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1.4.
Lentokone nousee ja matka alkaa. Edessä yhdeksän tunnin pitkä lentomatka: onneksi oli elokuvia
ja tv-sarjoja katsottavana omasta ruudusta.
2.4.
Lentokoneessa pari tuntia unta, ja sitten aamupala. Lentokoneen kahvi oli kyllä kylmää, joten jätin
juomatta. Ja onnistuin kaatamaan sen sitten syliini ja housut aivan märät. Näytti kuin olisin
päästänyt housuun vähän muutakin kuin ilmaa ; )
Lentokone laskeutui ja päästiin hyvin hakemaan laukkumme hihnalta. Kaikki kamat löytyivät eikä
mitään kadoksissa. Kun päästiin siitä eteenpäin, oli meitä vastassa kiinalainen kontaktihenkilömme,
ja kolme kiinalaista opiskelijaa. Siitä sitten lähdimme SIPIVT:n bussilla kohti koulua, matka oli
noin puolitoista tuntia ja paljon liikennettä.
Oli suhteellisen lämmin aamulla saapuessamme Kiinaan, mutta koululle päästessämme olikin aika
kylmä. Koululla veimme kamat huoneisiin ja tutkimme huoneita, oma ilmalämpöpumppu, suihku, 2
sänkyä, parveke, ja vessana reikä lattiassa. Unelma kämppä! Tämän jälkeen lähdimme syömään
koulun ruokalaan, jossa söin ensimmäistä kertaa tofua. Tofua, riisiä ja jotain eriskummallista
kasvissörsseliä, ja hyvää oli. Ruuan jälkeen lähdimme takaisin huoneisiin ja vähän potkimaan
jalkapalloa pihalle. Pihassa oli nimittäin täysi kokoinen jalkapallokenttä ja juoksurata. Sitten
aikaisin suihkuun ja nukkumaan. Olihan siinä oltu jo 30h hereillä.
3.4.
Aamulla herätyskello soi. Vaan eipäs soinutkaan; puhelin jotenkin rikki, joten se ei soinut. Onneksi
Niklas koputteli ovelle ja heräsin siihen. Sitten pikainen suihku ja aamupalalle. Erittäin hyvät
aamupalat tarjolla, söin jonkunlaisen hot dogin: leivän, jonka sisällä makkara ja lisäksi
jonkinlainen paistettu peruna. Hintaa tälle tuli noin 40 senttiä euroissa.
Aamiaisen jälkeen mentiin koulun automaatioluokkaan purkamaan ja kasaamaan kisaan tulevia
pöytiä. Siinä vierähti sellaiset 3 tuntia, jonka jälkeen lounaalle -riisiä, tofua ja possua. Ruuan
jälkeen kiertelimme ympäri koulua. Aivan jättimäinen paikka. Noin 10 x isompi alue kuin Hyria
Hyvinkäällä. Koulussa noin 6000 oppilasta, mitäs meidän koulussa on. Ehkäpä 500-600. Sanoivat
vielä, että tämä on pieni koulu täällä Kiinassa.
Kiertelyn jälkeen lähdimme sitten huoneisiimme lepäämään hetkeksi. Lepäämisen jälkeen
lähdimme kävelemään campusalueen keskustaan, alueella siis ilmeisesti monta tällaista koulua, ja
tämän alueen keskustaan menimme siis. Keskustassa paljon vaatekauppoja ja ruokapaikkoja, Ei
vielä kyllä sitä KFC:tä näkynyt, jota kaikki halusimme kokeilla. Supermarketista sitten lenkkarit
käytiin ostamassa, hintaa tuli noin 10 euroissa. Ikävä kyllä suurin koko mitä kaupassa oli 44, joten
tiukkaa tekee jalkaan. Sitten syömään, 9 hengen ruuat juomineen, noin 20 euroa. Ruuan jälkeen

yritimme löytää riksaa, jolla pääsisimme asuntolalle takaisin, ei sitten löydetty, niinpä käveltiin
sitten.
Supermarketin kautta ostamassa sipsejä, keksejä ja muutama juoma. Sitten huoneeseen vaihtamaan
vaatteet ja pelaamaan jalkapalloa kentälle. Pelailun jälkeen huoneisiin suihkuun. Suihkun jälkeen
pelattiin tuossa korttia vähäsen, kynin jätkien kaikki rahat ; ) Ja sitten nukkumaan.
4.4.
Aamulla herätys 7.30 ja aamupalalle; aamupalan taas jonkinlainen leipä, jonka sisällä makkara.
Aamupalan jälkeen haettiin Turun joukkueen logiikat huoneesta, ja mentiin automaatioluokkaan
kasaamaan FESTOn pöytiä loppuun. Siinä vietimme pari tuntia, jonka jälkeen lounaalle,: riisiä,
kanaa ja jonkin sortin possua. Lounaan jälkeen takaisin työsaliin pariksi tunniksi, jonka jälkeen
luovutimme, koska ohjelma eivät alkaneet pyörimään.
Sitten huoneisiin vaihtamaan vaatteet ja pelaamaan jalkapalloa neljän kiinalaisen opiskelijan
kanssa. Pelailun jälkeen huoneisiin suihkuun ja sitten taas syömään: riisiä, tofua, kasviksia ja
possua. Ruuan jälkeen kioskille ostamaan keksejä ja juotavaa. Ja sitten huoneeseen pelaamaan
korttia hetkeksi, jonka jälkeen omaan huoneeseen nukkumaan.
5.4.
Aamulla aikainen herätys. Aurinko paistaa ikkunasta huoneeseen; hieno sää tulossa. Suihkuun ja
aamupalalle jätkien kanssa. Kello 9 aikaan tarkoitus lähteä Suzhoun keskustaan Silkkikadulle
shoppailemaan. Meeri ei lähtenytkään mukaan, koska hänellä muuta suunnitelmaa, joten lähdemme
Xouyun kanssa. 10 min kävelymatka bussiasemalle, josta 45 min bussimatka itse silkkikadulle. Heti
bussista noustessa on hellettä jo aika paljon ja joutuu ottamaan takin pois. Näemme tien toisella
puolella paikallisen erikoisuuden. Nimittäin KFC! Sinne pientä hiukopalaa syömään ja sitten
shoppailemaan.
Shoppailtiin noin 5 tuntia, jonka jälkeen ruvettiin etsimään taksia, jolla tulla takaisin asuntolalle.
Meni aika kauan ennen kuin saimme taksiin, koska aina ne vietiin ihan nenän edestä. Asuntolalta
lähdimme vielä opiskelualueen keskustaan hakemaan kenkiä Nikolle ja Matiakselle. Löytyi sieltä
myös housut minulle, mutta sellainen niissä hassu piirre, että napin reikää ei ollut, oli vain ommeltu
se muoto. Jouduin mattoveitsellä tekemään siihen reiän. Bussilla takaisin asuntolalle ja syömään.
Sitten mentiinkin jo nukkumaan.
6.4.
Aamulla taas aikainen herätys ja aamupalalle. Aamupalan jälkeen menimme seuraamaan
oppilaitoksen Pneumatiikkaa käsittelevää tuntia, saimme myös itse kasata yhden kytkennän. Se pisti
silmään, että venttiilit ja muut osat kovin huonossa kunnossa ja vuosivat ilmaa kovasti.
Tunnin jälkeen menimme tutkimaan työssäoppimissopimuspapereitamme, jonka jälkeen syömään
vähän nuudeleita ja sitten lähtö Vaconin tehtaalle. Siellä meidät otti vastaan eräs kiinalainen nainen,
joka puhui todella hyvää englantia. Se oli erittäin hienoa. Kokoushuoneessa meille kerrottiin parin
tunnin ajan Vaconin historiasta ja tulevaisuudesta. Jonka jälkeen meidän luokse tuli yksi Vaconin
suomalaisista työntekijöistä, hänen kanssaan kiersimme tehdasta ja hän selitti meille heidän
toimintastrategiaa ja miten staattista sähköä ehkäistään. Vacon-kierroksen jälkeen lähdimme
etsimään pankkiautomaattia, josta saisimme nostettua rahaa, koska koululla ollut automaatti ei

toiminut meille. Muutamat pankkiautomaatit kierrettiin ennen kuin löydettiin toimiva automaatti.
Siitä sitten nostettiin rahat ja lähdettiin takaisin oppilaitokselle syömään ja pelailemaan korttia. Nyt
sitten taas nukkumaan, koska aamulla aikainen herätys.
7.4.
Aamulla aikainen herätys, tiedossa pitkä päivä. Aamupalalle ja sitten työsaliin harjoittelemaan kisaa
varten. Siinä parisen tuntia ja sitten lounaalle. Lounaan jälkeen vielä hetkeksi takaisin työsaliin,
mutta hommat tyssäsi, kun ei oikein löytynyt tarvittavia tarvikkeita. Sitten vaan omiin huoneisiin
päiväunille. Illalla meille oli järjestetty hieno illallinen, johon osallistui myös belgialaisia ja
singaporelaisia opiskelijoita, jotka olivat myös vaihdossa SIPIVT:llä.
Siinä syötiin hyvin, jonka jälkeen siirryimme koulun liikuntasaliin, jossa meille oli järjestetty isot
juhlat. Paljon valoja ja musiikkia, kun kävelemme sisään. Paljon kiinalaisia opiskelijoita
katsomossa. Istumme eturiviin seuraamaan ohjelmaa. Erilaisia musiikki-, tanssi-, ja näyttelyesityksiä.
Jokainen maa myös oli kehittänyt jonkinlaisen pienen ohjelman, joka esitettiin lavalla. Meidän
ohjelmana oli leikki, jossa katsomosta haettiin 5 naista ja 5 miestä. Miehet teippasivat pienen
paperipallon johonkin itseensä kiinni, ja naisten silmät sidottiin ja heidän piti löytää paperipallot
miehistä.
Juhlan jälkeen menimme huoneeseen pelaamaan korttia joksikin aikaa, ja oltiin jo lähdössä
nukkumaan, mutta sitten huomasimme, että singaporelaiset ja belgialaiset opiskelijat olivat vielä
hereillä ja juhlivat käytävällä ja huoneissa. Liityimme heidän seuraansa ja meillä oli erittäin hauska
loppuilta. He puhuivat erittäin hyvää englantia, joten kommunikointikin onnistui paremmin kuin
kiinalaisten kanssa.
8.4.
Aamulla taas aikainen herätys ja englannin tunnille. Englannin tunnilla oli viisi pöytäryhmää,
joissa oli kiinalaisia oppilaita, ja jouduimme kaikki eri pöytiin istumaan ja keskustelemaan
kiinalaisten kanssa. Aiheenamme oli kulttuurierot, juhlapyhät ja muut lomat. Oli todella mukavaa
päästä keskustelemaan heidän kanssaan. Uskon, että se oli heille myös hyvää harjoitusta, koska he
eivät olleet ennen puhuneet ulkomaalaisten kanssa. Tunnin jälkeen meille ei kerrottu mitään
ohjelmaa, joten päätimme lähteä huoneisiin päiväunille, sillä emme oikein saanut tarpeeksi yötä
viime yönä. Päiväunien jälkeen lähdimme sitten syömään vähän hampurilaisia ja kävelemään kohti
bussiasemaa. Tapasimme Meerin bussiasemalla ja hyppäsimme bussiin kohti Suzhoun keskustaa.
Vähän yli tunti meni matkassa ja pääsimme kohteeseemme. Menimme räätäliliikkeeseen teettämään
pukuja. Räätälimies otti meistä mitat ja maksoimme puvut etukäteen. Minun pukuni maksoi 866
rmb, eli noin 100 euroa. Suomesta ei taida saada niin halpaa pukua mistään. Pukujen tilaamisen
jälkeen pistimme Niklaksen ja Nikon taksiiin takaisin opistolle, koska Niklaksella oli Kiina –
Belgia jalkapalloottelu, johon hän oli luvannut mennä pelaamaan. Minä, Matias ja Samuli jäimme
Meerin kanssa Suzhoun keskustaan pyörimään hetkeksi, ostelemaan vähän vaatteita ja katsomaan
ylipäätään, millaista siellä on illalla. Paljon ihmisiä ja meteliä, mutta rauhallisempaa kuin tiistaina.
Saattaa tosin johtua siit,ä että täällä oli tiistaina jonkinlainen lomapäivä. Keskustasta tullessamme
katsoimme hetken jalkapalloa kentällä ja sitten tulimme huoneisiin. Menimme vielä hetkeksi
istuskelemaan belgialaisten kanssa käytävälle -hauskoja ihmisiä. Vaikkakin vähän outoja, mutta
nauraa saimme paljon. Aamulla onneksi ei tarvinnut herätä aikaisin. Voisi nukkua niin pitkään kuin

haluaa, paitsi jos nukkuisi yli 9, ei pääse lämpimään suihkuun. Suihkusta ei tule lämmintä vettä klo
9-16 välisenä aikana.
9.4.
Lauantai-aamu. Nukuin pitkään. Heräsin vasta klo 12. Istuskelua ja nettisurffailua pari tuntia, kun
odottelin, että suihkusta alkaisi tulla lämmintä vettä. Neljän aikaan pääsin lämpimään suihkuun ja
pukemaan vaatteet päälle. Sitten tulikin Lulu hakemaan meitä syömään. Meille oli katettu hieno
pöytä, jossa söimme kiinalaista ruokaa ja juteltiin jne. Ruuan jälkeen meidät vietiin alakerran
karaokebaariin, jossa meille oli katettu pöytä täyteen ruokia ja juomia. Kiinalaiset opiskelijat,
Meeri, Markku ja Wilson liittyivät seuraamme ja pidimme oikein hauskat juhlat Nikon isän 50v.
syntymäpäivän kunniaksi. Siinä se ilta alkoi vierähtämäänkin ja opettajat lähtivät nukkumaan kun
karaokebaari meni kiinni. Me nuoret lähdimme asuntolamme tv-huoneeseen pelailemaan
pullonpyöritystä ja nauttimaan toistemme seurasta. Aika myöhään taas menikin, ja aamulla aikainen
herätys ja lähtö Shanghaihin.
10.4.
Sunnuntai-aamu, aurinko paistaa silmiin, kun Niklas koputtelee oveeni. Herätyskello ei ollut
taaskaan herättänyt ja olimme myöhässä. Suihkuun ei kerennyt eikä aamupalallekaan. Nopeasti
vaan portille, jossa meitä vastassa oli kaksi kiinalaista opiskelijaa - Xyaoyu ja Lisa. Heidän kanssa
menimme bussipysäkille, josta hyppäsimme bussiin, joka vei meidät tunnin matkan verran Suzhoun
juna-asemalle. Sieltä hyppäsimme kiinalaiseen pikajunaan, ei kuitenkaan niihin nopeimpiin juniin,
mitä on vaan sellaiseen, joka kulki VAIN 330 km/h. Vähän eri vauhdit kuin Suomen junissa.
Shanghaissa ensimmäisenä tulimme isolle aukiolle, missä näkyi joka puolella korkeita rakennuksia
ja paljon ihmisiä. Vähän aamupalaa Mc Donald’sista ja sitten metrolla People Square -nimiseen
paikkaan. Siellä vielä lisää korkeita rakennuksia ja pitkiä katuja täynnä kauppoja. Yhden kadun läpi
kävelimme ja pääsimme joen rantaan, joen toisella puolella näkyi Shanghain kuuluisat korkeat
rakennukset ja se maisema, jota kaikissa postikorteissa on, Shanghai World Financial Center ja
muut kuuluisat rakennukset. Sitten halusimme lähteä shoppailemaan, joten hyppäsimme taksiin.
Ikävä kyllä Lisa vei meidät vähän väärään paikkaan, sellaiseen pimeään basaarityyliseen paikkaan,
missä hämäriä ihmisiä oli enemmän kuin silmät ehti nähdä. Muutamat seurasivat meitä kokoajan,
kun olimme siellä. Siispä päätimme lähteä toiseen paikkaan, jossa saisi olla rauhassa. Sara vei
meidät erittäin rauhalliseen paikkaan, missä paljon pieniä kauppoja, Ja joka kaupassa myyjät
puhuivat jopa englantia. Siellä tingattiin hintaa ja ostettiin tavaraa niin paljon kuin jaksettiin vaan
kantaa. Vähän syötävää ja matka takaisin Suzhouhun. Opistolla syömään ja huoneisiin nukkumaan.
Näin meillä meni aivan mahtava päivä ja saatiin hienoja kuvia ja muistoja Shanghaista.
11.4.
Ensimmäinen työpäivä edessä: herätys aikaisin, että ehditään aamiaiselle. Ikävä kyllä kiinalaisilla
oli joku seremonia kentällä juuri, kun lähdimme huoneistamme, ja kun seremonia loppui, ryntäsi
ruokalaan niin paljon väkeä ettemme ehtineet saada mitään aamupalaksi. Nopeasti vaan portille
odottelemaan bussia. Bussilla Vaconin tehtaalle, jossa meidät otti vastaan Vaconin työharjoitteluista
vastaava henkilö.
Sopimuksia korjailtiin ja kirjoiteltiin varmaan 3 tuntia. Sen jälkeen syömään ja sitten linjastolle.
Linjastolla helppoa ruuvaushommaa. Kasailin jotain isoja lämpövastuksia tms. En oikein tiedä
vielä, mitä ne oli. Sitä pari tuntia ja takaisin koululle. Syömään ja heti automaatiotyösaliin

harjoittelemaan kisaa varten. Varmaan ensimmäistä kertaa meni sielläkin kaikki hyvin. Työkaluja ja
tarvikkeita löyty,i kun Markku oli niitä tuonut Suomesta asti.
Huomenna samanlainen päivä tiedossa, itse alan luultavasti kasaamaan illalla toista Handling
Stationia, jotta voimme harjoitella kahdella pöydällä. Tällä hetkellä vain yksi toimiva/kasassa oleva.
Hyvää harjoitusta myös minulle. Minua kuitenkin saatetaan pahassa tilanteessa tarvita kisassa.
12.4.
Aamulla taas aikainen herätys. Suihkuun ja vaatteet päälle. Aamupalalle ja kylläpä maistui hyvälle,
kun ei edellisiltana oikein syönyt mitään. Aamupalan jälkeen jäi ruoka/suihku kortilleni enää 2,9
remimbiä. Käteisrahatkin lopussa, joten pitäisi päästä pankkiautomaatille. Lähdettiinkin sitten
Vaconille. Samaa linjastotyötä kuin eilenkin, klo 8.30-17.00 samaa hommaa koko ajan. Töiden
jälkeen pääsimme koululle ja saman tien syömään. Onneksi, sillä kiinalaisten ruuat ei oikein pidä
nälkää kovin kauan poissa. Parin tunnin välein pitäisi syödä.
Nopeasti huoneisiin hakemaan logiikat ja työkalut ja automaatiosaliin. Siellä venkslattiin ja
väännettiin taas parisen tuntia, minä kasasin toista Handling stationia, tai yritin kasata. En ole ennen
niitä kasannut, niin se oli hyvää harjoitusta. Onneksi Tampereen pojilla oli kaikki paperit mukana,
joiden mukaan kasata. Harjoittelun jälkeen olin lähdössä pankkiautomaatille, mutta Markun
mielestä ei kannata enää pimeällä lähteä ja hän antoi minulle vähän rahaa, jolla pärjäisin ainakin
pari päivää, huomenna kuitenkin meinasin suoraan töistä lähteä käymään pankkiautomaatilla.
Mielenkiintoinen päivä ja opin paljon uutta.
Vaconin suomalaiset työntekijät sanoivat että ei meidän kannata maitotuotteita pelätä, ei heillekään
mitään ole tullut. Ikävä kyllä minulla on laktoosi intoleranssi joten joudun silti välttelemään esim
yogurtteja ja maitoa ja muita tuotteita joissa on paljon maitoa. Nyt sitten nukkumaan niin jaksaa
huomenna töissä.
13.4.
Herätys, töihin ja samanlainen työpäivä kuin edelliset. Töiden jälkeen koululle, syötiin ja sitten
meille oli järjestetty elokuvanäytös. Elokuva valintana Rare Exports. Ei vaan mennyt ihan niin kuin
Strömsöös... Elokuva dubattu venäjäksi ja tekstitys kiinaksi. Lähdettiinkin sitten vaan nukkumaan.
14.4.
Työpäivä, töiden jälkeen käytiin vaan syömässä ja tultiin huoneisiin, aikaisin nukkumaan.
15.4.
Perjantai-aamu: töihin. Töistä pois, suihkuun saman tien, koska töissä oli sisällä noin 30 astetta
lämmintä ja kosteusprosentti lähempänä 100%. Lähdettiin käymään läheisessä keskuksessa, missä
oli parturiliikkeitä ja pikku kojuja. Ostettiin sieltä kaiuttimet huoneeseen, ja kaikki muut kävivät
parturissa. Mäkkäriin syömään ja takaisin koululle ja nukkumaan.
16.4. Herätys, suihkuun ja syömään. Lähdettiin Suzhoun museoon kolmen kiinalaisen opiskelijan
kanssa. Siellä kierreltiin vähän aikaa ja katseltiin kaikenlaista ikivanhaa tavaraa. Museon jälkeen
osteltiin tuliaisia museon vieressä olevalta kujalta, kaikenlaista tuliaismateriaalia. Sitten puolen
tunnin kävelymatka KFC:hen, jossa ostettiin neljä isoa kanaämpäriä ,jotka söimme seitsemän

ihmisen kesken. Oli muuten hyvää! Sitten takaisin koululle ja vietettiin vähän iltaa muutaman
kiinalaisen opiskelijan kanssa, ja pistimme minulle korvakorut.
17.4. Sunnuntai-aamu: pieni väsymys päällä. Onneksi vapaapäivä tiedossa. Herättyämme lähdimme
hakemaan vähän hampurilaisia ja menimme kentälle makoilemaan pariksi tuntia. Makoiltuamme
tarpeeksi lähdimme huoneisiin suihkuun ja pelattiin vähän korttia.
18.4.
Toinen viikko töissä alkaa: menimme tänään alakertaan tekemään töitä. Niklas ja Samuli oli ollut
siellä koko viime viikon ja heidän mukaan se oli paljon mielenkiintoisempaa. Kasailimme koko
päivän pikku osia, joita tarvitaan sitten kokoonpanossa. Aika löysällä tahdilla sai tehdä, kun
kokoonpanossa menee niin kauan, ettei osia kannata tehdä liikaa.
Töiden jälkeen lähdimme sovittamaan pukuja pukuliikkeeseen, sovituksen jälkeen menimme
jätkien ja Markun kanssa Silkkikujalla sijaitsevaan Pizza Huttiin syömään. Oli hyvää, harmi vaan
kun tuli niin nopeasti täyteen. Taitaa olla vatsalaukku pienentynyt tällä reissulla.
19.4.
Töihin taas: päästiin tekemään töissä jo kokoonpanoa, siinä sai jo vähän miettiäkin, että mitä tekee.
Töiden jälkeen koululle ja lepäiltiin vaan.
20.4.
Töissä ihan löysä päivä, ei taidettu tehdä mitään koko päivänä. Istuttiin ja juteltiin yhden
työntekijän kanssa joka puhui englantia aika sujuvasti. Töiden jälkeen mentiin takaisin koululle ja
lähdimme sitten Markun ja Jyrin kanssa mäkkäriin ja oluelle, oli nimittäin Markun viimeinen ilta
täällä. Jyri saapui myös tänä aamuna.
21.4.
Töihin taas, tänään pääsimme jo vähän tekemäänkin kokoonpanoa. Jyri, Anne, Helena ja Meeri
tulivat käymään katsomassa meitä töissä. Huomenna teen töissä näytön. Töiden jälkeen suoraan
pukuliikkeeseen hakemaan pukuja, ostin samalla äidilleni silkkikankaita, joita hän oli toivonut.
Pukuliikkeestä bussilla pikkukaupunkiin hakemaan hienot kengät puvun kanssa käytettäväksi ja
kauluspaita. Sieltä taas bussilla koululle ja syömään jotain nopeasti. Ei oltu nimittäin syöty
noin kahdeksaan tuntiin. Alkoi vähän jo ärsyttämään kyseinen asia.
22.4.
Viimeinen työpäivä: tein koko aamupäivän kokoonpanon toista vaihetta, koska se tulisi minulle
näyttökokeeseen. Yhden aikaan tuli Jyri ja Wilson ja muut paikalle ja rupesin tekemään työtä. Puoli
tuntia siinä puuhailin, kun muut seurasivat. Kun tämä saatiin päätökseen, menimme hoitamaan
loput työharjoittelua koskevat paperit ja arvostelut.
Takaisin koululle ja puvut päälle. Menimme SIPIVT:n vararehtorin luokse pieneen juhlalliseen
tilaisuuteen, jossa meille jaettiin todistukset työharjoittelun suorittamisesta. Niko sai myös parhaan
oppilaan maininnan. Tilaisuus kesti ehkä puoli tuntia, luulimme, että se olisi isompikin tilaisuus.
Tämän jälkeen lähdimme syömään läheiseen ravintolaan. Ihan hieno ravintola, erittäin hyviä ruokia

myöskin. Erittäin tulisia kanansiipiä ja kaikenlaista hyvää. Syötiin ja tulimme takaisin koululle,
illalla istuttiin vaan huoneessani ja vietettiin perjantai iltaa.
23.4.
Lauantai: aamupäivällä harjoittelemaan kisoja varten ja loppupäivä vapaata. Ei tehty yhtään mitään
erikoista.
25.4.
Sunnuntai: harjoittelua taas aamupäivästä ja loppuilta vapaata.
Lähdettiin syömään neljän kiinalaisen opiskelijan kanssa. Viimeinen illallinen heidän kanssaan.
Syötiin, juotiin ja juteltiin kovasti. Ruuan jälkeen jäimme ravintolan pihalle katsomaan jonkinlaista
tanssishowta. Tytöt tanssivat kaikenlaisissa erilaisissa vaatteissa ja musiikeissa. Niklas kävi myös
näyttämässä tanssiliikkeensä lavalla. Sitten takaisin koululle ja nukkumaan, aamulla alkaisivat kisat.
26.4.
Maanantai: ensimmäinen kisa päivä. Aamulla klo 8 aikaan menimme harjoitusluokkaan tekemään
viime hetken valmisteluja. Yhdeksältä mentiin kisapaikalle, jossa aluksi muutaman tunnin
seremonia, jossa järjestäjät ja tukijat pitivät puheita yms. Kisa alkoi noin klo 13. Kisa-aika oli kello
17 asti, mutta jätkät joutuivat jäämään pidemmäksi aikaa, kun tuli niin paljon ongelmia. Turkulaiset
pääsivät pois noin klo 19, tamperelaiset olivat klo 21 asti.
27.4.
Heräilin yhdeksän aikoihin, muut pojat olivat menneet jo kahdeksalta kisapaikalle. Kylmän suihkun
kautta syömään jotain ja sitten katsomaan kisaa. Ulkona todella kuuma, vähän ylipukeuduin, kun
lähdin. Pitkät housut, t-paita ja takki. Tuli vähän lämmin... Katselin kisaa ruokataukoon asti, jonka
jälkeen menimme syömään. Tulin ruokatauon jälkeen huoneeseen pakkailemaan, siivoamaan,
pesemään pyykkejä yms. Paperit ja kaikki tärkeä nyt esillä ja valmiina, ettei mikään unohtuisi.
28.4.
Kotimatka.

