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Työharjoittelu Kiinassa

Olen päässyt tekemään työharjoittelua Kiinaan, Marriott hotelliketjuun, Suzhoun kaupunkiin.
Kiinan matkani on ollut mahtava monella tapaa. Olen saanut kokea kaikkea uutta ja
jännittävää. Päiviini on riittänyt niin iloa, surua, jännitystä sekä erilaisuutta. Kaikki tämä on ollut
hyvin opettavaista sekä mielenkiintoista.
Oleskeluni Kiinassa kestää 2,5kk, joiden aikana olen saanut oppia jos toista kiinalaisista ihmisistä
sekä heidän kulttuuristaan. Kiinalainen kulttuuri on hyvin erilainen suomalaiseen ja länsimaiseen
kulttuuriin verrattuna, ja täällä asiat tehdään aivan omalla ja erilaisella tavalla. Matkalla hermojani
on aika hyvin koeteltu ja kärsivällisyyttä vaadittu, ollaanhan tekemissä kiinalaisten kanssa.
Muistan hyvin ensimmäisen päiväni. Kaikki tuntui hämmentävältä, mutta hyvällä tavalla. Lennon
ajan vatsani oli täynnä perhosia, mutta kun saavuin kentälle, jossa oli mies nimikyltin kanssa
vastassa, jännitys kaikkosi. Hotelliin päästyäni työntekijöiden iloisuus ja auttavaisuus sai oloni
tuntemaan tervetulleeksi.
Sain hetken levätä, kunnes ryhdyimme tekemään sopimuksia ja sovittamaan työvaatteita. Niissä
olikin pieni ongelma. En siis ole mikään pieniluinen tai lyhyt ihminen, joten paikalle piti kutsua
pesulapalveluiden johtaja, joka määrätietoisella tavalla löysi minulle sopivat vaatteet, vaikka
vaatteiden räätälöintiin menikin tovi. Pidin näitä vaatteita päivän, jonka jälkeen johtajamme sanoi,
että voin käyttää omia vaatteita työasuna. Olin tästä hyvin iloinen, sillä hotellin antama vaate ei
istunut minulle ollenkaan.
Kun nämä asiat olivat kunnossa, sain syödä lounaan. Tunsin itseni kuuluisaksi, sillä joka kulman
takana joku kurkki ja ihmetteli, kuka oikein olin.
Seuraavaksi olikin aika lähteä ottamaan minusta kuva henkilökorttiin. Mukaani lähti kaksi
työntekijää. Pääsin heti ensimmäisenä päivänä tutustumaan kiinalaiseen ostoskeskukseen, jossa
vilisi ihmisiä, jotka eivät pystyneet muuta tekemään kuin tuijottamaan minua. Pidin tätä lähinnä
hauskana. Vaikka olinkin väsynyt matkasta ja aikaerosta oli suuri, oli hienoa, että tytöt veivät
minut heti lähellä olevaan ostoskeskukseen, koska tästä tuli vakiokauppani näiden 2,5kk aikana.

Marriott ho
otel, Suzhou

Ensimmäinnen viikko meni
m nopeasti. Kaikki ooli uutta ja erilaista. Allussa ilmenii heti ongelm
mia, sillä
työ mitä teein täällä Kiinassa ei ollut aivan sittä, mistä olii puhuttu. Minun
M
piti saaada tehdä
merkonom
min töitä muttta minut laaitettiinkin taarjoilemaan
n kahteen erri ravintolaaan. Yhdessää kvkoordinaatttori Helenaa Mikkolan kanssa
k
saim
mme tämän korjattua.
k
Jaatkoin siis yyhä tarjoilijaan töitä
ravintoloisssa, mutta päääasiani siellä oli asiakkaspalvelu. Tein myös asiakastyyttyväisyysky
yselyjä,
joista tein iisomman raaportin ravin
ntolapäällikkölleni, jokaa luki ne läp
pi ja teki niidden johdostta
muutoksia palveluun tai
t ravintolaatiloihin. Kuun olin läheettänyt raporrtin edelliseenä iltana, seuraavana
aamuna sieellä jo touhuuttiin muuto
oksia. Ainakkaan ei voi sanoa, ettei asioihin puuututtu. Kiin
nalaisille
on myös täärkeää saadaa länsimainen mielipidde asioihin, joita
j
he eiväät ehkä näe tai ymmärrrä. Kaiken
kaikkiaan ppidin työstääni, vaikkei se aivan vaastannutkaan
n sitä mitä odotin.
o
Onhhan tarjoilem
minenkin
asiakaspalvvelua.

Kun tämä oli ohitettuu, oli aika so
opia työajoissta ja muistta käytännön
n säännöistää. Työaikan
ni oli
pääsääntöisesti maanaantaista perjantaihin ja viikonloputt minulla oli vapaata. T
Tämä toteutu
ui
suurimmann osan ajastaa. Välillä raavintola pyyysi minua myös
m
työsken
ntelemään vviikonloppu
uisin.
Mielestäni tämä oli ym
mmärrettäväää ja sain otttaa kaikki tunnit
t
takaissin, joten viiimeisinä viiikkoina
minulla olii enemmän vapaata. Ty
yöaika oli errilainen Suo
omen verratttuna. Aamuuisin työskeentelin
7.30–11.300, jonka jälkkeen olin vaapaalla päivvän ja työt jaatkuivat illaalla 19.00–222.00. Eli tein päivässä
8 tuntia, hiieman eri jäärjestyksessää, mitä olenn tottunut. En
E pitänyt täätäkään haittttana, sillä minulla
m
ei
ollut kuitennkaan niin paljon
p
tekem
mistä iltaisinn, joten viik
kot ja työpäivät meniväät näin ollen
n nopeasti.

Alto Vino, länsimainen ravintola. Tyyökaverini CCherry

Ravintolan kokit ja min
nä

Työssäopppimissopimuuksen lisäkssi erilaiset ssäännöt ja so
opimukset koskivat
k
lähhinnä asumismuotoani
sekä mitä ppalveluita saain käyttää hotellissa. A
Asuin siis hotellihuone
h
eessa toisen harjoittelijaan kanssa.
Hän oli kottoisin Espannjasta. Saim
mme käyttäää kaikkia ho
otellin palveeluita kunto salista
pesulapalvveluun. Jokaa päivä saim
mme syödä kkaksi kertaaa buffetissa, joka oli tarrkoitettu asiiakkaille
sekä muuteen työntekijjöiden kahv
vilassa. Täm
mä kahvila olikin
o
paikalllinen ja sielllä tarjottiin
n vain
kiinalaista ruokaa. Miikä on siis ymmärrettäv
y
vää, kun ollaaan Kiinasssa ;) Muita ruokailuvällineitä ei
mäpuikot. Joten
J
näidenn kuukausieen aikana op
pin syömäänn puikoilla, mikä on
ollut tarjollla kuin syöm
kiva asia. R
Ruoka kahvviossa ei ollu
ut niinkään minuun maakuuni. Tutu
ustuin mitä eksoottisim
mpiin
ruokiin kutten sammakkkoihin ja kanan
k
jalkoihhin…

Huoneemm
me hotellissa

Kun olin ppäässyt mukkaan työkuvioihin, sain hieman eneemmän vasttuuta. Ravinntolapäällik
kkömme
pyysi minuua osallistum
maan vuoro
opäälliköideen kokouksiin kerran pääivässä. Kokkouksissa puhuttiin
p
päivän asiooista sekä mitä
m viikollaa tapahtuu. JJokainen saii vuorollaan
n kertoa huoolensa myöss minut
lukien. Tunnsin itseni hyvin
h
tärkeääksi ja minuusta oli hien
noa, että sain
n sanoa länssimaisen nääkökulman
asioihin. M
Minua myös kuunneltiin
n ja asioihinn haluttiin saada muuto
oksia.
Kun koitti vapaa-aika, otin siitä kaiken
k
ilon iirti. Ulkomaailla asuessaa ja työskennnellessä on
n hyvä
muistaa pittää myös itssestään huolta. Kun syöö ja nukkuu
u hyvin, sillää pääsee jo ppitkälle. Vaapaapäivinää
tein ostokssia, kiertelinn nähtävyyk
ksiä tai söin hyvin ulkon
na. Kun Suzzhou-kierrookset saivat riittää,
lähdin yleeensä päiväksi Shanghaiihin tai Wuxxiin. Kiinasssa on todellla hyvät junnayhteydet miltei
m
joka
paikkaan sekä juna onn hyvin nopeea ja halpa. Olen myöss saanut mattkanvarrellaa muutaman
n ystävän,
verini Paula ja hänen ysstävänsä oliivat useasti
joten kaupuunkeja ei taarvinnut kierrrellä yksinn. Huonekav
mukanani ttekemässä kaikkea
k
mukavaa. Myöös muusta hotellin
h
henk
kilökunnastta olen saanu
ut hyviä
ystäviä. Hee ovat vieneeet minua kaaikkialle miitä hekin no
ormaalisti vaapaa-aikanaaan tekevät.
Kiinalaisett ovat hyvinn auttavaisiaa ja iloisia ihhmisiä. Heille sai soittaaa, mistä assiasta tahanssa ja he
yrittivät neeuvoa parhaaansa mukaaan.

Shanghai

o takana oppettajat Suo
omesta tuliv
vat käymäänn. Ensimmäinen
Kun suunnnilleen puoleet ajastani oli
tapaaminenn oli yhdesssä Helena Mikkolan,
M
suuomalaisten
n opettajien,, hotellin työöntekijän seekä
Suzhoun kkoulun opetttajan kanssaa. Siinä käyttiin läpi hieman mitä olen täällä teehnyt sekä mitä
m mieltä
hotelli oli m
minusta. Soovimmekin opettajien
o
kkanssa, että näytän heille paikalliseen ostoskesk
kuksen ja
muita paikkkoja. Vierailimme muu
utaman kerrran ostoskesskuksessa. Opettajat
O
piitivät paikassta ja olivat
innoissaan löytäessäänn paikallistaa tavaraa ja palveluita. Yhden liik
kkeen omista
tajat olivat niin
n
kiitollisia m
minulle, kosska toin turiisteja ostoskkeskukseen, joten sain useaan otteeeseen alenn
nusta
liikkeestä ssekä lahjan.. Viimeisenä iltana mennimme syöm
mään kaikki yhdessä läänsimaiseen
n
ravintolaann. Mielestänni oli mukav
vaa, että opeettajat olivaat käymässää Suzhoussaa. Oli mukav
va jutella
suomea ja olla suomallaisen parissa. Tämä kaatkaisi hiuk
kan työharjoitteluani ja sain voimiaa
viimeiseenn osuuteen.
Nyt matkastani on enäää alle kaksi viikkoa jääljellä ja tun
ntuu, että näm
mä viikot oovat kiireisim
mmät.
viikot
Viimeviikoolla sain kuuulla, että vaaihdan vielää työasemaaa loppuajakssi. Työskenttelen loppuv
aulan kahvviossa sekä yökerhossa
y
. Minusta täämä on kivaaa vaihteluaa. Työ tulee olemaan errilaista,
mitä tähän asti olen teehnyt. Tässääkin teen asiiakaspalvelu
ua, juttelen asiakkaidenn kanssa ja tarjoilen
juomia pöyytään. Varm
mistan myöss, että asiakkkailla on kaaikki hyvin,, etenkin lännsimaisilla asiakkailla.
Tämän lisääksi minua pyydettiin
p
pitämään
p
ennglannin tun
nti kiinalaisiille työharjooittelijoille, jotka ovat
tulleet suorraan koulunn penkiltä täänne. Opetan
an heille yhd
den tunnin perusravinto
p
olasanastoa ja lauseita,
miten asiakkkaita tulisii tervehtiä jaa palvella. K
Kerron myö
ös, mitä on hyvä
h
asiakaaspalvelu ja miten
kuuluu käyyttäytyä. Täämä hieman jännittää, m
mutta toivotttavasti kaik
kki menee hhyvin. Se tullee
olemaan looppurutistukkseni ja sitteen voin ottaaa rennosti ja nauttia vaapaapäivistääni.
Olen oppinnut kiinalaissesta kulttuu
urista ja erittyisesti työk
kulttuurista sen, että kaaikki täällä tehdään
t
erillä tavalla kuin Euroopassa. Kaaikki asiat ttehdään han
nkalimman kautta
k
ja ykksinkertaisen
n asian
kanssa taisstellaan monnta päivää. Asioista
A
tehhdään vaikeampia, mitää ne oikeastti ovatkaan. Myös
ongelmia yyritetään peiittää mahdo
ollisimman kkauan. Ong
gelmat salataaan tai yriteetään välttäää. Tämä on

tuonut monnia ongelmiia länsimaissten asiakkaaiden kanssaa. Kiinalaiseet eivät myööskään häpeeile mitään.
Jos toinen ihminen onn erilainen kuin
k
muut hääntä osoitelllaan sormilla ja puhutaaan äänekkääästi
henkilöstä pahaa. Kiinnalaiset eiväät tarkoita täällä pahaa, he
h vain eiväät ymmärrä,, että se voi loukata
jonkun tunnteita. Kaikken kaikkiaaan on ollut kkuitenkin aivan mahtav
vaa tutustua kiinalaisiin
n ja sen
kulttuuriin. Olen oppinnut täällä hy
yvin moniaa asioita ja ymmärrykse
y
eni muihin ih
ihmisiin on kasvanut.
Kiinalaisett ovat kaiken kaikkiaan
n mukavia jaa ystävällisiiä ihmisiä. Jos
J minulta kysyttäisiin
n, tekisinkö
tämän uudeestaan, vasttaus olisi ky
yllä. Ulkom
mailla asumiinen ottaa jaa antaa, muttta se antaa kuitenkin
niin paljonn, että se on sen arvoistaa.

Kiinalaiset m
menopelit

Suzhou

j
sinun tulisi
t
pohtiaa, ja kysymy
ys, jotka sin
nun pitäisi ky
kysyä itseltääsi, jos olet
Tässä muuutama asia, joita
ajattelut lähhteväsi Kiinnaan työharj
rjoitteluun:
1. Hyvvät hermot. Kiinassa vaaditaan pitkäppinnaisuuttaa. Asiat eivät suju niin jouustavasti ja hienosti
h
kuin
Euroopassa.
2. Hyvvä itseluottaamus. Kiinasssa helposti o soitellaan so
ormilla, nauretaan ja pilkkataan, jos ihminen on
hiem
mankin erilainen kuin mu
uut. Tämä tääytyy vain ke
estää, olla kuin ei huomaiisikaan
3. Taittoa osata ollla yksin. Täytyy osata na uttia omastaa seurastaan, sillä välillä vvoi joutua te
ekemään
asio
oita yksin ja olemaan
o
omassa seurasssaan.
4. Ymmärrystä mu
uihin kulttuu
ureihin ja eriilaisiin ihmissiin. Kiinassa asiat tehdäään hyvin erillä tavalla ja
välillä se voi tun
ntua turhauttavalta, muttta se on heid
dän tapansa elää ja sitä ppitää osata kunnioittaa
k
5. Hyvvä työmoraaali sekä taito joustaa asiooissa. Täällä työpäivät eivvät mene Suuomen sääntöjen
mukaan. Työpäivät voivat venyä hyvinkiin pitkiksi ja työvuorot va
aihtua. Hyvä llä asenteella tästäkin
selvviää.
6. Taitto vastaanotttaa pettymyykset hyvällää mielellä. Aina
A ulkomaa
an matkoilla tulee vastoin
nkäymisiä ja
niistä on vain seelvittävä ja katsottava eteeenpäin positiivisin mielin. Aina kaik ki asiat eivätt voi mennä
täyd
dellisesti.
7. Possitiivinen ase
enne. Aina se
elviää mistä ttilanteesta tahansa kun osaa olla possitiivinen ja uskoa,
u
että
kyllä tämä tästää vielä hyväksi kääntyy. PPositiivinen asenne
a
voi viedä sinut hyyvinkin pitkälle.

