Työssäoppimassa Kiinassa: Ville Varjonen
4.4.-5.4.
Lentokone laskeutui Shanghain kentälle. Sumu ympäröi lentokoneen. Katselin sivuille, ei näkynyt
30 metriä pidemmälle. Terminaaliin astuttuani en ollut vielä uskoa, että olemme Kiinassa.
Matkasimme Suzhouhun pienellä minibussilla läpi, pitkin Shanghain sekavia moottoriteitä.
Perillä Suzhoussa liikenne kävi vieläkin sekavammaksi. Olin jo uskoa ettemme koskaan pääse
perille, mutta onneksi meillä oli hyvä kuski. Koulun pihalla, meitä odotti vastassa SIPIVT-koulun
opiskelijoita, jotka ottivat meidä vastaan hymyillen ja todella vieraanvaraisesti. Meille annettiin
saman tien passi jolla pääsee koulun alueen sisäpuolelle missä on myös koulun osite, taxeja varten.
Samalle meille annettiin huoneiden avaimen. Huone missä vietämme kuukauden oli posiitiivinen
yllätys. Huone oli hyväkuntoinen.
Levättyään 1,5 tuntia lähdimme syömään. Kello on tosiaan vasta tässä vaiheessa 11.30 kun
menimme syömään. Söimme 2 tuntia putkeen. Ruoka oli taivaallisen suussa sulavaa. Suomen
kiinalaiset ravintolat ovat nollia tähän verrattuna. Ruokaa kannettiin koko ajan pöytään, tuntui kuin
se ei koskaan loppuisi. Onneksi ruuan tulo loppui, vatsani ei olisi kestäny yhtäkään nuudelia tai
kanankoipee joka lillui jossain liemessä.
Kiersimme lähialueitta vähäsen. On hieno kävellä täällä kun kaikki katsovat ja hihittelevät,
kerrankin saa sen huomion mitä Suomessa ei saa. Kello on nytten 15.25 ja minua väsyttää, pitäsikö
ottaa päivätirsat vai lähteä katselemaan paikkoja. Tosin, olen nukkunut vain tunnin viime yönä...
Päikkärit tuli nukuttu, kuninkaalliset 3 tuntia. Sitten olikin aika lähteä syömään. Otettiin taxi ja
lähettiin ajaan jonnekkin, en tiä mikä oli paikan nimi, mut joku ostoskeskus se oli. Syötiin
paikallisessa hampurilaispaikassa. Oli muuten paljon parempaa kuin heset summuut. Täällä on
hintalaatu suhteet kohillaan ruuissa ja myös taxeissa muista ei ole viel tietoa. Kiitos tästä päivästä..
Huomenna mennään taas.
6.4.
Ensimmäinen yö tuli nukuttu erittäin hyvin, vaikka sängyn pehmuusluokka on tiiliskivi. Heti
aamusta lähettiin. Matkattiin SIPIVT:n toiseen rakennukseen, siihen rakennukseen mihin me
menemme tällä viikolla opiskelemaan. Kiinalaisilla on enemmän teoriaa kuin meillä. Ne opettelevat
ensin kaikki asiat teoriassa, kun me taas teemme enemmän. Kyllä kiinalaiset tekevätkin paljon,
kunha ne vaan on suorittanu ensin teoriassa kaiken. Meille myös kerrottiin koulun
koulutusohjelmia.
Noniin, sit syömään. Taas sai hienoja ruoka kokemuksia. Listaa lukiessa minulle sanottiin, että tuo
on sammakkoa. Mietin hetken aikaan ja päätin sitten ottaa sitä. Kaikki katto mua ihmeissään kun
halusin tilata sammakkoa. Kiinalaiset kysy multa, et ookko ihan varma että haluat tilata sitä. Sanoin
takas että haluan kokeilla erillaisia ruokia. Noniin, ensimmäinen sammakon koipi matkalla suuhuni.
Maistelin sammakonkoipea hetken suusani ja totesin, ihan tajuttoman hyvää. Kaikki katselivat
minua. Heti kun sanoin että sammakko on very good, kaikki halusivat maistaa sitä.
Kävimme tutustumaa Nokia Siemens Network tehtaaseen. Emme päässeet käymään tehtaan sisällä,
mikä vähä harmitti. Olisi ollut kiva nähdä tehdas. Aika kuluu nopeesti, matkasimme NSN jälkeen
vaihtaan rahaa pankista. Rahanvaihto sujui joutuvasti ja kaikki meni hyvin. Palasimme
rahanvaihdon jälkeen kämpille. Otimme 1,5 lepoo ja sit lähettiin taas syömään. Meille oli varattu
pöytä suzhoun hienoimmasta ravintolasta. Sinne kuulemma saa jonottaa 3kk että pääset syömään

sinne. Ruoka oli taas ihanaa. Nyt alkaa jo oppiin oleen täällä, jutut alkaa luistaa kaikkien kanssa ja
huumori lentää. Tämä päivä tässä, kiitos tästä. Huomenna taas mennään..
7.4.
Heräsin aamulla klo 6.45. Kävin suihkussa. Ulkona oli tosi hieno keli, vähä viileä kyllä mutta
kaunis. Kävimme ensimmäisellä aamupalalla koulussa. Ruoka oli ihan ok.
Lähdimme klo 8.30 toiselle koululle. Toisella koululla me mentiin luokkaan, missä olis samoja
Feston MPS työalustoja pöytiä, mitä meillä on omassa koulussa suomessa. Paikalla oli kiinalainen
opettaja ja sen oppilas. Eka meille selitettiin tosi perusteellisesti kaikki jutut, mitä meillä käydään
ykkösluokalla. Tehtiin ekana fluitsimillä yks pneumaatiikk piirrustus, mikä oli aika iisi. Sen jälkeen
alettiin letkuttaa itse työtä. Saatuaan valmiiksi letkutus, opettajalla loksahti leuka auki. Kehu meitä
paljon. Sen jälkeen sähköistettiin vempele, mut ennen sitä opettaja piirsi taululle kuvan siitä mikä
on mikäkin. Ei mennyt kauaa kun oltiin saatu kytkentä valmiiksi. Opettaja tarkisti kytkennän ja
sanoi "Exellent". Sitten olikin jo aika mennä lounaalle.
Luonas syötiin koulun ruokalassa. Ruoka oli vähän eri makuista kuin ravintoissa. Mutta silti hyvää.
Ruoan syötyään kysymme että koska pitää olla takas luokasta. Takas luokassa piti olla Klo 13.30
katoin kelloa ja totesin "jaahas meillä on tässä pari tuntia aikaa tehä jotain ". Menimme vähäksi
aikaan istuun koulun etupihalle mihin paistoi aurinko kauniisti. Kävimme myös tauolla
keskuspuistossa, mikä oli aivan koulun takana. Keskuspuisto oli tosi hieno puisto.
Back to school, meitä odotti logiikkaohjelmointi. Eka tutustuttiin logiikkaohjelmaan ja sit alettiin
tekeen. He käyttivät mitsubishin logiikoita. En oo koskaan käyttäny kyseisiä logiikoita, enkä
kyseisen logiikan ohjelmaa. Tänään opittiin siis uuttakin asiaa. Kaikki oli muuten selvää
ohjelmassa, paitsi että se oli kiinan kielellä. Hyvänä kiinankielen osaajana, minulle se ei ollut
ongelma.. Joke.. Saatiin ohjelma tehtyä opettajan avulla, käytettiin jotain STL juttuja eli jotain step
kästyjä. Noniin, työ toimii. Saatiin valmiiksi työ mikä oli tarkoitettu tälle ja huomiselle päivälle.
Lähdimme koulun jälkeen Suzhoun old towniin teetättämään puvut. Puvut teetättäminen maksoi
minulle 170€. Sit menittin syömään nyyttejä Mmm.. ihan nyytin hyvää. Nyyttien jälkeen back to
camp. Käytiin illalla viel hakeen kiinalaiset puhelinliittymät et voidaan soitella kiinalaisille ja puhua
niille kiinaa. :) Kierreltiin viel vähän aikaan lähi kujia. Nyt väsyttää ihan törkeesti, että taidampa
mennä tästä nukkumaan.. Kiitos tästä päivästä.. Huomenna taas mennään..
8.4.
Aamu oli samanlainen kuin eilenkin. Klo 8.30 koululle opiskeleen. Tänään tehtiin koulussa
samanlaista hommaa, mutta vähän vaativampaa. Kokoonpanossa ei ollut mitään vaikeeta. Saatin
vapaat kädet koota kyseinen asema. Oli meillä tietysti malli mistä me otimme mallia. Logiikan
ohjelminnissa meni loppuaika. Mutta saatiin tehtyä loppuun. Lopuksi opettaja näytti meille uusia
käskyjä ohjelmointiin. Koulupäivä meni hyvin, opittiin uusia asioita. Ruoka tauolla käytiin
syömässä koulun ruokalassa, missä ruoka oli hyvää. Ruokailun jälkeen meillä oli viellä tunti vapaaaikaa, joten päätimme mennä kahville. Loppukoulupäivä meni tosi nopeesti.
9.4.
Oukki doukki! Aamu alkoi pikkuisen väsyneenä, mut suihku suihkutti vedellä väsyneet kasvoni
pois. Lähettiin koululle taas klo 8.30. Me automeisson pojat oltiin saatu tehtyä kaikki työt, joten
Meeri otti meidät mukaamme. Kävimme Meerin kanssa yhdessä luokassa missä kuvasimme videon,
me automeisson pojat esittelimme Meerille miten FMS-järjestelmä toimii. Emme olleet
aikaisemmin nähneett sitä eikä meille olla kerrottu siitä mitään. Tutustuttiin FMS järjestelmätyöhön noi vartin ja sitten kerroimme Meerille miten kyseinen härveli toimii ja Meeri
kuvasi meidän esityksen.

Sitten menimme toiseen luokkaan missä oli jonkinlainen kappaleskannerin esittely. Eli jos
kappaleesta ei ole minkään laisia piirustuksia, niin se voidaan skannata kyseisellä skannerilla. Sillä
saadaan kappale mitattua 3:n, sadasosa millin tarkkuudella. Oli tosi mielenkiintoinen vekotin, olisi
ollut kiva oppia käyttään sitä.
Siitä sit me mentiin syömään koulun ruokalaan, missä ruoka oli hyvää. Ruokailun jälkeen lähdimme
Vaconille. Siellä kirjoitimme työsopimukset ja tutustuttiin tehtaaseen. Vaconilla sain kunnon
kahvia. :) Tehdas oli hyvässä kunnossa. Siellä oli puhdasta ja siellä oli tosi rauhallisen hiljaista.
Odotan innolla maanantaita, koska sillon meillä alkaa työt siellä. Illalla menimme klo 6 aikaan
syömään, vieressä sijaitsevaan ravintolaan. Ruoka oli tosi hyvvää.. Lähdimme siitä puoli 8 aikaan
ajaan jonnekkin päin keskustaa katsomaan valoshowta. Show alkoi, menin ihan sanattomaksi. En
ole koskaan nähnyt vastaavanlaista. Sitä showta ei pysty sanoin kuvailemaan, ihan mieletön.
Kävelimme viellä show jälkeen kauniissa Suzhoun katuja.
Sieltä sit takas kämpille, nukkuun ja odottaan huomista.
10.4.
Aamusta lähettiin klo. 9 aikaan puistoon. Puistossa me leikimme kiinalaisia ryhmäleikkejä. Kotkaa
ja kanaemoa, tässä leikissä kanaemo yrittää suojella poikasiaan kotkalta, kananpoikaset ovat
kanaemon takana jonossa, kotka yrittää päästä kanaemon ohi ja napata kananpoikasia, peli loppuu
siihen kun kotka on saanu napattua kaikki kananpoikaset. Kuullostaa kevyeltä leikiltä, mutta sitä se
ei ole. Sitten leikimme toista leikkiä minkä nimeä en nyt muista. Siinä mentiin rinkiin ja yksi oli
ringin ulkopuolella. Ringin ulkopuolella ole henkilön piti laulaa ja kulkea ringin ympäri. Kyseinen
henkilö tiputtaa tavaran jonkun henkilön taakse ja silloin alkaa pieni juoksukilpailu. Ringin
ulkopuolella oleva henkilä ja ringin sisäpuolella oleva henkilö kiertävät ringin mahdollisemman
nopeesti ja se kumpi ei ehdi ensin paikalle joutuu menemään ringin keskelle laulamaan jonkun
kappaleen. Sitten kun kappale oli esitettyä, niin silloin alkoi uusi kierros. Sen leikin jälkeen me
pidimme pienen leikin, opetimme pieli leikin, kiinalaiset olivat ihan innoissaan siitä leikistä. Leikit
oli leikitty, oli aika lähteä.
Kävimme hakemaan eteläiseltä kampukselta yhden opettajan. Menimme syömään johonkin ihan
mielettömään ravintolaan, siellä oli lattialaattojen saumat kullan väriset... ja ruoka ihan simo hyvää
:) Ruuan jälkeen menimme eteläiselle kampukselle, kävelimme yhteen luokkaa missä meitä odotti
noin 40 kiinalaistyttöä. Tytöt esittelivät meille kiinalaista kulttuuria ja perinteitä. Leikimme myös
leikkejä luokassa. Leikimme tuolileikkiä ja jotain hedelmäleikkiä mikä on tosi vaikea selittää, siinä
jokainen nimettiin eri hedelmäksi. Yksi aloitti sanomalla esim. appel down, appel down, over the
appelt, orange down ja sitten orange tekee saman jutun ja sanoin jonkun toisen hedelmän lopuksi.
Pelistä putoo jos menee sanat sekaisin tai on liian hidas. Pelin loppuakohden pelin tampo kasvaa.
Teimme luokassa kaikenlaisia kivoja pikkujuttuja.
Lähdimme luokasta jonkin ajan päästä ulos leikkimään. Leikimme jonkinlaista "rinkihippaa". Siinä
tehtiin iso rinki ja ringin ulkopuolella on kaksi henkilö, kiinniottaja ja karkuunjuoksia,
karkuunjuoksia pääsee turvaan sillä tavalla että karkuu juoksia menee ringissä olevan henkilön
eteen, jolloin se keneen eteen karkuunjuoksia meneen, siitä tulee karkuunjuoksi. Jos kiinni ottaja
saa kiinni karkuunjuoksia, silloin karkuunjuoksiasta tulee kiinni ottaja. Peli on aika nopea
tempoinen. Me pidimme myös pienen leikin kiinalaisille, leikimme kuka pelkää mustaa miesta,
Muunsimme tietysti leikin nimeä että kuka pelkoo monsteria. Leikit leikitty ja kuvat kuvattu. Back
to camp. Loppuillalla kutsuttiin kiinalaiset kaverimme kyläileen, vietimme mukavan ja hauskan
illan heidän kanssa.
11.4.
Jee sunnuntai. Nukuttiin tänään 11 asti, oli tosi mukava nukkua pitkään pitkästä aikaa. Lähdimme

klo 12 jälkeen käymään kaupungilla vähän ostoksilla ja syömässä. Kaupungilta tultuamme
menimme pelaamaan sulkkista ja pingistä. Oli tosi mukavaa pitkästä aikaan urheilla. Lähdimme
vielä klo 9 jälkeen syömään. Menimme pikkuseen nuudeliravintolaan, missä tehtiin nuudelit ihan
alusta asti. En oo koskaan syöny taivaallisen makuisia nuudeleita. Tulen varmasti käymään
useammin siellä. Sieltä si takas kämpille ja kohta nukkuun. Huomenna mennään taas..
12.4.
Tänään ensimmäinen päivä Vaconil. Aamulla bussi lähti kohti Vaconia kohti klo 7.45. Heräsin itse
klo 7.30, tuli vähä kiirus aamulla. Mut en myöhästyny. Vaconil meille kerrottiin kaikki työkalut
mitä he käyttävät. Työkalut esitelty, sitten töihin. Meille näytettiin miten taajarit kasataan sitten
päästiin itse kokoamaan niitä. Pari ensimmäistä taajaria ohjaava henkilö katsoi meidän kanssa.
Loput muut taajarit päästiin kasaamaan itse omaohjeisesti. Tietysti meille oli annettu selvät ohjeet
mitä piti noudattaa. Kokosimme yhdessä noin 10 taajaria, työ on aika yksinkertaista. Odotin kyllä
vähän haastavampaa työtä. Toivottavasti huomenna saa vähän enemmän vastuuta. Kiinalaisilla on
aika rauhallinen työtahti, siellä joku saattoi istua jonkin aikaan tekemättä mitään. Illalla töitten
jälkeen menimme syömään samaan nuudelipaikkaan missä eilenkin oltiin. Nyt taas makoilen
sängyssä kirjoittamassa tätä päiväkirjaa. Huomenna taas mennään.
13.4.
Aamulla taas aikainen herätys. Kiinassa aamuliikenne on ihan mieletön. Autoja, busseja mopoja ja
skootteria painaa täysillä töötit pohjas. Pitää varmaan laittaa huomenna korvatulpat ku lähtee töihin.
Työpäivä oli aika samanlainen kuin eilenkin. Tehtiin samoja juttuja, mut tänään meillä ei ollu
kukaan kattomas kuinka me tehään töitä. Teimme töitä tosi hyvin. Kaikki onnistu mitä tehtiin.
Työpäivä meni tosi nopeesti ohi. Kaikki oli tosi väsyneitä työn jälkeen, bussimatka takas menikin
nukkuen. Illall käytiin viel In Citys (ostoskeskus) syömäs. Siellä kierreltiin vähäsen ja löydettiin
joku pelipaikka, siellä välkky valot ja kuullu klinklinklinklin... kiinalaiset hakkasivat koneita ihan
onnessaan. Nyt oon taas takas kämpil. Kohta nukkuun.. Huomenna taas pitkä työpäivä.
14.4.
Aamu alkoi taas väsyneenä siihen asti kun pääsi tuonne liikenteen sekaan. Siellä ei pysty väsyneenä
käveleen. Töissä olimme menossa samalle työpisteelle missä eilen olimme. Kunnes huomasimme
että työpiste oli epäkunnossa. Meidät siirrettiin samalle linjalle mutta eripaikalle. Teimme siinä
muutaman taajarin, jonka jälkeen menimme uuden taajarin kimppuun. Taajari oli MF6 nimeltään,
se on vähän isompi. Taajari oli aika yksinkertainen koota. Teimme MF6-taajareita loppupäivän.
Yhessä vaiheessa suomalaiset pomot tuli jutteleen meidän kanssa, siina vähän vitsailtiin ja
naureskeltiin. Hauskoja heppuja. Vaconil menee työpäivät ihan törkeen nopeesti, yhtäkkiä työpäivä
olikin jo ohi. Takas tulo matka meni nukkuessa. Vapaa ajalla ollaan oleskeltu kämpil, käytiin
kattoon koulun kirjastos jotain esitystä. Ei kuitenkaan oltu siel kauaa ku oli ihan kauhee nälkä.
Käytiin hakeen koulun kikkarilt burgerit ja tultiin syömään kämpi. Siinä tän päivän ohjelma.
Huomenna taas mennään..
15.4.
Aamulla taas töihin. Tänä aamuna ehdin hakeen itselleni aamupalaa. Töissä alettiin heti kokoon
samoja FR6-taajareita. Niitä tehtiin klo 16 asti. Sitten meille sanottiin että älkää tehkö enempää niitä
on jo riittävästi. Meiltä kysyttiin tänään töissä että koska me valmistutaan yliopistosta. :) Klo 16
jälkeen ku oltiin tehty riittävästi, ehkä vähän liikakin FR6 taajareita, saatiin pitää siinä tunnin lepoa
ja kierrellä ja kattella. Illalla käpil käyttin pelaan vähä sulkkist ja otettiin rennosti. Nyt ku ollaan
pelattu ja otettu rennosti voisin mennä nukkuun. Hyvää yötä. Huomenna taas mennään.

16.4.
Aamu kiireinen, en kerinny aamupalal. Töissä tehtiin viel muutama FR6-taajaria ja siitä sit siirrytiin
FR7-taajariin. Siinä sit meillä meni koko loppupäivä. Pitää kirjoittaa maanantaina tarkemmin siitä,
siinä oli niin monta osaa et enää muista niitten nimityksiä. Työ ei ole kumminkaan vaikeaa. Mutta
aikaa vievää se on. Illalla käytiin porukal syömäs viereisessä ravintolassa, Markun "läksiäiset", mut
ei se Markku oikeesti lähe koska suomes on vähä tuhkaa ilmas.
17.4.
Aamulla 8.30 lähettiin kohti museoo. Museossa meni aika nopeesti, kattellessa vanhoja esineitä ja
valokuvia ottaessa. Museosta mentiin suoraan syömään ihan sika hyvää ruokaa. Ruuan jälkeen
menimme Nöyränvirkamiehen puutarhaan. Missä oli tosi hienoa. Nautin kävellä siellä. Sieltä si
mentiin sovittaan pukua, puku istu tosi hyvin. Ens perjantaina puku on valmis. Sieltä si mentiin
ostos kadulle, ei oltu siel kauheen kauaa ku oli niin väsyny. Nyt makoilen sängyllä väsyneenä
kirjottaen tätä päiväkirjaa. Huomenna saa nukkua vähä pidempään, mikä on tosi hyvä koska en ole
nukkunu viikkoon kunnolla. Se on MO! Huomenna mennään taas.
18.4.
Ai että, pitkät yö unet takana. Sit suihkuun ja valmistautumaan ohjelmaan. Klo 13.00 alkoi ohjelma.
Menimme kirjastorakennukseen, siellä meitä odotettiin. Meille järjestettiin pientä ohjelmaa ja
leikkejä. Meille kerrottiin kiinalaisita häistä että millaiset ne on. Sit vähän tanssittiin siel ja
laulettiin. Esitimme kiinalaisille yhteis laulun. Sieltä sit mentiin, minä, Aleksi, Iris, Florence ja
Shiau laulamaan vähä karaokee. Meillä oli ihan törkeen hauskaa siel karaoke paikas. Sieltä sit
mentiin syömään Hot pot ravintolaan missä sain taas uusia hyviä makuelämyksiä. Sieltä sit takas
kämpil nukkuun. Hyvää yötä. Huomenna taas töihin aikasin aamulla.
19.4.
Aamuni alkoi tosi väsyneenä koska en nukkunut kovin hyvin. Töissä jatkoimme siitä mihin me
perjantaina jäimme FR7-taajareitten kokoonpanoon. Saimme hyvin tehtyä töitä. Työ päivästä ei ole
mitään uutta kerrottavaa. Samaa hommaa kuin aikasempinakin päivinä. Töistä mentiin suoraan
syömään nuudeleita lempinuudeliravintolaan.
20.4.
Töihin saavuttiin taas tänäänkin :) Tänään tehtiin aikalailla samaa hommaa mitä aikaisimpinakin
päivinä. Illalla pidimme pienen palaverin Shanghain reissusta. Sinne siis menemme perjantaina.
Täytiin viel illal InCitys syömäs ja hengailemas. Sieltä sit nukkuun.
21.4.
Viime yönä nukuin taas huonosti! Väsyttää ihan hirveesti. Töissä väsytti alussa tosi paljon, mut kyl
siin sit heräili kun pääsi taas työn touhuun. Pääsimme tänään koeajaan taajareita mitä olemme
valmistaneet tänään. Kaikki toimi. :) Työpäivä meni tosi nopeesti taas ohi. Illalla ollaan vietetty
kämpil aikaa, ku ulkona sataa vettä. Kävin syömäs viel illal Meerin ja Markun kans, lähellä
sijaitsevassa ravintolassa. Nyt istun sängyllä ja kohta nukkuun. Huomenna on tän viikon viimeinen
työpäivä. Eli pitkä viikonloppu tiedossa.. Hyvää yötä
22.4.
Torstai ja töihin. Töissä teimme samaa mitä olemme aikaisemmin tehny. Kävimme tutustumaan
toiseen Vaconin tehtaaseen. Oli ihan mielenkiintoinen. Työpäivä ohi. Taksa kämpil. Loppupäivänä
ei tehty paljo midän. Väsyttää ihan hirveesti. Pitää mennä nukkuun et huomenna jaksaa sit painaa
Shanghais. Se on MO!

23.4.
Aamulla lähdettiin Shanghaihin. Matkustimme junalla. Junamatka kesti noin 40min. Shanghaihin
päästyään hyppäsimme metroon. Käytiin tutustumassa CIMO. Siellä meille kerrottin mitä CIMO
tekee ja sun muuta. Sen jälkeen kävimme syömässä ja syönnin jälkeen lähettin metrolla feikki
markettiin. Siellä sai tinkia ihan sikana. Sieltä menimme sit jonnekiin ostoskadulle. Ilta meni tosi
nopeesti. Lähdettiin Leon kanssa kävelemään takas metrolle, muut sällit menivät toiselle
metroasemalle mikä sijaitsi vähän lähempänä. Päästyään metroon lähdimme suuntanamme South
Railway Satiton, perille päästyään huomasimme et tää on ihan väärä paikka.
Menimme ulos katsomaan et missä me oikeen ollaan. Todettiin siinä sit et ollaan vähä eksyksissä,.
juostiin ympäri kyseistä paikkaa, sit ei enää läydetty takas metroon. Kyselimme kaikilta että mistä
ovesta pääsee metroon, kaikki neuvo väärän paikan kysyttiin jopa poliiseilta et mistä pääseen
metroon, ei vieläkää löydetty oikeeta paikkaa. Sit saatiin yks vartia näyttään missä oli oikee ovi.
Löydettiin sit takas metroon, meillä oli noin 45 minuuttia aikaa ehtiä oikealle rautatieasemalle.
Saatiin liput ostettua ja päästiin oikeeseen metroon. Siinä tuli juostua melkein tunti siel väärällä
rautatieasemalla. Kerettiin sit junaan. Matkustimme takas Suzhouhun paikalli junalla, juna oli ihan
täynnä. Siellä oli ihan törkeen kuuma. Junamatka takas kesti noin puoltoista tuntia. Nyt takas camp.
Nyt nukkuun. Hyvää yötä.
24.4.
Aamulla nukuimme pitkään melki 12 asti. Käytiin sovittaan pukua mun puku tarvi viel pikku
säätöö. Siitä sit lähin takas kotio. Kotoo lähettiin Aleksin ja Iriksen kans huvipuistoon. Siellä sit
hurvittelimme ja pidimme hauskaa. Sit viel käytiin katsomas valoshowta. Sen jälkeen sit tulin takas
kämpil, koska on vähä nuha ja väsyttää. Nyt nukkuun. Moikka.
25.4.
Aamulla nukuimme taas melki 12 asti. Siitä sit melki suoraan lähin hakemaan itselleni aamupalaa.
Aamupalan syötyään aloimme siivota omaa huonettamme. Huone oli tosi sotkuinen. Siivomisen
jälkeen lähime minä, Aleksi, Iris, Shuai ja Kang Kang syömään Suzhoun kuuluisinta ruokaa. Harmi
nyt en kyl muista mikä oli ruuan tai paikan nimi. Kävelimme kaunista katua pitkin missä oli
vanhoja kiinalaisia rakennuksia. Päästyään ravintollan jouduimme odottamaan että pääsisimme
sisään, koska ravintola oli täys. Noniin, saatiin pöytä. Ruokaa alkoi tulla pöytään, joka ikinen
ruokalaji oli ihan älyttömän hyvää, parempaa kuin aikasemmissa ravintoloissa.
Ravintolan jälkeen lähdimme takaisin kämpille. Takas kampuksella vietimme hetken aikaan meidän
huoneessamme. Tästä menimme pelaileen vähäsen sulkapalloa ja otimme ryhmäkuvan. Teetetään
siitä Lululle juliste, koska Lululla on ens keskiviikkona synttärit. Kuvan jälkeen tulimme minä, Iris,
Shuai ja Aleksi miedän huoneeseemme. Jaettiin täs vähä kuvia ja juttelimme kaikkee.. On ollu tosi
mukava päivä tänään, en vois muuta sanoo. Nyt sit nukkuun, huomenna töissä viimene päviä...
Hyvää yötä matkapäiväkirja, huomenna taas nähään.
26.4.
Tänään viimeinen päivä Vaconilla. Töissä teimme aamupäivällä FR4 taajareita. Markku ja Meeri
tulivat käymään Vaconilla klo. 14 aikaan. Siinä ne haastatteli mua ja Aleksia. Jussi ja Jere tekivät
näytön, koska niitten työharjotteluun kuuluu näyttö. Mulla ja Aleksilla oli koko Vaconilla olo aika
näyttöö. Siinä sit kun saatiin haastattelut ja näytöt tehtyä menimme neuvotteluhuoneeseen. Siellä
saatiin arvostelut tehtyä ja meiltä kyseltiin et mitä mieltä oli Vaconista ja mitä parannuksia voisi
tehdä. Siinä sit kun oltiin saatu kaffet juotu ja paperit täytetty ja keskustelut keskusteltu lähdimme
poikien kans kiittään työntekijöitä. Kättelimme kaikki ketkä olivat työskenneleet meidän kas,
kävimme myös kiittään Timo Harria eli big bossia tästä harjoittelusta. Siitä sit lähettiin takas

kämpille. Illaalla käyttiin syömäs vähä nuudeleit miejjän vakkari paikas. Illalla ei kummempaa
tehty. Huomena takas koululle opiskeleen ahkerasti. Mut nyt voisin mennä nukkuun väskää ihan
SIMONA! Hyvää yötä. Huomenna taas nähään..
27.4.
Jes sai nukkua tunnin pidempää. Koululla tehtiin vähäsen FMS juttui, siitä sit mentiin tutustuun
robottiin. Robotti oli minun muistaakseni aika uusi siel koulussa. Päivä saatiin nopeesti pulkkaan.
Huomen sitten päästään ohjelmoimaan robottia. Illalla menin hakeen pukuni ja vähä kierreltiin ja
shoppailtiin Aleksin ja Iriksen kanssa. Huomenna on viimeinen koulupäivä ja saadaan todistukset.
Nyt pitäis mennä nukkuun että huomenna jaksaa mennä. Hyvää yötä.
28.4.
Aamulla puku päälle ja koululle viettään viimeistä päivää. Aamusta pääsimme robotin kimppuun,
siinä vähä harjoteltiin enne kuin saimme ladata ohjelman robottiin. Oli toisi mielenkiintoista
ohjelmoida robottia, aluksi oli hiukan vaikeaa ymmärtää ohjelmaa, mut nopeesti sen kyl sit oppi.
Iltapäivästä menimme isoon neuvotteluhuoneeseen missä me kerroimme vähän miten meillä on
menny ja mitä on tehnyt täällä. Sen jälkeen saimme todistukset ja otettiin monta ryhmäkuvaa. Nyt
oon takas kämpil kirjottamassa tätä viimeistä päivää tääl. Reissu on ollut aivan mahtava, en tule
koskaan unohtamaan tätä reissua enkä sitä mitä olen täällä kokenut. Kiitos Kaunis... Se on MO!
Raportti:
Ville Varjonen

