Raportti opiskelijavaihdosta Kiinasta (metalliala, Linnanketo)
Ke 8.4.2009
Laskeuduttuamme Shanghaihin lähdimme minibussilla Suzhouhun. Matka kesti reilut 2 tuntia.
Suzhoussa rentouduimme ensin pari tuntia, jonka jälkeen lähdimme kiertelemään lähistöä. Pienen
kiertelyn ja shoppailun jälkeen kävimme syömässä. Ruuan jälkeen tulimme takaisin hotellille.
To 9.4.2009
Tänään kävimme vierailemassa SipIVT koulussa ja SIPAC-talossa. Koulussa kuunneltiin pari
puhetta kokoustiloissa ja katsoimme esittelyvideon, jonka jälkeen kiersimme katsomassa luokkia.
Kävimme myös puistossa pikaisesti. Puistokäynnin jälkeen menimme hakemaan tavaramme
hotellilta ja muutimme opiskelija-asuntoihin. Loppupäivä ja ilta oli vapaata.
Pe 10.4.2009
Tänään opiskelimme koulussa jonkin tietokoneohjelman käyttöä ja englantia. Pelasimme myös
pingistä. Englannin tuntien jälkeen kävimme koulun viereisessä puistossa kävelemässä Frankin
kanssa. Puistokäynnin jälkeen oli loppupäivä vapaata. Kävimme syömässä ja kiertelemässä
paikkoja.
La 11.4.2009
Tänään oli vapaapäivä. Lähdimme aamulla Suzhoun vanhaan kaupunkiin, jossa kävimme museossa
ja isossa puutarhassa. Puutarhakäynnin jälkeen menimme kuningas Wun pagodalle kiertelemään.
Tämän jälkeen kävimme Old Streetillä, josta jatkoimme Suzhoun keskustaan. Keskustassa käynnin
jälkeen menimme syömään ja tulimme takaisin kampukselle.
Su 12.4.2009
Tänään heräsin myöhemmin kuin normaalisti, koska oli vapaapäivä. Lähdimme noin kello 12
päivällä keskustaan, jossa kiertelimme kauppoja muutaman tunnin. Keskustassa kiertelyn jälkeen
tulimme takaisin kampukselle ja kävimme syömässä.
Ma 13.4.2009
Tänään oli ensimmäinen työpäivä. Lähdimme aamulla kahdeksalta työpaikalle (Balda AD), jossa
kiertelimme paikkoja tunnin tai kaksi. Ruokailu oli 11.30 ja loppui 13.00. Ruokailun jälkeen
menimme luokkaan, jossa vain istuskelimme. Kun työpäivä oli ohi, tulimme kampukselle, josta
lähdimme syömään.
Ti 14.4.2009
Tänään oli lähes samanlainen päivä kuin eilen. Töissä meidän piti opetella CAD ja CAM -ohjelmia,
mutta koneet ei oikein toiminut, joten siitä tuli lähinnä istuskelua. Töiden jälkeen käytiin syömässä
koululla, jonka jälkeen kävimme kaupassa ostamassa urheiluvälineitä.
Ke 15.4.2009

Oli jälleen melko identtinen päivä kuin kaksi edellistä, eli töissä ei päässyt tekemään mitään ja oli
tylsää. Töitten jälkeen kävimme syömässä koulun ruokalassa ja sen jälkeen menimme pelaamaan
pingistä ja sulkapalloa. Se oli mukavaa.
To 16.4.2009
Tänään saatiin jopa tehdä jotain töissä. Olimme ensimmäiset puoli päivää lankasahalla, jossa
koneistimme tähdenmuotoiset kappaleet itsellemme. Toisen puoli päivää vietimme EDM:ään
tutustuen ja oli jälleen melko tylsää, koska ei päässyt mitään tekemään. Töiden jälkeen menimme
toiselle kampukselle, johon oli järjestetty vappujuhla. Se oli erittäin miellyttävä kokemus. Juhlan
jälkeen kävimme syömässä.
Pe 17.4.2009
Oli kyllä kaikkien aikojen tylsin työpäivä. Tutustuttiin kokoonpanoon eli toisin sanoen istuskeltiin
kahdeksan tuntia. Töiden jälkeen käytiin pukuliikkeessä, jossa teetätin puvun itselleni, koska se oli
erittäin halpaa. Pukuasioiden jälkeen käytiin Mäkissä syömässä, joka sotii vähän periaatteitani
vastaan, mutta muut halusivat mennä sinne. Ruuan jälkeen tulin takaisin kämpille.
La 18.4.2009
Lähdettiin aamulla Royn ja hänen kahden kiinalaisen opiskelijan kanssa kiertoajelulle/kävelylle.
Kiertely alkoi Ping Jiang Roadilta, jossa osallistuimme teeseremoniaan. Teeseremonia oli hieno
kokemus. Teen jälkeen kävimme syömässä. Ruuan jälkeen kiertelimme vähän aikaa keskustassa.
Keskustasta jatkoimme Jin Ji -järven puistoon lennättämään leijoja. Minä en lennättänyt, koska se ei
ole minun juttuni. Puistoreissun jälkeen kävimme Royn kotona katsomassa, miten nykyaikainen
perhe asuu Kiinassa. Asunto oli erittäin hieno. Siitä jatkoimme taas syömään. Söimme erittäin
hienossa ja kalliin näköisessä ravintolassa, jonka ruoka oli Hunanin maakunnasta. Ruoka oli todella
hyvää. Ruuan jälkeen menimme katsomaan maailman suurinta ”televisiota”. Se oli uskomaton
spektaakkeli. Tämän jälkeen kiertelimme vähän paikkoja ja tulimme takaisin kämpille.
Su 19.4.2009
Tänään ei oikein tapahtunut juurikaan mitään. Nukuin pitkään, ja kävimme kaksi kertaa syömässä päivällä pihviravintolassa ja illalla kantapaikassamme. Illalla oli myös pieni palaveri.
Ma 20.4.2009
Tänään oli töissä melko mukava päivä, koska pääsi tekemään töitä. Tein töitä erään työntekijän
kanssa jota oli melko vaikea ymmärtää, koska hän puhuu erittäin huonoa Englantia. Välillä oli
vähän tylsää, koska jotkut ohjelmat kestivät melkoisen kauan. Töiden jälkeen tultiin kämpille, josta
muut lähtivät keskustaan, mutta minä jäin kämpille, koska minua väsytti.
Ti 21.4.2009
Töissä oli taas ihan mukavaa, koska sai tehdä töitä ja opin lisää Heidenheinin käytöstä. Töiden
jälkeen käytiin ravintolassa Jyrin viimeisellä ehtoollisella. Pelattiin illalla pingistä ja pidettiin pieni
kokous Meerin huoneessa ja sanottiin Jyrille heihei.

Ke 22.4.2009.
Jälleen oli töissä ihan mukava päivä, kun oppi lisää ja teki töitä. Töiden jälkeen käytiin koululla
syömässä ja sen jälkeen menimme käymään isossa kaupassa.
To Ke 23.4.2009
Ja jälleen oli töissä mukavaa, kun jälleen pääsi touhuamaan koneilla ja oppi vielä lisää asioita.
Töiden jälkeen menimme pikkukeskustaan sovittamaan pukuja ja puku oli erittäin sopiva. Puvun
sovituksen jälkeen kävimme viereisessä pikaruokaravintolassa syömässä dumplingseja ja sisäelin
soppaa. Soppa oli hyvää, mutta dumplingsit eivät olleet minun makuun.
Pe 24.4.2009
Tänään oli töissä hitusen verran tylsempi päivä kuin muina päivinä, vaikka pääsikin tekemään töitä.
Ohjelmissa kesti melko kauan ajaa, joten tuli istuskeltua jonkin verran. Töiden jälkeen oli ihan
normaalit rutiinit, eli kämpille ja syömään. Illalla muut lähtivät vielä keskustaan, mutta minä en
jaksanut, koska seuraavana aamuna on aikainen herätys.
La 25.4.2009
Lähdimme aamulla teeplantaasille poimimaan teetä. Se oli ihan miellyttävä kokemus. Teen
poiminnan jälkeen menimme teefarmarin luokse syömään. Ruuan jälkeen menimme ”patikoimaan”
viereisille kukkuloille. Se oli mahtavaa, koska maisemat olivat uskomattoman hienot ja sai samalla
vähän liikuntaa.
Ennen takaisin lähtöä kävimme ostamassa teetä samalta farmarilta, jonka luona olimme olleet
aikaisemmin. Kun pääsimme takaisin kampukselle, menimme nukkumaan, koska päivä oli ollut
fyysisesti raskas. Nukuimme noin tunnin ja menimme syömään ja kiertelemään kaupunkia.
Su 26.4.2009
Tänään ei tapahtunut juurikaan mitään erikoista. Nukuin pitkään ja kävin koululla syömässä. Illalla
kävin myös parturissa viereisessä parturiliikkeessä. Muu päivä meni kämpillä oleskellessa.
Ma 27.4.2009
Aamulla piti taas lähteä töihin. Tänään ei ollut hirveän mielenkiintoista töissä, koska koneistin
elektrodeja joiden ohjelma kesti noin 4 tuntia ja muutkin ohjelmat olivat melko pitkiä. Illalla töiden
jälkeen kävimme keskustassa vähän shoppailemassa ja syömässä. Sieltä tulimme kämpille ja
nukkumaan.
Ti 28.4.2009
Tänään oli töissä tylsä päivä. Kaksi ohjelmaa ehti ajaa koko päivän aikana, joten istuskeluksihan se
meni. Töiden jälkeen kävimme hakemassa puvut pienemmästä keskustasta ja kävimme siellä
syömässä. Ruokailu oli aika mielenkiintoinen, koska oli aika iso kielimuuri ravintolan
työntekijöiden kanssa eikä ollut hajuakaan miten ruokaa tuli syödä. Sieltä sitten tultiin takaisin
kämpille ja nukkumaan.

Ke 29.4.2009
Oli taas töissä ihan normi päivä. Tein töitä ihan omatoimisesti koko päivän, joka oli mukavaa.
Illalla menimme koulun kirjastoon, jossa leikkelimme paperista kiinalaisia merkkejä
Singaporelaisten kanssa. Sen jälkeen menimme nukkumaan.
To 30.4.2009
Tänään oli töissä vähän tylsempi päivä, koska ohjaajani halusi että otan viimeisen työpäivän iisisti.
Illalla lähdimme keskustaan kiertelemään kauppoja ja kävimme myös syömässä. Keskustassa
kiertelyn jälkeen tulimme takaisin kämpille.
Pe 31.4.2009
Tänään nukuimme pitkään, koska oli vappupäivä ja vapaata kaikesta. Meidän piti lähteä
kaupunkikiertelylle kiinalaisten opiskelijoiden kanssa, mutta se peruttiin sateen vuoksi, vaikka ei
satanutkaan. Illalla kävimme syömässä ja shoppailemassa.
La 1.5.2009
Aamupäivällä kävimme pikaisesti keskustassa, josta tulimme takaisin kämpille. Kämpiltä lähdimme
heti kahden kiinalaisen opiskelijan kanssa kiertelemään jossain historiallisessa paikassa, jossa oli
erittäin kaunista. Sieltä lähdimme syömään heidän kanssaan. Ruuan jälkeen menimme Jin Ji järvelle katsomaan vesi- ja valoshow’ta. Päivä ja ilta olivat erittäin mukavia ja onnistuneita, vaikka
vähän satoikin.
Su 2.5.2009
Lähdimme aamulla aikaisin Shanghaihin. Seitsemältä piti olla lähtövalmiina juna-asemalla.
Shanghaihin saavuttuamme menimme metrolla ihan ydinkeskustaa. Siellä kävimme Pearl Towerissa
yli 250 metrin korkeudessa. Se oli hienoa. Kokemus olisi voinut olla hienompikin, koska sää oli
aika sumuinen, joten näkyvyys oli melko heikko.
Jatkoimme matkaa Nanjing Roadille, jossa kävimme syömässä japanilaisessa nuudeliravintolassa.
Ruoka oli uskomattoman hyvää, vaikka varsinkin minun ruokani olikin aikas tulista. Ruuan jälkeen
kiertelimme kauppoja ja shoppailimme kyseisellä kadulla muutaman tunnin. Shoppailun jälkeen oli
taas aika syödä. Kävimme illallisella hotpot-ravintolassa, jossa oli myös erittäin hyvää ruokaa.
Illallisen jälkeen kiirehdimme takaisin juna-asemalle, josta tulimme takaisin Suzhouhun.
Suzhouhun päästyämme olimme hyvin väsyneitä, joten menimme lähes suoraan nukkumaan.
Ma 3.5.2009
Päivä alkoi sillä, että me baldalaiset lähdimme tekemään työssäoppimisen arviointia Baldaan. Siinä
meni noin pari tuntia. Päivällä kävimme syömässä ravintolassa ja kirjoittelimme raportteja
kämpillä. Sain raporttini hyvissä ajoin valmiiksi ja ulkona oli erittäin kaunis ilma, joten menin ulos
potkimaan jalkapalloa. Illalla menimme koulun juhlaan, jossa oli opiskelijoiden tekemiä esityksiä.
Ne olivat mukavia. Me pidimme myös oman limbokilpailumme lavalla. Juhlan jälkeen
viimeistelimme ja palautimme englanninkieliset raportit ja menimme nukkumaan.
Ti 4.5.2009

Toiseksi viimeinen päivä Kiinassa ja raportin viimeinen. Aamulla menimme kouluun opiskelemaan
UG CAD -ohjelman käyttöä. Oppituntien jälkeen menimme syömään nuudeleita Royn, Wilsonin,
Lukaksen ja Hansin kanssa. Ruuan jälkeen teimme pienen kävelyhetken ja siitä sitten menimme
takaisin koululle raporttitilaisuuteen. Tilaisuus oli varsin mukava, koska tuli kehuja, työtodistukset
ja lahjoja. Tilaisuuden jälkeen jäimme kokoushuoneeseen tekemään kalligrafiaa. Se oli vaikeaa,
mutta mukavaa.
Koululta menimme taas syömään. Ruuan jälkeen sanottiin kiitokset ja hyvästelyt Roylle, Hansille ja
Wilsonille. Illalla kävimme vielä shoppailemassa viime hetken ostokset ja siihen loppui Kiinan
reissumme. Aivan uskomattoman hieno kokemus on ollut ja luultavasti tulen jonain päivänä
takaisin pitemmäksi aikaa.
Yhteenveto opiskelijavaihdostani
Emme viettäneet paljoa aikaa koulussa Kiinassa, mutta siinä lyhyessä ajassa ehti huomaamaan
Kiinan ja Suomen koulujen erot. Kiinassa keskitytään enemmän teorian opiskeluun, kun taas
Suomessa keskitytään käytännön puoleen. Kiinassa on myös opetuksen taso hitusen verran parempi
kuin Suomessa tai sitten se johtuu opiskelijoista, joiden motivaatio on Kiinassa aika paljonkin
suurempi kuin Suomessa. Ei niitä eroja oikeastaan sen enempää ole eli aika samanlaista kuin
Suomessa.
Työkulttuurissa on myös jonkin verran eroja. Kiinassa työpaikoilla ruokatunti on tunnin mittainen.
Ainakin Baldassa oli. Kahvitaukoja ei taas ole ollenkaan. Kiinassa on myös paljon enemmän naisia
metalli-alalla kuin Suomessa. Kiinalaisessa konepajassa on myös paljon siistimpää, kuin
suomalaisessa konepajassa.
Koulussa opin käyttämään NX3 CAM -ohjelmaa ja UG CAD -ohjelmaa. Töissä opin käyttämään
kahta erilaista Mikron konetta, joissa on Heidenhein -käyttöjärjestelmä. Opin käyttämään myös
kahta mittalaitetta.
Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen oppimaani määrään, koska mielestäni opin melko paljon
koneistuksesta ja kiinalaisesta koulun käynnistä ja työkulttuurista.
Teksti:
Mikko Linnanketo

