Työssäoppimassa Kiinassa: Jere Lahtinen
4.4.
11.45 kokoonnuimme Turun linja-autoasemalle ja siitä jatkoimme bussilla kohti Helsinki-Vantaan
lentokenttää jossa muut ryhmästämme odottivat. Lentomme lähti kello 17.10 kohti Shanghaita.
5.4.
Saavuimme puoli 7 aikoihin Shanghain lentokentälle jossa Sipivt henkilökunta oli meitä vastassa.
Lentokentältä lähdimme kohti asuntolaa sipivt omalla mini bussilla. Matkalla asuntolaan näimme
miten paikalliset asuvat ja miten liikenne toimii. Autoilijoiden ajotavat hiukan yllättivät, he
puikkelehtivat joka väliin, sulkuviivoista välittämättä. Liikennettä oli yllätävän vähän, olisi voinut
luulla että oisimme joutuneet seisomaan ruuhkassa mutta sellaista ei tullut vastaan. Asuntolalle
päästyämme lepäsimme hetken ja lähdimme syömään läheiseen ravintolaan. Syömisen jälkeen
palasimme kämpille nukkuumaan pieneksi aikaa ja illalla lähdimme Suzhoun vanhaan kaupunkiin
syömään.
6.4.
Herätys oli klo 8 ja bussi tuli hakemaan meidät klo 9 jolla menimme sipivt toiseen rakennukseen
jossa oli koneistus ja automaatio alat. Sipivt:eeseen tutustumisen jälkeen lähdimme käymään
Suzhou industrial parkin hallintorakennukseen joka oli aika vaikuttava verrattuna muihin
kiinalaisiin rakennuksiin. Rakennuksessa oli mm. marmorilattia. Tutustuttuamme
hallintorakennukseen lähdimme kohti Nokian tehdasta. Tehtaalla meille esiteltiin suurin piirtein
Nokia Siemens Networksin toiminta ja laajuus. Yksi huono puoli vierailussa oli, emme päässeet
katsomaan itse tuotantoa. Nokian tehtaalla käynnin jälkeen palasimme kämpille ja saimme noin
tunnin lepoaikaa. Bussi tuli hakemaan meidät 5.45 ja menimme syömään jonnekkin hienoon
ravintalaan jonne huhujen mukaan olisi 3kk jono varauksissa. Syömisen jälkeen loppuilta oli vapaa.
7.4.
Aamulla oli herätys 7.45 ja 8 aikoihin suuntasimme koulun ruokalaan aamupalalle. Aamupalan
syötyä lähdimme kohti toista koulu rakennusta jossa koneistajat olivat töissä ja automaatio
opiskelijat menivät luokkaan tekemään mps vaunuja. Noin klo 11 minulle iski kuume ja joudun
lähtemään kämpille lepäämään. Loppupäivä menikin nukkuessa ja tietokoneella ollessa.
8.4.
Tänään koko päivä meni kuumeen kourissa nukkuessa ja netissä surffaillen.
9.4.
Tänäänkin oli samanlainen päivä kuin eilen mutta illalla oli pakko mennä muiden mukana syömään
läheiseen ravintolaan. Syömisen jälkeen suuntasin takaisin kämpille ottamaan lepiä kun muut
menivät katsomaan järvelle valo showta.
10.4.
Aamulla herätessä oli hyvä fiilis koska kuume oli poissa. P äätin siitä huolimatta levätä tämän
päivän enkä lähtenyt muiden mukaan koululle. Illalla muut järjestivät pienimuotoiset illanistujaiset
niistä en viitsinyt enään kieltäytyä joten loppu ilta meni nopeasti yhdessä kiinalaisten kanssa
11.4.
Aamulla heti herättyämme lähdimme Suzhoun vanhaan kaupunkiin jossa kävimme mäkkärissä
aamupalalla ja shoppailemassa uusia kuteita. Jonkin aikaa kierreltyämme lähdimme takaisin

asuntolalle. Muiden lähtiessä pelaamaan sulkkista minä ja jussi jäätiin ottamaan lepiä. Illalla
kävimme vielä syömässä pizzahutissa.
12.4.
7.45 lähdimme kohti Vaconia tehtaan omalla bussilla. Tehtaalla meille pidettiin lyhyt esitelmä
tehtaan toiminta periaatteista jonka jälkeen siirryimme tuotantoon harjoittelemaan. 5 aikoihin
lähdimme takaisin kohti asuntolaa ja sinne päästyä menimme heti syömään pizzahuttiin jussin
kanssa. Syömisen jälkeen kävimme vielä toisessa läheisessä kauppakeskuksessa.
13.4.
Päivä meni Vaconilla työskennellessä ja illalla kävimme syömässä burgerkingissä. Syömisen
jälkeen menimme takas kämpille ja nukkumaan.
14.4.
Päivä meni Vaconilla työskennellessä ja illalla kävimme syömässä burgerkingissä. syömisen
jälkeen menimme takas kämpille ja nukkumaan.
15.4.
Aamulla lähdimme taas kohti Vaconin tehdasta. T änään töissä harjoittelimme koko päivän
tekemään näyttöä. Töiden jälkeen lähdimme syömään pizza huttiin. Pizzan syömisen jälkeen
menimme takaisin asuntolalle nukkumaan.
16.4.
Tänään töissä kasasimme samoja muuntajia mitä muinakin päivinä. T öiden jälkeen kävimme
syömässä viereisessä ravintolassa josta suuntasimme kohti incity-kauppakeskusta. Incityssä
kävimme syömässä burger kingissä ja hiukan aikaa kierreltyämme lähdimme takaisin kämpille.
17.4.
Aamulla heräsimme kello 8.00. Sipivt:een bussi oli odottomassa meitä 8.30 koululla jolla menimme
Suzhoun museoon. Museossa oli aika tylsää koska en ole juuri kiinnostunut kulttuurista.
Museokiertelyn jälkeen kävimme syömässä vähän hämärämmässä ravintolassa missä ei ollut kovin
erikoiset ruuat. Ruuan jälkeen lähdimme kiertelemään jonnekkin puutarhaan joka sekään ei ollu
kovin erikoinen paikka mielestäni. Puutarhassa käynnnin jälkeen lähdimme sovittamaan pukuja ja
kiertelemään vapaammin kaupungilla. Illalla kävimme vielä hakemassa jussin ja leon kanssa
subwaystä patongit.
18.4.
Tänään ohjelma alkoi kello 13 kun kiinalaiset olivat järjestäneet meille niin sanotut partyt. meidä ja
kiinalaisten käsitys bileistä oli hiukan eri, tunnelma muistutti enemmän ala-asteen limudiscoa kuin
himo reivejä. "Bileiden" jälkeen lähdimme jussin ja leon kanssa kiertelemään kaupungille jossa
olimme loppuillan. Lähtiessämme kävimme vielä ostamassa patongit subwaystä.
19.4.
Herätyskello soi taas 6.50 ja bussi lähti 7.45 kohti Vaconin tehdasta. T öissä siirryimme astetta
vaikeampiin hommii kasasmaan fr7-taajuusmuuntajia. T öiden jälkeen kävimme jo melkein
rutiininomaisesti syömässä nuudelit paikallisessa nuudeliravintolassa. Illalla kävimme vain
hakemassa patongit subista.

20.4.
Tänään töissä jatkoimme fr7-muuntajien kasaamista. Töiden jälkeen ei tapahtunut mitään
ihmeellistä kävin yksin vain syömässä nuudelit ja illalla kävimme burger kingissä hampurilaisella.
21.4.
Tänään oli täysin samanlainen päivä kuin eilen mutta illalla kävimme Jussin kanssa pizzahutissa
syömässä.
22.4.
Töissä ei ollut oikeestaan paljoa tekemistä koska muuntajiin tarvittavia osia ei ollu varastossa joten
työpäivä oli melko tylsä. Illalla lähdimme kaupungille kiertelemään ja kävimme syömässä
pizzahutissa. K ämpille päästyä menimme nukkumaan.
23.4.
Tänään lähdimme Shanghaihin. Aluksi menimme Finchihin jossa tutustuimme cimo kiinassa
ohjelmaan minulle jäi vielä vähän auki mistä koko jutussa oli kyse. Muutaman kahvikupillisen ja
jaaritteluiden jälkeen lähdimme syömään. Syömisen jälkeen menimme yhteen pilvenpiirtäjään
katsomaan maisemia. Sen jälkeen meidän oli tarkoitus mennä katsomaan vahaa kaupunkia mutta
metron 10 linja oli suljettu joten emme päässeet sinne.Toisaalta kävi säkä koska saimme lähte
kiertelemään omin päin ja katsomaan jotain mikä itseä kiinnostaa. Shanghaista juna lähti 23.06
taikaisin Suzhouhun josta otimme taksin ja palasimme kämpille.
24.4.
Tänään nukuimme pitkään koska eilen oli pitkä päivä. Puolilta päivin lähdimme hakemaan pukuja.
sen jälkeen palasimme kämpille ja lähdimme meilkein suoraan katsomaan järvelle valo showta joka
oli aika laimea kuulemma viime kertaiseen varrattuna. Valoshowsta menimme läheiseen baariin
jossa vietimme loppuillan.
25.4.
Tänään heräsimme puoli 12 kun Simpanen tuli kolkuttelemaan oven taakse. Meeri ja Simpanen oli
lähdössä Tiger hilllille mutta me ei jaksettu lähteä mukaan joten jäimme kämpille loikoilemaan ja
pesemään pyykkiä. 4 aikoihin lähdimme syömään pizzahuttiin. Syömisen jälkeen palasimme
kämpille. 7 aikaan menimme liikuntasaliin ottamaan ryhmäkuvan. Kuvaussession jälkeen lähdin
Jussin kanssa hakemaan patongit Subwaystä. kun oltiin patongit syöty ja päiväraportti tehty niin
menimme nukkumaan.
26.4.
Tänään oli viimeinen työpäivä ja sen muikainen fiiliskin. T öissä harjoittelimme kasaamaan fr4muuntajaa näyttöä varten. N äyttö suoritettiin 2 aikoihin kun meeri ja simpanen saapuivat
Vaconille. N äyttö meni osaltani täydellisesti eli sain 3 loppu arvosanaksi. Viimeisen päivän
kunniaksi lähdimme taksilla töistä kämpille. Kämpille päästyämme kävimme hakemassa hampparit
ja rupesimme tekemään englannin kielistä tiivistelmää työharjoittelusta. Illalla kävimme hakemassa
Jussin kanssa patongit ja sen jälkeen pidimme pieni muotoiset illanistujaiset tamperelaisten
kämpässä.
27.4.
Tänään menimme koululle tekemään harjoitustöitä. Aamulla ensimmäiseksi rupesimme
ohjelmoimaan mps-vaunuja. Iltapäivällä siirryimme mielenkiitoisempii hommiin eli pääsimme
ohjelmoimaan ja testaamaan ihan uutta feston robottia. Harmiksemme robotista loppui akku joten
työt seisahtuivat siihen paikkaan. Loppupäivän seurasimme muutamaa kiinalaista opettajaa kun he

työskentelivät heidän kasaaman mps-linjaston parissa. Linjasto oli aika vaikuttava koska siihen
kuului 2 robottia, 2 varastoitin yksikköä, cnc-sorvi, porausyksikkö ja noin 10 mps-vaunua. työt
loppuivat 4 aikoihin ja bussi tuli hakemaan meidät 4.30. Päivällä kävimme Leon kanssa
vääntämässä nuudelit ja illalla kävin vain hakemassa subit Jussin kanssa.
28.4.
Aamulla menimme taas koululle ohjelmoimaan feston robottia ruokailun jälkeen saimme loppu
päivän vapaaksi koulu hommista ja menimme opettejan huoneeseen pelaamaan pingistä. Iltapäivälä
oli todistusten jako sipivtn tiloissa. Paikalla oli mm. koulun rehtori. Tilaisuuden jälkeen bussi vei
meidät takaisin kämpille ja 5.40 lähdimme sipivt järjestämälle viimeiselle lounaalle ravintolaan.
Illalla vietimme yhden kiinalaisen synttäreitä.
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