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pöydälle tuotiin kaikennäköistä ruokaa, joista yhtäkään en tuntenut nimeltä. Ruoka maistui
erikoiselta mutta erinomaisen hyvältä. Yllätykseksemme riisiä ei pöydällä näkynyt. Ruokailu kesti 2
tuntia. Tämän jälkeen kello alkoikin olla sen verran että oli aika mennä takaisin hotelliin
nukkumaan. Myös aikaero vaikutti.
Torstai:
Torstaina SipIVT:n bussi odotti kampuksen porttien ulkopuolella. Bussi vei meidät tutustumaan
SipiIVT:n kouluun. Ensin tutustuimme automaatioalan opiskeluun kolmessa eri luokassa. Tämän
jälkeen kiersimme vielä koneistuksen ja telekommunikaation luokissa. Kiertelyn jälkeen kävimme
shoppailemassa Business Streetillä ja tämän jälkeen menimme syömään ravintolaan. Tällä kertaa
omalla kustannuksella. Aterian hinnaksi tuli hurjat 15 rmb:tä eli noin 1,5€. Ateria oli jälleen
maittava.
Aterian jälkeen menimme Suzhoun Industrial Parkiin. Ensin kävimme Sipac-talossa, jossa oli
esittely Industrial Parkista ja kaikkea hienoa tekniikkaa. Tämän jälkeen kävelimme rannalle ja
yhteen Suzhoun puistoista. Tämän jälkeen edessä oli muutto. Päätimme muuttaa pääkampuksen
hotellista koulun opiskelija-asuntolaan, koska siellä oli mahdollisuus Internetiin. Muutto sujui
ripeästi ja muuton jälkeen kello olikin jo niin paljon, että oli nukkumaanmenoaika.
Perjantai:
Perjantaina lähdimme tutustumaan oman alamme opiskeluun tarkemmin. Me automaatioasentajat
siis menimme eri kouluun kuin koneistajat. Luokassa teimme tulkin opastuksella samoja
harjoituksia kuin koulun oppilaatkin. Luokan opettaja antoi jopa jokaiselle arvosanan työstä.
Tutustumisen jälkeen kävimme syömässä koulun ruokalassa, jonka jälkeen menimme tutustumaan
koulun liikuntasaliin. Kiinalaisilla opiskelijoilla on tapana ruuan jälkeen pelata pingistä, joten
mekin päätimme kokeilla. Pelaaminen ei sujunut aivan yhtä hyvin kuin koulun opiskelijoilla, mutta
yhtä hauskaa se silti oli. Pingiksen jälkeen oli aika lähteä työssäoppimispaikkaan tekemään
valmiiksi sopimuksia työssäoppimisesta.
Työssäoppimispaikka oli Vacon, joka on suomalainen yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Vaasassa.
Sopimuksien teon jälkeen kävimme kiertämässä työpaikkaa. Työpaikka teki todella positiivisen
vaikutuksen. Työympäristö oli todella siisti ja mukavan oloinen ja mikä parasta, sieltä löytyi
kahvia!
Työssäoppimispaikan kierron jälkeen lähdimme taas asuntolalle valmistautumaan iltapalaan,
ravintolassa, kuinkas muutenkaan. Tämän jälkeen kävimme kävelyllä jonkin matkan päässä. Emme
löytäneet muuta, kuin uuvuttavan pitkän tien, joten päätimme kääntyä takaisin asuntolan suuntaan.
Lauantai:
Lauantaina oli tiedossa kiertomatka Suzhoun museoon vanhaan kaupunkiin. Museossa oli odotettua
pidempi jono, mutta Wilson opasti meille "oikoreitin" eli suoraan jonon etunenään. Museon
kiertämisen jälkeen menimme tutustumaan Suzhoun suurimpaan puutarhaan, joka sijaitsi myöskin
vanhassa kaupungissa aivan museon vieressä, joka sitten on suomalaisessa mittapuussa valtava.
Kyllä huomasi, että Kiinassa puutarhan hoito on "vähän" eri arvossa, kuin Suomessa. Puutarha oli
henkeäsalpaava.
Puutarhavisiitin jälkeen lähdimme bussilla katsomaan toista paikallista nähtävyyttä. Paikka oli
jonkun kauan sitten eläneen kuninkaan hauta. Ihmisiä oli PALJON. Kukkulan päällä oli myös
kiinalainen linna, joka eroaa sillä tavalla suomalaisista linnoista, että linna on Kiinassa tornimainen

eikä samanlainen linnake, kuin Suomessa. Tässäkin nähtävyydessä oli todella huoliteltua
kasvillisuustaidetta. Tämän jälkeen kävelimme vielä Old Streetin läpi, joka on aivan täynnä pieniä
kojuja, josta tulikin ostettua jos jonkinmoista roinaa. Old Streetiltä matkustimme lähemmäs
Suzhoun keskustaan, jossa oli valtavia ostoskeskuksia. Tämän jälkeen oltiinkin jo niin väsyneitä
päivän reissusta, että menimme loppuillaksi asuntolaan lepäilemään.
Sunnuntai:
Sunnuntaina palasimme keskustaan paremmalla ajalla. Nyt oli aikaa shoppaillakin. Hintataso oli
todella alhainen. BicMac -ateria esimerkiksi maksoi 23 rmb:tä eli 2,5 €. Suomessa sama ateria
maksaa noin 7,5 €. Elektroniikka on melkein kaikki tuotteet 1/4 halvempia kuin Suomessa.
Shoppailussa meni aikaa niin paljon, että palasimme takaisin asuntolan lähettyville ruokailemaan ja
sen jälkeen nukkumaan.
Maanantai:
Maanantai-aamuna bussi tuli klo 7.40 asuntolan portille hakemaan meidät Vaconille. Bussi oli
Vaconin oma bussi, joka keräsi työntekijöitä pitkin Suzhouta, jonka jälkeen se vei kaikki Vaconin
oven eteen. Ensimmäisen työpäivän jälkeen Vaconin bussi vei meidät taas asuntolan portille. Illalla
kävimme ravintolassa syömässä ja siitä lähdimme takaisin asuntolaan valmistautumaan
nukkumaanmenoon.
Tiistai:
Tiistaina työpäivän jälkeen kävimme paikallisessa supermarketissa Auchanissa. Kolme meidän
ryhmästämme kokeili samalla myös ensimmäistä kertaa riksakyytiä.
Keskiviikko:
Keskiviikkona työpäivän jälkeen päätimme käydä ensimmäistä kertaa kokeilemassa koulun omaa
ruokalaa, joka ei ulkopuolisesti näyttänyt aivan samalta, kuin suomalaiset ruokalat, mutta ruoka oli
joka tapauksessa maittavaa.
Torstai:
Torstain työpäivän jälkeen SipIVT järjesti opiskelijoille jonkinlaisen esityksen. Myös meidän
suomalaisten oli määrä esittää jonkinlainen esitys. Yksi oppilaistamme oli epähuomiossa lupautunut
esittämään Hämähäkki-laulun. Juhlasali oli suuri ja oppilaita oli paikalla viitisen sataa. Esityksen
mittakaava yllätti. Luulimme, että kyseessä olisi paljon pienempi juttu.
Perjantai:
Perjantaina töiden jälkeen oleskelimme asuntolalla ja menimme aikaisin nukkumaan lauantaisen
aikaisen herätyksen vuoksi.
Lauantai:
Lauantaina Roy tuli muutaman oppilaan kanssa noutamaan bussilla meidät asuntolalta. Asuntolalta
lähdimme kiertelemään Ping Jiang Roadia. Kadun kiertelyn jälkeen menimme kokemaan aidon
kiinalaisen teeseremonian. Seremonian jälkeen suut teenmakuisina menimme syömään paikalliseen
pikaruokalaan.
Ruokailun jälkeen kävelimme hetken keskustan kaduilla, jonka jälkeen bussi vei meidät puistoon,
jossa lennättelimme leijaa. Leijojen lennättämisen jälkeen menimme tutustumaan paikalliseen
teatteritaloon, joka oli todella mahtava. Valitettavasti konserttisaleihin ei päässyt tutustumaan,
koska jokaisessa oli jokin esitys käynnissä.

Konserttitalon jälkeen lähdimme tutustumaan Royn asuntoon. Täällä tapasimme myös Royn
vaimon. Asunto oli tietyllä tavalla hyvin samanlainen suomalaisen kerrostaloasunnon kanssa.
Tämän jälkeen Roy tarjosi meille aterian todella hienossa ravintolassa. Aterian jälkeen lähdimme
jollekin ostoskadulle, jossa näimme maailman pisimmän näytön. Näky oli häkellyttävä. Tämän
jälkeen aloimme tehdä matkaa takaisin asuntolaan. Päivä oli kokonaisuudessaan todella hyvin
onnistunut ja Roy oli selvästi käyttänyt paljon aikaa kiertomatkan järjestämiseen.
Sunnuntai:
Sunnuntaipäivä meni rauhallisissa merkeissä. Kävimme hieman shoppailemassa ja menimme
aikaisin illalla nukkumaan. Rankka viikko rokotti jaksamista.
Maanantai:
Maanantaina taas normaalin työpäivän jälkeen kävimme ostelemassa tuliaisia ja söimme
nuudelipaikassa. Tämän jälkeen ei tapahtunut mitään ihmeellistä vaan yhtäkkiä olikin jo aika mennä
nukkumaan.
Tiistai:
Tiistaina työpäivän jälkeen kävimme shoppailemassa vaatteita ja tuliaisia, jonka jälkeen tulimme
asuntolalle ja kävimme pelailemassa pingistä koulun liikuntasalissa. Asuntolaan asettui myös
joukko singaporelaisia asumaan. Muutamaan heistä tutustuimme illalla. Tämän jälkeen menimme
nukkumaan.
Keskiviikko:
Keskiviikon työpäivän jälkeen vierailimme jälleen Auchanissa ja ostimme tykötarpeita. Illalla
pesimme vaatteita ja pelasimme korttia.
Torstai:
Torstaina kävimme sovittamassa käsintehtyä pukua. Puku sopi mainiosti, joten oli varmasti hintansa
väärti. Puku jäi vielä kuitenkin viimeisteltäväksi.
Perjantai:
Perjantai meni rauhallisissa merkeissä. Menimme aikaisin nukkumaan lauantaisen aikaisen
herätyksen vuoksi.
Lauantai:
Lauantaina muutama SipIVT:n opiskelija järjesti meille retken paikalliselle teeplantaasille, jossa
saimme kerätä itse teenlehtiä, josta valmistettiin oikeaa teetä paistamalle teenlehdet. Kävimme
katsomassa myös todella upeita maisemia korkeilla vuorilla.
Sunnuntai:
Sunnuntaina nukuimme pitkään, kun kerrankin oli aamu vapaata. Herättyämme menimme
"aamupalalle" koulun ruokalaan. Illalla kävimme läheisessä parturissa leikkauttamassa hiuksiamme.
Parturi maksoi 20 rmb:tä eli noin 2 €. Hintaan sisältyi hiusten pesu ennen ja jälkeen leikkauksen
sekä 15 minuutin hieronnan. Parturin jälkeen olikin aika mennä nukkumaan.
Maanantai:
Maanantaina menimme normaalin työpäivän jälkeen kaupungille ostelemaan tuliaisia. Samalla
kävimme MacDonaldsissa syömässä.
Tiistai:

Tiistaina menimme työpäivän jälkeen noutamaan mittatilauspukumme. Puku istui mainiosti ja sain
ottaa sen mukaani saman tien, koska maksukin oli hoidettu. Ennen asuntolaan palaamista kävimme
ostamassa KFC:stä vähän purtavaa, jonka jälkeen tulimme asuntolaan pelaamaan korttia.
Keskiviikko:
Työpäivän jälkeen kävimme heti syömässä koulun ruokalassa jonka jälkeen meille oli järjestetty
toimintaa kampuksen kirjastossa. Siellä leikkelimme kiinalaisia merkkejä paperista. Tämän jälkeen
pelasimme asuntolalla korttia.
Torstai:
Torstaina vietimme viimeisen työpäivän jälkeen rauhallista iltaa. Kävimme hieman kiertelemässä
kaupungilla, mutta juuri muuta emme jaksaneet tehdä.
Perjantai:
Perjantainen ohjelma SipIVT:n opiskelijoiden kanssa oli peruttu huonon sään vuoksi. Tämän vuoksi
kirjoittelimme päivällä raportteja ja illalla vietimme aikaa keskustassa.
Lauantai:
Lauantaina kävimme ensin kaupungilla hakemassa ”aamupalaa” KFC:n ravintolasta. Ruuan söimme
asuntolalla, koska ravintola oli tupaten täynnä. Tämän jälkeen menimme ensin perjantaille
suunnitellulle kierrokselle. Kaksi SipIVT:n opiskelijaa kuljetti meidät ensin yhteen Suzhoun
puistoista, jossa oli yksi Suzhoun kuuluisista pagodeista. Rakennus oli 1500 vuotta vanha. Puiston
kiertelyn jälkeen menimme syömään hienoon ravintolaan paikallisia herkkuja. Illalla opiskelijat
veivät meidät Jin Ji -järvelle katsomaan mykistävää vesi- ja valoshow’ta.
Sunnuntai:
Sunnuntaina lähdimme päiväretkelle Shanghaihin. Matka oli odotettu, koska suurin osa ei ollut
koskaan Shanghaita nähnyt. Juna lähti Suzhousta kello 8.00. ja kesti noin 40 minuuttia. Tämän
jälkeen matkustimme Shanghain metroilla keskustaan. Kello 9.00 saavuimme Pearl Towerille.
Sieltä oli häkeltävät näkymät maahan. Lattia oli nimittäin tehty lasista.
Tämän jälkeen siirryimme lounastamaan japanilaistyyliseen ravintolaan nimeltä Weiqian Noodles.
Sen jälkeen shoppailimme keskustassa vapaasti 4 tuntia. Kauppoja oli… sanotaanko tarpeeksi.
Shoppailun jälkeen menimme vielä iltapalalle hotpot-ravintolaan, jossa keitettiin itse ravintolan
aineksista ruokaa.
Hotpotin jälkeen tulikin jo kiire metroon, koska Meeri odotti junalippujen kanssa rautatieasemalla.
Ehdimme juuri ja juuri junaan, joka oli tupaten täynnä. Kotiin selvittiin kuitenkin kunnialla. Päivä
oli todella onnistunut ja hieno kokemus.
Maanantai:
Maanantaina kävimme kiinalaisen opettajan Hansin kanssa lounastamassa asuntolan viereisessä
ravintolassa, joka olikin jo tullut tutuksi monta kertaa matkamme aikana. Päivällä oli aikaa
kirjoittaa raportteja ja illalla oli järjestetty show kampuksen kirjastossa, jossa mekin pidimme oman
show’mme: Limbokisan. Tämän jälkeen menimme takaisin asuntolaan viimeistelemään raportteja.
Tiistai:
Tiistaina olimme aamupäivän SipIVT:n koulutalossa tunnilla kuuntelemassa ja katselemassa
opetusta. Iltapäivällä oli viimeinen kokous SipIVT:n opettajien sekä Jannen ja Meerin kanssa. Siellä
saimme todistukset ja arvioinnit työssäoppimisjaksosta SipIVT:n rehtorilta. Illalla kävimme vielä
syömässä opettajien kanssa pihviravintolassa.

Yhteenveto opiskelijavaihdostani
Työ- ja koulukulttuurissa on tullut kuukauden aikana huomattua monia eroja Suomen ja Kiinan
välillä. Vaikka työpaikkammekin (Vacon) oli suomalainen firma, niin siltikin eroja oli, esimerkiksi
työajoissa. Suurin ero kuitenkin mielestäni Suomen ja Kiinan välisessä työ- ja koulukulttuurissa on
motivaatio. Kiinassa painetaan pitkää päivää todella pienellä palkalla. Oppilaistakin huomaa
koulussa, että opiskeleminen todella kiinnostaa. Motivaatio on aivan eri tasoa, kuin Suomessa.
Tänä kuukautena opin töissä ja koulussa todella paljon Kiinan kulttuurista. Työssäoppimispaikalla
ehkä suurin asia, mitä opin, liittyi kulttuuriin. Itse työ ei ollut kovinkaan vaativaa. Tänä kuukautena
tutustuimme myös hyvin erilaisiin ihmisiin ja tulemme varmasti pitämään heihin yhteyttä
tulevaisuudessakin.
Teksti:
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