Raportti opiskelijavaihdosta Kiinasta (metalliala, Parkkunen)
1. Päivä
Laskeutuminen Shanghaihin aamulta klo 07.00, josta jatkoimme matkaa bussilla kohti Suzhouta.
Suzhouhin päästyämme tulimme hotellille, jossa purimme tavarat. Sen jälkeen kiertelimme
lähialueilla koko porukan kanssa. Loppu päivä olikin vapaata.
2. Päivä
Teimme lyhyen vierailun koulussa. Ensin pidimme lyhyen palaverin paikallisten opettajien kanssa,
jolloin puhuimme työharjoittelusta. Sen jälkeen kiertelimme koulussa. Koulusta lähdimme
kiertelemään ympäri Suzhouta.
3. Päivä
Tänään vietimme kokopäivän koulussa. Koululla olimme atk-tunnilla, jossa opettelimme cadohjelmia. Ruokailun jälkeen menimme englannintunnille. Kiertelimme koulun lähistöllä.
Loppupäivä oli vapaata.
4. Päivä
Kuljimme Wilsonin johdolla Suzhoussa kierrellen ensin vanhassa kaupungissa, jossa kävimme
museossa ja puistossa. Niiden kiertelyn jälkeen menimme Tiger Hillille. Sieltä jatkoimme matkaa
Old Streetille, josta menimme keskustaan. Päivä oli kiva, mutta hieman liian kiireinen.
5. Päivä
Meillä ei ollut annettu päiväksi mitään ohjelmaa, joten nukuimme hieman pidempään. Päivällä
lähdimme keskustaan kauppoja kiertelemään. Kaupat kierrettyämme palasimme kampukselle.
6. Päivä
Työharjoittelun ensimmäinen työpäivä, joka alkoi tutustumisella työpaikkaan (Balda AD).
Tutustuimme yritykseen Edisonin johdolla. Aamupäivän kiertelyn jälkeen menimme syömään, josta
meidän vietiin luokkaan. Loppupäivän istuimme luokassa kolmistaan.
7. Päivä
Töissä tutustuimme CAD ja CAM -ohjelmointiin. Tietokoneiden ollen yhteistyöhaluttomia oli päivä
aikalailla istumista. Työpäivän jälkeen lähdimme paikallisella kulkupelillä eli riksalla kauppaan.
8. Päivä
Tänään tutustuimme CNC -koneistuspuoleen ja mittaukseen. Tutustuminen oli lähinnä Powerpointesityksiä ja vierestä seuraamista. Työpäivän jälkeen pelasimme pingistä. Vierestä seurattuna
kiinalaisten alhainen pingiksenpeluutaso yllätti.
9. Päivä

Töissä tutustuimme EDM ja WEDM:ään. WEDM-konetta käytimme hieman, mutta EDM:ään
tutustuminen tapahtui vierestä seuraten ja tietokoneen näyttöä tuijottaen. Ruokatauolla pelasin
koripalloa toisten työntekijöiden kanssa. Työpäivän jälkeen menimme koululle katsomaan
opiskelijoiden järjestämää näytöstä. Näytös oli viimeisen päälle valmisteltu ja esitykset olivat
erittäin hienoja. Myös Juho esiintyi laulamalla/laulattamalla yhteislauluna hämähäkkilaulun.
10. Päivä
Tänään oli vuorossa kokoonpanoon tutustuminen. Päivä oli tylsän puoleinen. Viikon olisi voinut
supistaa lyhyemmälle ajalle, koska 4 h tai tämänpäiväinen 8 h oli hieman liian pitkä aika
tutustumiselle. Loppupäivästä päätimme, mihin työvaiheeseen haluaisimme mennä seuraavaksi
kahdeksi viikoksi. Valitsin WEDM:än = eli lankasahan.
11. Päivä
Lähdimme aamupäivästä Royn opastuksella kiertelemään paikkoja. Päivä alkoi kiertelyllä Ping
Jiang Roadilla, jossa kävimme teellä. Teehetki ei ollut mitään pussiteen imeskelyä vaan harmoninen
toimitus, joka ruokki kaikkia aisteja.
Teehetken jälkeen menimme syömään. Syötyämme kiertelimme keskustassa hieman. Sieltä
jatkoimme puistoon leijoja lennättämään. Leijojen lennättäminen oli hauskaa puuhaa, vaikka ei
meidän leijaa saatukaan aurinkoon asti.
Pakattuamme leijat ja itsemme bussiin menimme tutustumaan Royn asuntoon. Asunto oli todella
hieno ja alue todella siisti. Sieltä suuntasimme ravintolaa. Paikka oli todella hieno ja ruoka
erinomaista.
Vatsat täyteen mätettynä menimme katsomaan ”taivastelevisiota”, joka oli uskomaton. Sen jälkeen
kiertelimme bussilla katsoen hienoja valoasetelmia. Päivä oli mieleenpainuva ja todella mukava.
Hyvät järjestelyt ja joustava aikataulu takasivat hauskan päivän.
12. Päivä
Ei ollut mitään järjestettyä ohjelmaa, joten nukuimme normaalia pidempään. Päivä meni lähinnä
kampuksella oleskellen ja pingistä pelaten.
13. Päivä
Työpäivä alkoi tutustumalla WEDM:än käyttöön ja toimintaan. Seurailin lähinnä vierestä
työskentelyä, mutta vähän myös itse käytin konetta. Opastaja puhuu hiukan heikkoa englantia,
mutta hyvin ymmärsimme toisiamme. Töitten jälkeen menimme keskustaan.
14. Päivä
Työpäivä oli aika samanlainen kuin eilinen, eli lähinnä vierestä seurailua. Illalla kävimme syömässä
ja pingistä pelaamasta. Pidimme kokouksen Meerin huoneessa ja toivotimme Jyrille hyvää
kotimatkaa.
15. Päivä

Tänään töissä käytin konetta enemmän, joten opin lisää WEDM:än syvimmistä salaisuuksista. Aika
meni nopeasti, kun oli jotain tehtävää. Illalla kävimme kaupunkikierroksella riksakyydillä, joka oli
varsinainen katukiitäjä.
16. Päivä
Työpäivän ohjelmassa oli viikoittainen koneen huolto, joka sisälsi huolellisen siivouksen ja osien
kunnon tarkastuksen. Mukava päivä, kun sai näperrellä koko päivän jotain. Töiden jälkeen
kävimme pukuliikkeessä pukuja katosomassa ja ravintolassa syömässä sisäelinsoppaa, joka maistui
paremmalta kuin ennakoon luulin.
17. Päivä
Töissä oli hiukan kiirettä, joten minua ei päästetty hidastelemaan. Seurailin vierestä ja koetin olla
avuksi. Illalla kävimme keskustassa, mutta aamulla oli aikainen herätys, niin tulimme ajoissa
takaisin.
18. Päivä
Frank ja Henry veivät meidät teeplantaaseille, jossa kävimme noukkimassa teenlehtiä ja
seuraamassa teenvalmistusepisodia. Saimme myös mukaamme itse poimimaamme teetä.
Teeplantaaseilta matkamme jatkui kohti Pi Aom Iao Peakia kohti. Maisemat olivat mykistävän
kauniita. Kiertelimme alueella hetken ja ihailimme kaunista luontoa. Kiertelyn jälkeen palasimme
kampukselle. Päivä oli erittäin mukava ja hienot maisemat kaivertuivat muistiin.
19. Päivä
Ei ollut oikeastaan mitään ihmeellistä tekemistä, vaan oleskelimme kampuksella ja latailimme
akkuja tulevaan työviikkoon.
20. Päivä
Aamulla ohjaaja ilmoitti, että tämä viikko tulisi olemaan erityisen kiireellinen työpisteelläni. Joten
opettelin ohjelmoiden luontia WEDM laitteille ja seurailin muiden työskentelyä. Töiden jälkeen
menimme keskustaan ostelemaan tuliaisia.
21. Päivä
Eilisestä ilmoituksesta huolimatta, sain tehdä tänään itse kiinnityksiä ja käytellä konetta. Aika
hätäisiä ovat kiinalaiset, jos vähän tekee jotain eritavalla he ottavat heti ohjat ja tekevät minulle
annetut työt itse valmiiksi. Töiden jälkeen menimme syömään keskustaan. Ruoka oli erittäin hyvää
vaikka aluksi pelästyimme kun raakaa lihaa meille kannettiin. Mutta saimme lihat kypsytettyä ja
vatsat täyteen.
22. Päivä
Tänään töissä sain omatoimisesti käyttää konetta ja tehdä kiinnityksiä. Aika meni nopeasti ja työt
tuntuivat mukavilta kun sai itse tehdä ja vielä oikeinkin. Työpäivän jälkeen meille oli järjestetty
tutustumista kiinalaiseen kulttuuriin paperinleikkauksen muodossa. Hienot olivat mallit, kunpa
omasta kappaleesta olisi tullut samanlainen. Noh ei sen niin väliä, koska hauskaa se oli.

23. Päivä
Viimeinen työpäivä ei poikennut hirveästi edeltävistä. Sain tehdä omatoimisesti töitä WEDM
koneilla. Koko kolme viikkoa oli erittäin opettavaista, sillä kiinalainen työkulttuuri poikkesi
suomalaisesta aika paljon. Työpäivän jälkeen menimme keskustaan ostoksille ja katsomaan
kiinalaista vapun viettoa.
24. Päivä
Päivän ohjelman peruuntumisen vuoksi emme tehneet mitään erikoista. Lähinnä kampuksella
oleilemista ja pyörähdys keskustassa.
25. Päivä
Eilisen päivän peruuntuminen oli siirretty tälle päivälle, vaikka tiedotuksessa oli jotain häiriötä.
SipIVT opiskelijat veivät meidät yli tuhat vuotta vanhalle padogalle. Siellä oli 53 metriä korkea
torni, jota ympäröi kaunis historiallinen alue. Sieltä matkamme jatkui kohti ravintolaa, jossa
täytimme vatsamme paikallisilla herkuilla.
Kylläisinä lähdimme kävelemään kohti Jin Ji -järveä, jossa on viikonloppuisin valoshow. Valo- ja
vesishow oli kerrassaan upea. Sieltä palasimme kämpille ja aikaisin untenmaille, koska seuraavana
päivänä olisi aikainen lähtö Shanghaihin.
Päivä oli erittäin mukava, jota Suomesta tuttu tihkusade ei onnistunut lannistamaan. Tästä päivästä
kuuluu suuret kiitokset joustaville oppaillemme.
26. Päivä
Tänään oli vuorossa operaatio-Shanghai, joka alkoi aikaisella herätyksellä ja matkalla kohti junaasemaa. Juna-aseman tiukat aikataulut pakottivat meidät änkemiseen ja juoksenteluun, mutta junaan
päästiin ja matka Shanghaihin alkoi.
Perille päästyämme alkoi metromatkustuksen vuoro. Se on kyllä oma taiteen lajinsa. Oppaidemme
Lucaksen ja Henryn holhouksessa pääsimme kuitenkin metroihin ja oikeisiin osoitteisiin, joista
ensimmäinen oli Pearl Tover - rakennus, jolla on korkeutta enemmän kuin tarpeeksi. Sumun hieman
häiritessä näkymät eivät päässeet oikeuksiinsa, mutta korkeus tuli selväksi: korkea! Lasi-ikkunan
päällä kävellessä vajaassa 300 metrissä oli aika mielenkiintoinen olo.
Tornin kierrettyämme jatkoimme metroilla kohti valehtelematta ISOa ostoskatua. Siellä
ruokailimme japanilaisessa ravintolassa. Ruokailun jälkeen saimme aikaa kiertelyyn. Lucaksen
johdolla kiertelimme kaikkiaan nelisen tuntia katsoen ja ihmetellen suurta ja ihmeellistä maailmaa.
Kiertelyn jälkeen menimme syömään kuumaa keittoa. Ruokailu kesti ja aikataulu joutui
koetukselle.
Metroissa säntäily päättyi kumminkin onnistuneesti juna-asemalle. Näin oli operaatio-Shanghai
saanut päätöksen. Onnistuneen ja mukavan reissun takasivat oppaamme, joille suuri kiitos.
27. Päivä

Maanantai-päivänä kävimme BALDA:ssa suorittamassa työharjoittelunarvioinnin. Sain kuulla
suoriutuneeni työharjoittelusta koneistusryhmästä parhaiten, joka nostatti omaa mielialaani.
Illalla oli koulussa show. Show oli upea, esitykset hienosti suunniteltuja. Pakko myöntää, että kovia
ovat nämä kiinalaiset esiintymään. Me pidimme limbo-kisan, joka sai suuria suosionosoituksia
yleisöltä. Sen jälkeen menimme aikaisin nukkumaan, jotta olisimme pirteinä seuraavana aamuna.
28. Päivä
Tänään kävimme koululla. Aluksi menimme Frankin johdolla tietokoneluokkaan, jossa opettelimme
NX 6.0 -ohjelman käyttöä. Ensin ohjelma tuntui oudolta, mutta parit pienet seikat
ymmärrettyämme, alkoi homma luistamaan ja ohjelmaa syntymään. Oppitunnin jälkeen menimme
syömään, josta jatkoimme Lucaksen kanssa kauppoja kiertelemään.
Kiertelyn jälkeen menimme kokoustilaan loppuraporttikeskusteluihin. Siellä esille tuli seikkoja,
jotka tulee ottaa huomioon tulevaisuutta ajatellen. Saimme myös vararehtorilta työssäoppimisesta
todistukset.
Kokouksen jälkeen etsimme itsestämme sitä pientä taiteilijaa, joka meissä kaikissa pitäisi asustaa.
Ei tainnut löytyä ainakaan itsestäni. Viuhkojen tekeminen oli kuitenkin hauskan haastavaa. Sieltä
jatkoimme syömään, jossa kiittelimme SipIVT:n porukkaa hyvistä järjestelyistä ja saamastamme
tilaisuudesta tulla tutustumaan Kiinaan.
29. Päivä
Kävimme vielä viimeisen kerran kiertelemässä ympäri Suzhouta ja minä nautin erityisesti aivan
upeasta säästä, joka oli meille siunaantunut. Sieltä kämpille pakkaamaan ja valmistautumaan
reissuun, jonka määränpäänä tulisi olemaan kotoinen Härmälä.
Yhteenveto opiskelijavaihdostani
Joltain osilta hämmästyksenä tuli se, kuinka paljon yhteistä on Suomen ja Kiinan opetuksessa.
Suurin ero oli kiinalaisten tapa tuoda asioita esille teoriassa, kun taas Suomessa olen tottunut
oppimaan niin sanotusti kantapään kautta.
Kiinalainen työkulttuuri poikkesi suuresti ainoastaan kahvitaukojen puutteella, muuten kaikki oli
mielestäni samankaltaista. Itselleni WEDM:n käytön opettelu oli tärkeää, koska aina on hyvä oppia
uutta. Reissu on osaltaan opettanut, että tapoja tehdä työt oikein on enemmän kuin yksi.
Reissun opettavaisin osa oli tulla toimeen omalla englanninkielellä. Kielimuurin ansiosta joistain
yksinkertaisista asioista tuli mielenkiintoisen vaikeita.
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