rakennus oli hyvin vartioitu ja kun pääsimme sisään niin teimme
upean kierroksen. Hallintotalolta jatkoimme matkaa Nokian tehtaalle. Täällä katselimme diaesityksen ja muita mukisematta jatkoimme matkaa keskustaan. Rahan vaihtojen jälkeen tulimme
kampukselle lepäilemään ja sitten lähdimme syömään. Ruuan jälkeen iltatoimiin ja
valmistautumiseen seuraavaan (ensimmäiseen työ-) päivään.
7.4.
Ensimmäinen työpäivä:
Kun pääsimme koululle niin menimme heti metallityöpajaan jossa Ken oli meitä vastassa. Kuitattiin
kellokortit ja aloimme tutustua paikkoihin. Sitten sain vähän ajaa jo Haasin työstökeskusta jonka
jälkeen menimme syömään koulun ruokalaan. Ruokatauolla kävimme myös ostoskeskuksessa ja

sitten takaisin koululle. Ajoin siinä vielä vähän Haasia jonka jälkeen menimme liimaamaan
kumitiivisteitä jigeihin. Kun koulupäivä oli päätöksessä lähdimme vanhaan kaupunkiin jossa osa
porukkaa teetti puvut. Vanhassa kaupungissa pyöriessä menikin sitten aika hujahtaen ja tulimme
takaisin kampukselle hoitamaan iltatoimia jonka jälkeen valmistautumaan jälleen seuraavaan
työpäivään.
8.4.
Neljäs päivä Suzhoussa:
Aamulla lähdimme jälleen kouluun ja koululla aloin pakkaamaan heti eilen tehtyjä jigejä. Tämän
jälkeen menin katsomaan sorvi työskentelyä ja sain itsekkin sitä kokeilla hiukan. Sitten tulikin
ruokatunti jo aika nopeasti ja kävimme syömässä. Ruuan jälkeen menimme pelaamaan
opettajienhuoneeseen pingistä. Paikalliset pelaajat olivat aivan uskomattomia guruja siinä lajissa.
Loppu koulupäivä menikin sorvityöskentelyssä Joen kanssa.
Koulupäivän jälkeen lähdimme käymään ostokeskuksessa jossa kävimme syömässä pizza hutissa.
Tämän jälkeen takaisin kampukselle huilailemaan.
9.4.
Ensimmäinen perjantai Suzhoussa
Aamulla töihin töissä alumiinin palkkien fiilausta ja sitten alumiinisten pöytien kokoonpanoa.
Ruokatunnilla kävimme myös urheiluhallissa pelaamassa pingistä ja sulkapalloa Dong Dongin
kanssa. (Dong Dong on tulkki ja avustajamme metallityöpajassa) Ruuan jälkeen jatkoimme
kokoonpanoa työsalissa. (Vihdoinkin todella mukavaa työtä täällä :D)
Sitten kun pääsimme koulusta tulimme kampukselle josta lähdimme syömään. Ruuan jälkeen
lähdimme valoshow:hun valoshow oli aivan mieletön. Sitä ei voi todellakaan edes sanoin kuvailla.
Vettä, liekkejä ja laservaloja. Pelkän valoshow puolituntisen takia Suzhouhun kannattaa
ehdottomasti lähteä ja kyllä muutenkin. Valoshown jälkeen kävimme vielä ravintolassa Lulun ja
Sashan kanssa. Ravintolasta tulin Lulun ja Aleksin kanssa takaisin kampukselle taksilla jonka
jälkeen vain lepäilyä ja valmistautumista seuraavaan päivään jona tulee olemaan esitys kiinalaisille.
Nyt täytyy vain miettiä mitä sitä sitten esittäisi :D
10.4.
Lauantaibileet
Aamulla lähdimme bussilla käymään huvipuiston kupeessa leikkimässä kiinalaisia leikkejä jonka
jälkeen menimme eteläkampukselle jossa meille oli paljon järjestettyä ohjelmaa. Pääsimme
kokeilemaan merkkien piirtämistä ja pelasimme paljon erilaisia pelejä ja tutustuimme toisiimme.
Kun ohjelma sisällä loppui siirryimme kentälle juoksemaan ja pelailemaan lisää. Opetimme
kiinalaisille myös pari suomalaista peliä kuten peilin ja kuka pelkää mustaa miestä.
Kun lähdimme kampukselta tulimme kampukselle järjestelemään paulin huonetta illan bileitä
varten. Bileisiin oli tulossa paljon paikallisia johon olimme aamupäivällä tutustuneet. Sitten
haimme vähän olutta ja pientä naposteltavaa Sashan, Lulun ja Iriksen kanssa. Kun nämä
toimenpiteet oli hoidettu pistimme itsemme kuntoon ja aloitimme keskenämme bileet.
Bileisiin tuli loppujen lopuksi 9 kiinalaista ja 8 suomalaista ja pidimme hauskaa esimerkiksi
pullonpyörityksellä. Noin kello 22.30 lopetimme bileet ja kukin meni huoneisiinsa nukkumaan ja
valmistautumaan sunnuntaihin.

11.4.
Aamu alkoi sillä että lähdimme syömään vanhaan kaupunkiin (McDonald'siin) Kun oli syöty
shoppailimme vähän vielä vanhassa kaupungissa ja sovimme että menemme sitten pelaamaan
illemmalla sulkapalloa ja pingistä. Näin myös teimme ja pelailimme jokusen tunnin salilla. Tämän
jälkeen menimme syömään nuudeleita. Kun oli syöty tulimme kampukselle valmistautumaan
jälleen seuraavaan työpäivään.
12.4.
Töihin jälleen aamulla. Aloitin päivän cad-piirtämisellä jonka jälkeen menimme ruokikselle jolla
pelasimme jälleen vähän pingistä. Tämän jälkeen alkoi päivän pitkästyttävä osuus. Seisoin kolme
tuntia tyhjän panttina katsellen kiinankielistä opetusta jossa jokainen (n. viisitoista)
oppilasta teki saman lankasahaohjelman ja ajoi sen läpi. Itse en edes ohjelmaa päässyt kokeilemaan
joten jatkoin vain katselua jalat puutuneina ja todella väsyneenä. Kun tämä suoraan sanoen turha
osuus päättyi vaihdoin siviilit päälle ja lähdin kampukselle. Kävimme sitten syömässä ja koitimme
saada internettiä toimimaan mutta ei, edes internet ei voi tänään toimia kun sitä voisi tarvita päivän
piristämiseksi.
13.4.
Aamulla kävimme yrityskäynnillä top plastic -nimisessä yrityksessä ja katselimme muovimuottien
valmistusta. Sitten lähdimme koululle jossa pääsin piirtämään twincadilla vähän haastavampia
piirustuksia ja tein niihin ohjelmat. Piirsin siinä sitten loppupäivän erilaisia tehtäviä. Kun
koulupäivä päättyi tulimme kampukselle josta lähdimme pelaamaan biljardia. Biljardipaikka oli
todella hyvä ja aion käydä kyllä toistekkin. Pelasimme siinä sitten parin tunnin ajan jonka jälkeen
tulimme kampukselle valmistautumaan jälleen seuraavaan työpäivään.
14.4.
Aamulla lähdimme jälleen kouluun ja heti aloimme cad-piirtämisen. Piirsin todella monta erilaista
kuvaa ja tein ohjelmat niin moneen kun ehdin ennen ruokataukoa. Ruokatauolla kävimme ensin
syömässä jonka jälkeen menimme jälleen liikuntasaliin pelaamaan pingistä.
Kun tulimme ruokatauolta menimme työsaliin ohjelmoimaan lankasahaa jonka jälkeen menimme
jatkamaan loppupäiväksi twincad piirustuksia. Kun tulimme töistä lähdimme vanhaan kaupunkiin
shoppailemaan.
Kun lähdimme vanhasta kaupungista hyppäsimme taksiin ja lähdimme moottoritielle ajoimme
kampukselle vievän rampin ohi ja kuski sai loistoidean pysähtyä ja sen jälkeen lähteä peruuttamaan
moottoritiellä olevassa mutkassa. Pelkäsin henkeni puolesta ihan älyttömästi mutta sitten pääsimme
määränpäähän ja juoksimme melkeinpä huoneisiin jossa aloimme valmistautua seuraavaan
jännittävään päivään.
15.4.
Aamulla alkoi heti Unigraphics-nimisen softan opettelu. Oppiminen sujui aika hyvin koska ohjelma
on sekoitus kaikkia niitä ohjelmia mitä olen käyttänyt joskus. Piirsin heti aamusta 3D-tuhkakupin ja
sen jälkeen tein muutamia erilaisia harjoituksia ohjelmalla. Tätä oli koko koulupäiväni. Kun
pääsimme koulusta loikoilimme koko pporukka vain hetken ja sitten kävimme pelaamassa
sulkapalloa. Pelailimme jokusen tunnin jonka jälkeen haimme ruokaa ja tulimme kampukselle. Näin
tänään huomisesta ei tietoa vielä.
16.4.
Koko koulupäivän piirsimme erilaisia 3d-kuvia unigraphicsilla ja kokeilimme erilaisia tehtäviä
kyseisellä ohjelmalla. Sovimme myös että maanantaina aloitamme ohjelma harjoittelun tällä

tietokone softalla. Kun pääsimme koulusta olin todella väsynyt ja kuumeisen oloinen. Nukuin sitten
muutaman tunnin kunnes lähdimme syömään Simpasen Markun "viimeisen päivän kunniaksi" joka
ei kuitenkaan viimeiseksi täällä jäänyt euroopassa olevan tuhkapilven vuoksi.
17.4.
Aamu alkoi sillä että lähdimme linja-autolla museoon ja yhteen kiinan neljästä kuuluisasta
puutarhasta joka sijaitsee Suzhoussa. Museo oli vähän tylsähkö mutta puutarhassa pääsi kyllä vähän
rentoutumaan ja katselemaan. Kun tulimme puutarhasta kävimme syömässä vähän arveluttavassa
ravintolassa joka kuitenkin osoittautui ihan fiksuksi paikaksi.
Ruokailun jälkeen menimme vanhaan kaupunkiin jossa osa porukkaa sovitti pukujansa. Puvut olivat
hyvällä mallilla ja todella hienon näköisiä. Kun puvut olivat taas kunnossa lähdimme Quan Jian
Jielle joka on iso kävelykatu. Ostelimme sitten kuka mitäkin sieltä jonka jälkeen tulimme uupuneina
kampukselle huilailemaan.
18.4.
Aamu meni tänään lepäillessä ja yhdeltä lähdimme kirjastolle missä leikimme leikkejä ja pelasimme
pelejä. Harjoittelimme myös erilaisia taideteoksia paperintaittelu menetelmällä mutta eihän minulla
siitä mitään tullut. Kun leikit, laulut ja pelit oli hoidettu lähdimme jälleen isolle kävelykadulle
shoppailemaan ja tinkaamaan rajusti. :D Kun tämän päivän ostokset oli hoidettu pois alta lähdimme
kampukselle huilailemaan ja odottelemaan seuraavaa työpäivää.
Tänään alkoi myös tj-kamman nyppiminen :D ei enää paljoa jäljellä kiinassa oloa.
19.4.
Aamulla suorilta piirtämään unigraphicsilla ja opettelimme myös samaisella softalla ohjelman
tekoa. Tätä samaa jatkoimme koko koulupäivän. Kun pääsimme koulusta hain puhelinliittymään
lisää saldoa jonka jälkeen lähdimme pelaamaan vanhaan kaupunkiin biljardia. Ostin myös
biljardikepin kyseisestä paikasta. kun biljardit oli pelattu tulimme takaisin kampukselle miettimään
että pääseekö täältä sittenkään tuhkan takia ikinä kotiin.
Täytyy sanoa, että kauhea ikävä kotiin ja sitten tulee vielä tämä, niin se syö miestä. No nyt vaan
toivotaan kovasti, että pääsee joskus kotiin.
20.4.
Jälleen kerran aamu meni piirtäessä ja ohjelman teossa. Ruokailun jälkeen menimme katsomaan mr.
Shun esitelmää Suzhousta ja ylipäänsä Kiinasta. Esitelmä oli suunnattu Singaporelaisille jotka
saapuivat tänne eilen. Heitä oli iso lauma tyttöjä ja poikia.
Sitten pienen lepäilyn jälkeen menimme palaveriin koko porukka koskien perjantaista Shanghaissa
käyntiä. Loppu ilta meni taas tietokoneella ja korttia pelatessa. Kuulemma siellä Islannissa
purkautuu viikon sisään uusi tulivuori että saas nähdä pääsekö täältä ikinä pois. Kauhea koti-ikävä
on ja vapuksi olisi varattu paljon ohjelmaa suomessa.
21.4.
Koulupäivä oli jälleen samanlainen kun muinakin päivinä tällä viikolla. Kun pääsimme koulusta
lähdin Paulin kanssa pelaamaan jälleen biljardia. Biljardisalilla pelasin pitkät pätkät paikan
työntekijän kanssa. Oli kyllä yllättävän hyvä tyttö pelaamaan mutta voitin sentään (huh)
Ilta menikin sitten pyykätessä ja jutellessa automaatio-poikien kanssa päivän kulusta.
22.4.
Koulupäivä alkoi normaalisti mutta ruokatauon jälkeen lähdimme opettajamme Kenin kanssa
katselemaan Suzhoun upeita maisemia. Kävimme ensin Jin Ji -järvellä ja kiersimme sitä kävellen

jonkin aikaa. Tämän jälkeen menimme autolla järven edustalla olevaan tivoliin jossa kävimme
maailmanpyörässä. Näkymät olivat todella huimat. Kun lähdimme tivolista kävimme koululla josta
sitten lähdimme syömään. Söimme ja joimme ravintolassa 3-4 tuntia ja juttelimme paikallisten
kanssa mukavia. Kun ruoka-aika oli ohi lähdimme kävelemään kohti paikkaa jossa valoshowkin
pidettiin. Menimme tätä paikkaa lähellä olevaan yökerhoon jossa otimme pari ja tanssimme jonkin
verran. Sitten tuli kotiintuloaika ja lähdimme erään opiskelijan kyydillä kampukselle. Menimme
aikalailla suorilta petiin sillä päivä oli ollut raskas.
23.4.
Heti aamulla lähdimme suihkun kautta juna-asemalle josta suuntana oli Shanghai.
Junamatka sujui todella nopeasti. Kun pääsimme perille Shanghaihin menimme erään yrityksen
kokoustiloihin jossa meille lyhyesti esiteltiin Cimo Kiinassa projekti. Esitelmä oli mielenkiintoinen
johtuen osaksi myös siitä että näki pitkästä aikaa suomalaisia ja oikein kaksin kappalein. Kun
esittelyt ja muu ohjelma kokoustiloissa päättyi menimme syömään. Ruokapaikka ei ollut tällä kertaa
mikään erikoinen mutta kyllähän tätäkin ruokaa syötyä tuli.
Tästä jatkoimme matkaamme todella korkeaan rakennukseen jossa kävimme 88. kerroksessa.
Näkymät olivat huimat. Kun tämä vierailu oli suoritettu jakauduimme ryhmiin ja menimme
shoppailemaan. Ja kyllähän sitä sitten osteltiinkin taas. Kun ostokset oli osteltu lähdimme takaisin
juna-asemalle jossa meidän tuli tavata muut. Kun kaikki olivat kasassa lähdimme junalla takaisin
kohti Suzhouta jossa menimme suorilta nukkumaan.
24.4.
Päivä meni kokonaisuudessaan aika paljolti levätessä. Osa porukasta haki päivällä puvut sillä ne
olivat jo valmiina. Pieni hetki shoppailtiin mutta muuten aika meni kyllä vain levätessä.
25.4.
Aamu alkoi vain lepäilyllä mutta sitten porukka alkoi haihtua ties minne joten päätin lähteä Guan
Qian Jielle minäkin. Ensin kävin katsomassa ruokapaikassa mutta se oli aivan tupaten täynnä joten
kävin pelailemassa biljardia. Treeni meni pitkästä aikaa hyvin. Kun lopetin pelailun menin syömään
ja sitten rallitaksilla kampukselle. Kampuksella pidettiin taas pieniä juttutuokioita jonka jälkeen
menin nukkumaan.
26.4.
Aamu alkoi perinteikkääksi muodostuneella töihin lähdöllä. Koululle päästyämme kävimme
piirtämässä hiukan jonka jälkeen pääsimme työsaliin. Työsalissa katselimme hetken ja sitten
pääsimme opastuksella tekemään tuhkakuppeja johon tulee suden pää ja pohjaan teksti:
"Suzhou/China 2010 Joonas Lahtinen" Kun saimme ensimmäisen sisäosan valmiiksi jossa oli suden
pää oli päiväkin jo lopussa mutta kyllä oli ajan käytön arvoista. Susi oli kyllä niin upea ettei sitä voi
sanoin kuvailla. Huomenna tulemme viimeistelemään kupit. Koulusta päästyämme lähdin syömään
jonka jälkeen päivä olikin jo aikalailla pulkassa. Loppuilta menikin sitten lepäillessä.
27.4.
Aamu alkoi jälleen töihin lähdöllä ja automaatioporukka tuli pitkästä aikaa mukaamme koululle.
Koululla jatkoimme tuhkakuppien parissa työskentelyä ja vaikka siinä meni koko päivä saimme ne
valmiiksi. Ne olivat hienommat kun osasin ollenkaan kuvitella. Kun tuhkikset oli tehty lähdimme
takaisin kampukselle. Emme olleet kämpillä kauaakaan kun lähdimme liikkeelle. Kävin parturissa
joka jännitti vähän mutta hyvinhän se meni. :) Pieni hetki sitten kierreltiin jonka jälkeen lähdimme
Kenin kanssa käymään oluella ja katsomassa snookeria.

Lähdimme pienen hetken oltuamme paikasta jonka viimeistelin englannin kielisen raporttini.
Siinä sekin päivä sitten hujahti. Taas yksi päivä lähempänä Suomeen lähtöä.
28.4.
Aamu alkoi tänään siistiytymisellä ja heitimme kaikki puvut niskaan. Lähdimme koululle jossa
pidettiin palaveri jossa keskustelimme työharjottelun hyvistä ja huonoista puolista jonka jälkeen
suoritettiin arviointi. Arviointi sujui omalta kohdaltani hienosti ja numeroni oli (asteikolla 0-3)
kolmonen. Palaverin jälkeen kävimme syömässä jonka jälkeen pieni hetki pingistä. Kun pingikset
olivat pelattu lähdimme toiseen rakennukseen jossa menimme kahdeksanteen kerrokseen jossa oli
meitä odottamassa muutama opettaja ja rehtorin assistentti.
Me kerroimme omin sanoin työssäoppimisesta heille ja he jakoivat meille todistukset ja lahjat.
Tämän jälkeen lähdimme kampukselle jossa viihdyimme hetken jonka jälkeen menimme syömään.
Ruuan jälkeen ohjemassa oli Lulun syntymäpäiväjuhlat. Kun juhlat oli pidetty oli enää yksi päivä
Kiinassa jäljellä jonka jälkeen lähtisimme Suomeen.
Upeaa on ollut mutta lähden kyllä jo mielelläni kotiin sillä ikävä on kova.
Raportti:
Joonas Lahtinen

