Työssäoppimassa Kiinassa: Leo Lipasti
Maanantai 5.4.
Saavuimme Kiinaan. Kiinan aikaa kello oli 7 aamulla kun lentokone saapui kentälle. Lähdimme
kentältä terminaaliin ja sieltä SIPIVT:n (Suzhou Industrial Park Institute for Vocational
Technology) koulukyydityksellä minibussilla kohti Suzhouta. Matka kesti pari tuntia. Kun olimme
kampuksella, tutustuimme oppilaisiin jotka meitä tarpeen vaatiessa auttaisivat ja ohjaisivat. Sen
jälkeen meille jaettiin huoneet ja aloimme kotiutumaan. Kun olimme purkaneet laukut saimme
hetken omaa aikaa ennen ruokailua. Syömään menimme lähellä olevaan kiinalaiseen ravintolaan.
Illalla kävimme vielä kävelemässä ja katselemassa paikkoja lähistöllä.
Tiistai 6.4.
Lähdimme aamulla tutustumaan SIPIVT:n koulukeskukseen. Koulussa tutustuimme automaatio -ja
koneistus alan osioihin. Meille kerrottiin seuraavasta päivästä jolloin tulisimme töihin ja olisiko
toiveita työtehtävistä. Koneistuksen opettaja Ken ja koulutusvastaava näyttivät meille heidän
tulevan koulutussuunnitelmansa. Olimme kaikki nälkäisiä, sillä emme olleet aamulla syöneet juuri
mitään joten menimme lähellä olevaan ravintolaan syömään. Kun olimme kiertäneet koulun ja
syöneet, seuraavana nähtävyytenä oli Suzhou International Park:in (SIP) hallintorakennus. Siellä
kerrottiin Suzhoun historiasta, pienoismalleja kaupungista ja tuotteita, jota kaupungissa
valmistetaan. Kun kierros oli käyty, lähdimme nokian tehtaalle. Nokian tehtaalla johtaja piti meille
teoriittisen luennon. Tämän jälkeen oli kampukselle lähdön aika. Olimme kampuksella noin kello
15.30 ja sovimme, että menisimme syömään 17.45. Vapaa-aikaa oli reilu pari tuntia, joten
lepäsimme huoneessa sen ajan. Syömässä olimme jälleen ravintolassa, mutta vähän hienommassa
kuin yleensä. Illalla kävimme kavereiden kanssa vielä kiertelemässä lähellä olevalla kauppakadulla.
Illan vietin huoneessa leväten.
Keskiviikko 7.4.
Aamulla heräsin 7.30. Menin suihkuun ja kampuksen aamupalalle. Aamupalalla oli ruokana
jonkinlaisia lihapiirakoita, joissa kuori oli valkoista taikinaa. Juomana soijamaitoa. Aamupalalla
oltuamme lähdimme SIPVIT:n koululle. Koululla me koneistajat tutustuimme erääseen kolmannen
luokan koneistajaan, joka opastaisi ja ohjaisi meitä koulussa. Haalarit puimme miesten vessassa.
Koneistuksen opettaja Ken esitteli meille pajaa ja konekantaa sekä oppilaita joiden työskentelyä
seurasimme. Kävimme syömässä kouluruokalassa. Ruoan jälkeen pääsimme liimailemaan joitain
tiivisteitä vanerisiin alustoihin, joihin ymmärrykseni mukaan tuli työkaluja. Kun työpäivä päättyi,
lähdimme Shuzhoun vanhaan kaupunkiin. Kaupungilla menimme liikkeeseen, joka teettää pukuja.
Ne jotka halusivat teettää itselleen puvut, valitsivat kankaan ja työntekijät ottivat mitat ylös. Puvut
maksettiin etukäteen. Kangasviidakon jälkeen lähdimme läheiseen ravintola/pikaruokalaan
syömään. Meeri valitsi muutamia eri ruokia, joita maistelimme. Kun mahat olivat täynnä, muut
lähtivät takaisin kampukselle, mutta minä, joonas, jussi ja aleksi jäimme vielä ostoksille. Kello oli
19.00 ja lähdimme takaisin kampukselle taksilla. Lopulta kun pääsimme kotiin, lähdimme vielä
lähistölle olevalle kauppakadulle ostamaan puhelimiin kiinalaiset liittymät.
Torstai 8.4.
Aamulla herätys 7.30 ja menin aamupalalle. Aamupalalla oli taas ’’lihapiirakoita’’ ja sitten oli
jotain omena-maitoa joka oli kyllä aika hirveän makuista. Syötyämme lähdimme jälleen koululle
8.30. Koulussa ensimmäiseksi minulle annettiin homma viimeistellä alumiinikehikoita kaavarilla ja
hiomakankaalla. Kehikoita oli 20 kappaletta. Niitä teinkin pari tuntia ja siinä samalla autoin
kiinalaisia oppilaita koneiden kanssa mikäli tarvitsivat apua. 11.00 menimme syömään koulun
opettajien ruokalaan. Ruokatauko oli pitkä, joten ohjaajamme meni opettajien huoneeseen ja kysyi
saisimmeko pelata siellä pingistä. Saimme luvan ja pelasimme reilun aikaa, pelasin myös neljää

opettajaa vastaan. Kun olimme hiestä märkiä, lähdimme takaisin pajalle. Pajalla tein kehikoiden
viimeistelyn loppuun ja sen jälkeen seurasimme hieman muiden työskentelyä. Kun opettajamme
Ken tuli pajalle tauoltaan, hän pyysi minua tulemaan katsomaan puoliautomaattisorvausta. Hetken
seurattuani sain itse myös kiinnittää kappaleen ja ajaa ohjelman, sekä mitata toleranssissa olevan
olakkeen. Koulupäivän jälkeen menimme takaisin kampukselle pikkubussillamme. Pari tuntia
myöhemmin lähdimme porukalla bussilla lähellä olevaan ostoskeskukseen syömään. Menimme
pizzahuttiin syömään ja kaikki ottivat pizzan paitsi Pauli ja Ville ottivat nuudelia. Ruoan jälkeen
kiersimme ostoskeskuksen ja lähdimme kampukselle.
Perjantai 9.4.
Työt alkoivat kello 8.45. Pajalla meillä ei ollut ensin mitään hommaa, mutta menimme hetken
päästä oma-aloitteisesti auttamaan oppilaita viilaamaan alumiinisia pöydän jalkoja. Viilasimme
pöydän jalkoja aika kauan, sillä niitä oli todella paljon, viisi pöytää oli tarkoituksena tehdä. Olimme
viilailleet melkein kaikki jaloista kun oli ruokatauon aika. Syömässä kävimme jälleen opettajien
ruokalassa koulussa. Oli kyllä parasta ruokaa mitä kiinassa olen tähän mennessä syönyt, mm
erilaisia lihoja, nuudelia ja vihanneksia.
Ruokailumme jälkeen saimme luvan mennä lopputauoksi pelaamaan koulun liikuntasaliin
sulkapalloa ja pingistä. Kun palasimme pajalle, viilasimme loput jalat ja aloimme kokoamaan
pöytää Jussin, Paulin, opastajamme Dongdongin ja erään opiskelijatytön kanssa. Teimme pöydän
monta kerrosta, ja kerkesimme melkein kokoamaan pöydän kokonaan, kunnes
koneistusopettajamme Ken tuli ja vei meidät talon neljänteen kerrokseen. Siellä oli pieni huone,
jossa oli Unigraph ohjelmaa hallitsevia opiskeljoita. He näyttivät meille miten kyseinen kaappi
piirretään tietokoneella. Päivän päätyttyä lähdimme bussilla takaisin kampukselle. Hetken
kerkesimme olemaan huoneissamme kunnes lähdimme syömään lähellä olevaan ravintolaan.
Söimme jälleen useita eri ruokalajeja, mutta samoja tuttujakin oli. Syötyämme lähdimme Suzhoun
suurelle järvelle katsomaan valoshowta. Ihmisiä oli todella paljon ja esitys oli kyllä hieno,
uskomaton kokemus. Esityksen jälkeen lähdimme vielä kävelemään pitkin järven rantaa ja
katselemassa paikkoja. Taksilla lähdimme kotiin n. kello 10.20.
Lauantai 10.4.
Herätys aamulla kello 8.00. Kävimme aamupalalla ja lähdimme huvipuistoon. Huvipuiston lähellä
oli jokin puisto, johon menimme harjoittelemaan erilaisia leikkejä, mitkä olisivat ohjelmassa kun
menisimme toisen SIPIVT:n kampukselle käymään. Kun olimme leikkineet leikit, lähdimme
kampuksen lähellä olevaan ravintolaan syömään. Ruoan jälkeen lähdimme kampukselle. Siellä
meitä odotti iso joukko oppilaita, jotka toivottivat meidät tervetulleeksi ja menimme sisälle.
Keräännyimme huoneeseen, jossa meidät jaettiin erilleen eri useaan eri pöytään. Opiskelijat
kertoivat Suzhousta ja kertoivat mitä kaikkea he ovat opetelleet tekemään käsin, esim. kutomalla
hienoja kuvioita. Saimme itse myös kokeilla kiinalaisten merkkien maalaamista. Pelasimme myös
kahta tuolipeliä sisällä. Kun olimme hetken jutelleet ryhmiemme kanssa, lähdimme ulos. Ulkona
menimme jalkapallokentälle, jossa leikimme harjoittelemiamme leikkejä, mm. monsterman.
Leikimme myös kiinalaisten keksimiä leikkejä. Kun leikit oli leikitty, kutsuimme joitankin tyttöjä
illaksi luoksemme kampukselle pienellä juhlamielellä. Vaihdoimme numerot ja lähdimme takaisin
omalle kampuksellemme. Kun saavuimme, kävimme kaupassa ostamassa kaikkea mitä juhlissa
tarvitsisi. Juhlissa kuuntelimme musiikkia ja pelasimme pullonpyöritystä.
Sunnuntai 11.4.
Heräsin vasta klo. 11.30, sillä ilta oli mennyt vähän myöhäiseksi.
Päätimme porukalla lähteä syömään, joten lähdimme Old cityn keskustaan. Siellä kävimme
mc´donaldsissa syömässä, vaateliikkeissä sekä elektroniikkaliikkeessä. Lähdimme taksilla

kampukselle neljän aikoihin. Takaisin tultuamme lähdimme melkein heti pelaamaan kampuksella
olevaan liikuntahalliin sulkapalloa ja pingistä. Meitä oli pelaamassa kaikki muut paitsi Jussi ja Jere.
Illalla pelien jälkeen lähdin vielä Jussin ja Jeren kanssa auchanin ostoskeskukseen syömään.
Maanantai 12.4.
Herätys klo. 07.30. Aamupalalle Paulin kanssa, automaatio-asentajat olivat lähteneet jo töihin. Kun
olimme pukeneet työvaatteet päälle, Joonas lähti Tiinan kanssa harjoittelemaan twincadia ja jäimme
Paulin kanssa kahden. Kun Ken tuli paikalle, hän pyysi meidät rakennuksen neljänteen kerrokseen.
Siellä oli toimisto, jossa 3 tietokonetta. Ken näytti meille ohjelman nimeltä Unigraph, ja opasti
hieman miten sitä käytetään. Teimme Paulin kanssa Unigraph-harjoituksia koko päivän.
Tiistai 13.4.
Aamulla kello soi 8.35. ja suihkun kautta aamupalalle. Koululle päästyämme oppaamme Dongdong
tuli pajalle ja kertoi, että lähtisimme kaikki tutustumaan muottipajaan nimeltä Suzhou Top Plastic.
Tehtaalle saavuttuamme meidät toivotettiin tervetulleiksi ja meille esiteltiin tuotantorakennus.
Kierroksen jälkeen meidät kutsuttiin vielä teelle toimistorakennukseen. Toimistossa meille esiteltiin
kappaleita ja muotteja, joita joita firma valmistaa. Valokuvat vielä otettiin ja lähdimme. Takaisin
koululle tultuamme menimme syömään koulun hampurilaiskioskille. Syötyämme menimme
opettajien huoneeseen hetkeksi pelaamaan pingistä. Dong pyysi minua ja Paulia hänen kanssaan
atk-tunnille, jossa käsitellään Unigraph –piirustusohjelmaa. Siispä menimme pariksi tunniksi
muiden kiinalaisten kanssa piirtelemään. Dong auttoi, mikäli tarvitsimme apua, sillä ohjelma oli
aivan uusi meille. Kun olimme saaneet piirrettyä muutaman kuvan, kello oli kolme ja lähdimme
Kenin toimistoon. Kenin kanssa asensimme tietokoneelleni sekä ulkoiselle kovalevylleni Unigraph
2.0. Sitten olikin jo kotiinlähdön aika. Illalla kävimme vielä pelaamassa biljardia Joonaksen ja
Paulin kanssa.
Keskiviikko 14.4.
Heräsin 8.35, suihkuun ja syömään. Tänään töissä olimme koko päivän Kenin toimistossa
piirtelemässä tietokoneella työpiirustuksia. Illalla kävimme Aleksin ja Villen kanssa kampuksen
kirjaston yläkerrassa vilkaisemassa opiskelijoiden esittämää teatteria ja syömässä.
Torstai 15.4.
Heräsin aamulla siinä puoli 8 jälkeen ja menin suihkuun. Kun Joonaskin heräili, lähdimme
hakemaan aamupalaa ja tulimme syömään ja kahville huoneeseemme. Koululle tultuamme,
sovimme että menen Tiinan kanssa seuraavaksi kolmeksi päiväksi. Siispä menimme
opettajienhuoneeseen odottamaan Tiinan opettajaa. Kun opettaja tuli, hän alkoi neuvomaan Tiinaa
twincad-ohjelman kanssa. Siinä hetken aikaa katselin kunnes opettaja tuli kanssani ja asensimme
twincadin läppärilleni. Opettaja näytti minulle muutaman perusjutun sekä miten tehtäisiin ohjelmia
kyseisellä ohjelmalla. Siinä sitten aloitin piirtelemään ja kun tuli pulmia kysyin opettajalta apua.
Siinä päivä meni piirrellen ja loppupäivästä saimme Tiinan kanssa hetken pelata pingistä.
Kampukselle tultuamme lepäsimme hetken ja odotimme että automaatiopojat tulivat. Päätimme
yhdessä että lähdemme hetkeksi pelaamaan sulkapalloa. Niinpä teimme ja pelasimme klo 8 asti.
Sitten ruokalan hampurilaisten kautta huoneisiin lepäilemään ja nukkumaan.
Perjantai 16.4.
Koulussa operoimme lankasahauskonetta ja piirsimme twincad –ohjelmalla. Kävimme ruokatauolla
Meerin kanssa lataamassa ruokakorttiini lisää rahaa että saan myös jatkossa aamupalaa ja päivällistä
koulussa. Liikuntasalissa oli myös sulkapalloturnaus, jota jäimme hetkeksi katselemaan. Pelasimme
myös hieman pingistä. Illalla kävimme porukalla syömässä paikallisessa ravintolassa ja kävimme
jätkien kanssa InCityssä shoppailemassa ja kiertelemässä.

Lauantai 17.4.
Aamulla lähdimme 8.30 Suzhoun museoon. Museossa oli kaikenlaisia pienoismalleja,
saviveistoksia ym. Museosta tultuamme kävimme viereisissä putiikeissa ostamassa hieman tuliaisia
ja lähdimme lähellä olevaan näyttelypuutarhaan. Siellä kiertelimme ja otin paljon kuvia. Kävimme
syömässä lähellä olevassa ravintolassa, jossa oli todella hyviä ruokia, esim lohikäärmekala. Kun
olimme kiertäneet koko puiston, lähdimme Quanjianjie nimiselle kävelykadulle ostoksille.
Kävimme myös kokeilemassa keskeneräisiä pukujamme. Illalla kampukselle päästyämme
lepäsimme vain ja kävimme InCityssä nopeasti hakemassa ruokaa.
Sunnuntai 18.4.
Herättyäni lähdin hakemaan aamupalaa. Lähdimme kello 13 porukan kanssa kampuksen kirjastolle
jonne oli järjestetty hieman ohjelmaa meille. Kirjaston yläkerrassa oli huone, jossa meidät eriteltiin
pieniin ryhmiin. Kiinalaisten kanssa askartelimme, lauloimme, tanssimme, leikimme muutamaa
leikkiä ja vaihdoimme kuulumisia. Kun lähdimme kirjastosta, lähdimme Suzhoun kävelykadulle
Quantian Streetille. Kiertelimme kauppoja ja kävimme pizzahutissa syömässä. Lähdimme vielä
taksilla käymään kauppakeskus InCityssä hakemassa subwayt ja kiersimme nopeasti muutaman
liikkeen ja lähdimme kotiin.
Maanantai 19.4.
Oli viimeinen työpäivä Tiinan kanssa. Piirsimme Twincadilla ja operoimme lankasahauskonetta
hieman. Illalla kävimme vielä pelaamassa biljradia Tiinan, Paulin ja Joonaksen kanssa. Sitten vielä
iltapalaa Subwaysta Jeren ja Jussin kanssa. Asuntolaamme, kerroksen alemmaksi muutti tänään
singaporelaisia.
Tiistai 20.4.
Töissä piirsimme unigraphilla Kenin toimistossa Joonaksen kanssa. Ruokatauon jälkeen lähdimme
lankasahausopettajan Mr. Szun kanssa kampuksellemme Singaporelaisille järjestettävään
tilaisuuteen. Illalla pidimme Tiinan huoneessa koko porukan kanssa palaverin jossa keskustelimme
töistä, tulevasta Shanghai-matkasta ja yleisesti koko reissusta. Meeriltä saimme junaliput joilla
pääsemme perjantaina Shanghaihin. Illalla lähdimme vielä käymään InCityssä syömässä.
Keskiviikko 21.4.
Koululle päästyämme menimme Kenin toimistoon harjoittelemaan unigraphia. Loppupäivästä Ken
esitteli meille takapihalla olevan pienen pajan joka oli jaettu kahteen osaan. Toisella puolella pajaa
valmistettiin pieniä osia muovista ja toisella oli muutama nc-ohjattu manuaalisorvi ja konesaha
joilla työstettiin myös terästä. Illalla kävimme syömässä vielä lähellä olevalla kadulla hampurilaiset.
Torstai 22.4.
Töissä piirtelimme unigraphilla ja suunnittelin piirustuksen ja ohjelman nimikyltille, joka tehtäisiin
alumiinista ja sen saisi itse koneistaa. Ruokatauon jälkeen lähdimme Kenin kanssa ajelemaan ja
katselemaan nähtävyyksiä. Ensin ajelimme ja kävelimme Jinji-järven rannalla. Rannalla
käveltyämme lähdimme lähellä sijaitsevaan pieneen huvipuistoon. Siellä kävimme kahdessa
laitteessa sekä maailman suurimmassa maailmanpyörässä. Huvipuiston jälkeen lähdimme hetkeksi
koululle lepäämään ja Kenillä oli joitain asioita hoidettavana. Sovimme että lähtisimme 17.00
syömään lähellä olevaan ravintolaan. Meitä lähti lisäkseni Ken, Pauli, Tiina, Joonas, Dongdong
sekä neljä muuta opiskelijatyttöä. Syömässä olimme muutaman tunnin sillä ruokaa oli paljon. Kenin
työkaveri liittyi myös seuraamme loppuvaiheilla. Lähdettyämme ravintolasta lähdimme porukalla
kävelemään järven rannan lähellä olevaan baariin. Siellä sitten juhlimme ja seurustelimme. Kun
kello tuli puoli yksitoista, Kenin kaveri lähti heittämään meitä takaisin kampuksellemme.
Nukkumaan menin melkein saman tien sillä olin todella väsynyt.

Perjantai 23.4.
Aamulla lähdimme kello 08.15 minibussillamme Suzhoun rautatieasemalle. Junamme Shanghaihin
lähti 09.09. Junamatka kesti noin 40 minuuttia. Shanghaihin saavuttuamme lähdimme metrolla
liikkeelle. Menimme yhdessä kansainväliseen liikkuvuuden keskukseen (CIMO) jonka johtaja JuhaPekka Tähkämaa vei meidät toimistoonsa ja kertoi CIMO:sta. Hän näytti myös meille kuvia tulevan
maailmannäyttelyn perustuksista. CIMO:n esittelyn jälkeen lähdimme syömään lähellä olevaan
ravintolaan. Ruokailumme jälkeen menimme Jin Mao-torniin, joka on korkein rakennus. Tornin
huipulla korkeutta on 420,5 metriä, kävimme 340:ssä metrissä. Viiden tähden hotellihuoneita
tornissa oli 555. Tornissa on hotellin lisäksi mm. kuntosali, ravintoloita, sekä klubi. Hissi jolla
liikuimme tornissa, liikkui 9 m/s nopeudella.
Tornissa oltuamme lähdimme shoppailemaan. Ensimmäisenä Meeri halusi näyttää meille Fake
Marketin, jossa oli useita kopioliikkeitä. Sovimme että tapaisimme porukalla kello 22.00 Shanghain
juna-asemalla, joten erkaannuimme ja lähdimme porukoissa kiertelemään. Fake Marketin läpi
käytyämme lähdimme Shanghain keskustaan. Siellä meni sitten loppu ilta ostoksilla ja katsellen
paikkoja. Joonas, Jere ja Jussi halusivat lähteä ennen, joten minä ja Ville lähdimme vielä
kävelemään Shanghain yöhön hetkeksi. Metroasemalla ostimme liput Villen kanssa ja katsoimme
että monenko pysäkin päässä meidän pitäisi jäädä Shanghain asemalle. Kun pääsimme ulos
metrosta, huomasimme että olimme aivan väärässä paikassa. Lähdimme suunnistamaan mutta
oikeaa paikkaa ei löytynyt. Kysyimme apua poliiseilta ja vartijoilta kunnes lopulta kauan
juostuamme löysimme oikean linjan ja hyppäsimme metroon. Suzhoun juna-asemalla olimme noin
22.50.
Lauantai 24.4.
Lähdimme aamupäivästä Suzhoun vanhaan kaupunkiin hakemaan teetettyjä valmiita pukujamme.
Ostin kauluspaidan ja kun sain puvun mukaani, lähdimme hetkeksi shoppailemaan lähellä oleviin
ostoskeskuksiin ja liikkeisiin. Kun olimme syöneet ja ollut ostoksilla, lähdimme kauppakeskus
InCityyn. Siellä kiertelimme hetken ja lähdimme takaisin kampukselle. Kampuksella rauhoituimme
hetken ja lähdimme puoli 8 Jinji-järvelle katsomaan valo/vesi esitystä. Ihmisiä oli katsomassa
todella paljon. Esitys kesti puoli yhdeksään. Tämän jälkeen lähdimme kaupungissa oleviin
baareihin. Kävimme baareissa nimeltä Scarlet ja Tunnel. Tunnel oli hieno ja siisti paikka, jossa oli
ilmainen biljardi. Siellä pelailimme Aleksin ja muutaman saksalaisen kanssa, kunnes kello oli jo sen
verran että meidän piti lähteä takaisin kampukselle.
Sunnuntai 25.4.
Päivä meni aika leväten, Tiina, Pauli, Meeri ja Markku lähtivät Tiger Hill -nimiseen puistoon.
Kävimme Jussin ja Jeren kanssa Auchanissa katselemassa. Illalla vielä menimme hetkeksi
pelaamaan sulkapalloa ja otimme yhteiskuvan josta tehdään juliste Lulun 19-vuotis
syntymäpäivälahjaksi.
Maanantai 26.4.
Töissä olin aamun yhden kiinalaisen kanssa työstökeskuksella. Ruokatauon jälkeen aloimme tehdä
alumiinista tuhkakuppeja joihin tulisi nimemme, ja jotka jäisivät meille neljälle koneistajalle
matkamuistoksi. Teimme asetukset koneeseen ja aloin ajamaan ensimmäistä kappaletta. Saimme
ensimmäisen kappaleen toisen puolen tehtyä, sillä koneistusta olisi molemmin puolin.
Tiistai 27.4.
Töissä teimme koko päivän tuhkakuppeja, saimme 2 valmiiksi ja loput tehtäisiin huomenna. Illalla
kävimme syömässä nuudeleja läheisessä ravintolassa.

Keskiviikko 28.4.
Aamulla oli aikainen herätys että kerkeisi käymään suihkussa, aamupalalla ja pukemaan puku
päälle. Lähdimme koululle puoli 8.30. Koulussa ensin meillä oli arviointi jonka jälkeen oli vapaaaikaa. Koneistajat arvioi Ken ja Tiinan arvioi Mr. Szu. Menimme kello 14.00 rehtorin kansliaan,
jossa meille jaettiin todistukset sekä hienot kirjeveitset muistoksi. Kerroimme vielä jokainen
lyhyesti työharjoittelustamme kiinassa englanniksi. Tilaisuuden jälkeen otimme vielä paljon kuvia
ja lähdimme kampukselle päin. Illalla kutsuimme muutaman kiinalaisen kämpillemme ja pidimme
Lulun 19-vuotis syntymäpäiväjuhlat.
Torstai 29.4.
Viimeinen päivä. Kävimme porukalla viimeisellä aterialla reissun kunniaksi läheisessä ravintolassa.
Muuten koko päivä oli vapaa. Kävimme vielä katselemassa Suzhoun kaunista kaupunkia.
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