Tuomas Laveri, 21.10.-18.11.2012 Suzhou
21.10 su
Matkamme alkoi Turun bussiasemalta josta bussi lähti lentokentälle. Perille
päästyämme oli vähän luppoaikaa ja tuli palloiltua terminaalissa. Kun lento lähti, oli
edessä 8 tunnin lento kohti Kiinaa.
22.10 Ma
Lento saapui Kiinaan klo 7 Kiinan aikaan eli kokonaan uusi päivä alkoi ilman yöunia.
Shanghain lentokentällä odotti bussi joka vei meidät Suzhouhun joka tulee olemaan
kotimme seuraavan 4 viikon ajan. Epätasaisen matkan jälkeen pääsimme kampukselle
joka oli suhteellisen laaja. Löytyy erilaisia kauppoja, ravintoloita, apteekki,
elektroniikkakauppoja, koripallokenttiä, juoksurata, jalkapallokenttä ja lukuisia opiskelijaasuntoloja. Päästyämme huoneisiimme purimme matkatavaramme ja menimme
kouluruokalaan syömään. Ruoka oli vähintäänkin erilaista mutta ei huonoa. Ennen
kampuskierrosta tuli vapaa-aika käytettyä nukkuen kivikovilla patjoilla. Kierroksen jälkeen
oli taas aika nukkua.
23.10 Ti
Unirytmi ihan sekaisin ja ylhäällä klo 4. Aamiaiseksi tilattiin nuudeleja kasvisten ja
munakkaan kanssa. Tilaamisesta ei olisi tullut mitään ellei tulkki olisi ollut samalla
syömässä aamiaista. Myöhemmin odotti kierros Suzhoun keskustassa. Kierroksen jälkeen
nälkäisinä käveltiin läheiseen mäkkäriin. Hintaa big mac aterialle tuli noin 2 euroa.
Iltapäivällä kävimme pyöräretkellä paikallisen järven rannalla muiden opiskelijoiden
kanssa. Liikenne oli meille aika kaoottista. Liikenteestä selvinneinä nuudelikulhon kautta
nukkumaan.
24.10 Ke
Aamulla lähdettiin porukalla katsomaan tulevaa työssäoppimispaikkaa. Yritys oli Vacon
joka sijaitsi aika lähellä kampusta. Yritysesittelyn jälkeen menimme takaisin kampukselle
jossa odotti kulttuurivaihtoa. Opiskelijat esittelivät meille perinteisen teeseremonian.
Oolong-teen jälkeen maalasimme perinteisillä vesiväreillä. Kovan harjoittelun jälkeen
maalasimme viuhkat, toiselle puolelle kuvia ja toiselle kiinankielellä jokin lause. Saimme
pitää viuhkat lahjaksi. Huomenna odottaa kampuksella projekti.
25.10 To
Aamusta lähdettiin katsomaan tulevaa projektia mitä tulemme tekemään reissumme
loppuvaiheessa. Projektimme on automaattisesti liikkuva varastokärry. Opettaja esitteli
meille ohjelmointia ja ohjelmaa. Ohjelma piti ladata meidän koneeseemme koska tarvittiin
kone missä on xp. Hankaluuksia toi se että kone oli suomeksi ja opettajan kone oli
kiinaksi. Sähläyksen jälkeen koneeseemme saatiin ohjelma. Opettaja opasti meitä
ohjelman käyttöön. Lounaan jälkeen palasimme luokkaan jossa meitä perehdytettiin
kärryjen rakenteeseen ja toimintaan. Opettaja selitti kovaa tahtia kiinaa ja tulkki yritti pysyä
perässä mutta perustoiminta tuli selväksi joka oli pääasia. Illalla oli uusien opiskelijoiden
tervetuliaisjuhla. Porukkaa oli joitain tuhansia. Juhlan jälkeen pääsi nukkumaan pää
humisten.
26.10 Pe
Aamusta menimme takaisin projektin pariin. Katsoimme asennuksia ja kytkentöjä.
Opettaja purki kytkentöjä ja meidän piti kytkeä ne uusiksi ulkomuistista. Apuja tuli kahdelta

kiinalaisopiskelijalta. Muutama kytkentävirhe tuli mutta suurimmaksi osin meni hyvin.
Lounaan jälkeen palaamme kytkemään sen uusiksi ilman virheitä. Kun tulimme takaisin
kytkimme sen uusiksi ja opettelimme kytkentöjä. Loppu päivä oli vapaa.
27.10 La
Aamupäivästä lähdimme kaupungille. Ensin bussilla keskustaan ja sieltä jatkoimme
metrolla matkaa. Kävimme kaupungilla syömässä ja tekemässä ostoksia. Itselle tarttui
mukaan halpa soitin, rolex ja uusi reppu. Matkamme jatkui takaisin metroasemalle ja sieltä
silkkikauppaan. Siellä otimme mitat ylös ja räätäli tekee puvut. Hintaa puvulle tuli noin 120
euroa. Silkkikaupan jälkeen syötiin kfc:llä ja sitten menimme metrolla takaisin.
Paluumatkalla kampukselle kävimme vielä mäkkärin kautta.
28.10 Su
Aamusta lähdimme porukalla Humbles administrators gardeniin. Sieltä Suzhoun
museoon. Museokierroksen jälkeen menimme syömään. Ankkasopassa minulle tuli lihan
sijasta lautaselle ankanpää. Ruoka annoksia oli monia. Kaikki oli syötäviä ja suurin osa oli
herkullisia. Ruokailun jälkeen suunnistimme takaisin bussiin ja matka jatkui Tigers hillille.
otimme siellä kiertoajelun kukkulalle. Kukkulan jälkeen menimme vielä vanhaan
kaupunkiin kävelemään. Reissun päätteeksi menimme syömään soppaa ja täytettyjä
nyyttejä. Seuraavana päivänä on luvassa töitä Vaconilla.
29.10 Ma
Tänään alkoi työt. Aamulla bussikyyti oli hakemassa meitä Vaconille. Vaconilla oli iloinen
yllätys kun suomalaiset toivottivat huomenet. Oli mukava kuulla suomea pitkästä aikaa.
Esittelyn jälkeen meille jaettiin työpisteet eri linjoilta. Ensimmäinen työpäivä oli
suurimmaksi osaksi katselemista. Vähän pääsi tekemään. Työpäivän jälkeen odotti
koululla kulttuurivaihtoa. Meidän lisäksi kulttuurivaihdossa oli ryhmä Singaporesta.
Tilaisuudessa esiteltiin kiinalaisia perinneasuja ja kiinalainen hääseremonia. Leikkelimme
myös paperista koristeita ja maalasimme kiinalaisia kirjaimia.
30.10 Ti
Aamulla menimme takaisin töihin. Työlinjalla pääsin kokoamaan laitteita ihan itse.
Kuitenkin tarkkailevien silmäparien alla. Päivä meni prosessin opetteluun ja
kommunikointivaikeuksien kanssa. Illalla mäkin kautta uupuneena nukkumaan ja
odottamaan keskiviikkoillan naamiaistanssiaisia.
31.10 Ke
Töissä oli inventaariopäivä jossa laskimme kaikki komponentit koko yrityksessä.
Laskiessa meni koko päivä. Mukan mahtui yksi paloharjoitus. Kampuksella oli illalla
naamiaistanssiaiset. Porukkaa oli mukavasti ja meno oli kunnon ala-aste disko. Minut
vedettiin keskelle vapaaehtoisena osallistumaan kilpailuun. Tehtävänä oli pyöriä, juoda
litra limua ja puhaltaa ilmapallo. No suomalaisena join nopeasti limut ja voitin karkkia.
Myöhemmin illalla vielä kfc:hen jätti kanakorille. om nom nom
01.11 To
Lähdimme Tampereen ja Hyrian kanssa kaupungille. Hypättiin vaan bussiin ja sieltä
metrolla johonkin Lindun luhun tai johonkin vastaavaan paikkaan. Paikanpäällä oli hyvin
paljon erilaisia kauppoja ja ruokaloita. Merkkiliikkeistä pikkukojuihin. Päivä meni
kaupungilla pyörimiseen.

2.11 Pe
Lähdimme taas kiinalaisopiskelijoiden kanssa vanhaan kaupunkiin ja sieltä samaan
paikkaan missä edellisenä päivänä olimme. Tulee julkkis olo kun kaupungilla ihmiset
tulevat kysymään että voiko ottaa kuvia. En tiedä miten kestää Suomessa ilman tätä
huomion määrää. Koko päivä meni taas kaupungilla.
3.11 La
Inventaarion takia meillä oli torstai ja perjantai vapaa mutta lauantai ja sunnuntai töitä eli
aamusta heti töihin. Työpäivä meni normaalisti. Työpäivän jälkeen menimme koko
porukka syömään. Kävelimme kaupungille päin etsimään subwaytä mutta kun sitä ei
löytynyt menimme perinteiseen ravintolaan. Kuuden ihmisen ruoat maksoivat sen 15
euroa. Alakerran marketista löytyi hyvät farkut 17 eurolla. Illalla muu porukka meni vielä
palaamaan biljardia kun minä menin huoneeseen syömään nuudeleita ja nukkumaan.
Kello 00.00 herätys kun käytävällä raikui paljon onnea vaan. Singaporelaiset juhlistivat
kivasti jonkun synttäreitä keskellä yötä.
4.11 Su
Töissä vaihtui linja missä työskentelen mutta ihmisellä, jonka piti ohjata minua, oli jotain
muuta hommaa. En päässyt tekemään uudella linjalla mitään koska kukaan muu ei
puhunut englantia. Hommakseni uudella linjalla oli lukea Vaconin nettisivuilta tietoa.
Toivottavasti jatkossa tulee joku kielitaitoinen koska kommunikoinnin piti tapahtua
osoittelulla tai muulla vastaavalla sohimisella. Töitten jälkeen ruokana oli 2 bigmac ateriaa
:) Kampuksella taas pestiin pyykkiä. Tällä kertaa ehkä jopa oikealla pesuaineella, viime
kerralla pyykit pestiin jollain mistä ei ole tietoa koska paketissa oli vain kiinalaisia kirjaimia.
5.11 Ma
Hommissa linja vaihtui takaisin koska kukaan ei osannut kertoa mitä kuului tehdä toisessa
linjassa. Se passasi minulle koska hanskasin jo edelliset hommat. Töitten jälkeen mentiin
syömään jotain kiinalaista ravintolaan. Törkeitä chili pommeja tuli vastaan, mutta ruoka oli
hyvää. Illalla ostin marketista kanankoipia pussissa. Oli aika hazardin makuisia.
Huoneenlämmössä tiiviste pussissa...
6.11 Ti
Aamusta menin hakemaan kampukselta jotain aamiaista. Tuli ostettua joku lätty,
munapiirakka keitetty kananmuna. Hintaa tuli 80 senttiä. Töissä meni mukavasti
aamupäivä ja iltapäivä jutellen työpaikkojen eroavaisuuksista Kiinassa ja Suomessa.
Apuna oli google translator. Opin myös kirjoittamaan nimeni kiinaksi.
7.11 Ke
Ei mitään ihmeellistä töissä, muuta kuin söin mädätetyn kananmunan. Töitten jälkeen
pizza huttiin. Oli oikeen kunnon gurmee pitsoja. 7 syöjää, hinta 600 juania. Ei paha
Suomessa mutta Kiinan hinnoilla aika kallis.
8.11 To
Töitten jälkeen mentiin koulun biljardihalliin pelailemaan ja syötiin koululla.
9.11 Pe
Tänään oli viimeinen työpäivä. Työpaikalla oli normaalisti töitä ja yksi kokous jossa
kiinalaiset halusivat kommenttia Vaconista. Saimme kaikki todella hyvät arvioinnit
työssäoppimasta. Töitten jälkeen käytiin kaupungilla ostoksilla.

10.11 La
Käytiin kokeilemassa räätälöityjä pukuja jonka jälkeen ne viimeistellään. Oli tyylikkäitä.
illalla pelattiin biljardia koulun biljardisalilla.
11.11 Su
Herätys klo 6 aamusta ja nokka kohti Shanghaita. Bussilla mentiin juna-asemalle ja sieltä
luotijunalla Shanghaihin. Nopeus oli joku 350 kilsaa tunnissa. Shanghaissa oli pakko
käydä syömässä subwayssä aamiaista. Päivällä pyörittiin kaupungilla ja lopulta löydettiin
4-kerroksinen kauppakeskus joka oli täynnä feikkikauppoja. Tuli ostettua vanssin kengät,
dieselin vyö ja huppari, monster huppari, raybanin lasit, oolong teetä ja metallinen
taskumatti. Koko hinnaksi tuli noin 75 euroa. Illalla kun aurinko oli laskenut näkyi koko
Shanghain valot täydessä loistossa. Oli todella hienoa kaikkine pilvenpiirtäjineen.
12.11 Ma
Käytiin taas aamulla katsomassa projektia mitä teemme tämän viikon. Jokainen koulu
menee kokoamaan kärryt ryhmänä. Muut menee joko koulun tunneille tai jotain muuta
aktiviteettiä. Illalla kämpille tuli kiinalaisia jostain toisesta projektista. He toivat ruokia ja
juomia. Oli vähän omituinen tilaisuus.
13.11 Ti
Mentiin aamulla haastatteluun missä keskusteltiin projektistamme. Iltapäivällä menimme
kokoamaan kärryn ja saimme sen toimintakuntoon vähän yli tunnissa. Iltapäivä oli
vapaata.
14.11 Ke
Mentiin hakemaan valmiit puvut. Mukaan tuli kaksi kiinalaista opiskelijaa. Metrolla he
ohjasivat meidät väärälle asemalla. Osasimme perille paremmin yksin. Mutta lopulta kun
menimme omin nokkinemme päästiin perille. Puku istui todella hyvin ja näytti hyvältä.
Jälleen mäkkäriin ja sieltä koululle takaisin pelaamaan biljardia.
15.11 To
Lähdettiin hakemaan postikortteja opiskelijoiden kanssa. No kortteja ei löytynyt. Koululla
oli Vaconin urheilupäivä. Kaikki työntekijät olivat pelaamassa korista ja muita lajeja.
16.11 Pe
Menimme aamusta hakemaan diplomeja työssäoppimisesta ja projektin suorittamisesta.
Menimme illalla syömään hienoon ravintolaan rehtorin ja Vaconin ihmisten kanssa.
17.11 La
Tänään menimme Lindun luhun ostamaan jotain tuliaisia Suomeen. Tuli syötyä siellä
katuruokaa. Oli kyllä ihan hyvää. Sunnuntaina on lähtö kello viideltä kohti Suomea.
18.11 Su
Unettoman yön jälkeen lähdimme bussilla Shanghaihin. Lentomatka kesti jotain 10 tuntia.
Lentokoneessakaan ei uni tullut. No Suomessa oltiin klo 3 päivällä ja unirytmi aikas
sekaisin. Hyvä reissu oli ja ainutlaatuinen kokemus. Mitään en reissusta muuttaisi.

