Sunnuntai 21.10
Lähtö Kiinaan tuntui muutama kuukausi sitten niin kaukaiselta, mutta nyt se päivä oli tullut.
Lähtötunnelmat olivat mitäänsanomattomat. Ei oikein tiennyt mitä tuleman piti. Lentoasemalla tein
viimeisen tarkastuksen ja kaikki kamat tulivat mukaan.
Maanantai 22.10
Noin 22 tuntia valveilla. Helsinki-Sanghai yhdeksän tuntia ja päälle kahden tunnin bussimatka
koululle. Heti koululle päästyä tavarat huoneeseen ja syömään koulun ruokalaan Wilsonin kanssa.
Ruokailun ja pienten nokosten jälkeen loppupäivän ohjelmaan kuului kierros koululla oppilaitten
opastuksella, jonka jälkeen ruokailu. Paikalla oli koulun henkilökuntaa ja kierroksen järjestäneet
oppilaat.
Tiistai 23.10
Aamulla yhdeksän aikaan kierros Suzhoun Industrial Parkissa, jossa kohteina olivat esimerkiksi
kyseisestä paikasta kertova näyttely ja keskustan ostosalue. Kierroksen jälkeen päädyimme
syömään paikalliseen Mc Donaldsiin. Iltapäivällä kävimme tutustumassa tulevaan projektiin, joka
toteutetaan yhdessä koulun oppilaitten kanssa. Aihe oli vihivaunu,jonka pariin palattaisiin
myöhemmin tällä viikolla. Ilta kului koulun oppilaitten järjestämällä pyöräretkellä. Pyöräily oli
erittäin mielenkiintoita liikenteen seassa sillä Kiinassa tööttiä painetaan enemmän kuin jarrua ja
liikennesääntöjen noudattaminen on satunnaista.
Keskiviikko 24.10
Aamu alkaa kieroksella tulevassa työssäoppimispaikassa eli Vaconilla. Tehdas on erittäin siisti ja
eroaa paljon aikaisemmista mielikuvista. Kyseinen tehdas olisi suomen mittapuullakin erittäin siisti.
Ruokailun jälkeen vuorosssa oli kulttuurn vaihtoa vai oliko? Eli ohjelmassa oli kiinalaisen
perinneteen valmistusta ja perinteistä piirtämistä, Suomesta ei kuitenkaan puhetta ollut. Illalla
huoneessa oleskelua ja nukkumaan.
Torstai 25.10
Päivä alkoi projektin parissa, jota tehtäisiin samaisella- ja viimeisellä viikolla. Paikalla oli vaunua
kehittämässä ollut insinööri. Vaikka välissä saattoi olla matala kielimuuri kyseisen vaunun
perustoiminta tulivat selväksi. Vaunun aivot olivat ”USA:n armeijan ohjauskortti”, joka
ohjelmoidaan kiinalasiten itse kehittämällä ohjelmalla. Saa nähä miten kyseisen ohjelman käyttö
luonnistuu. Illalla vuorossa olivat kuolun järjestämät juhlat. Ohjelmaa oli jos jonkin näköistä
esimerkiksi tanssia ja laulua. Juhla oli oikein viihdyttävä olihan meillä oiken kunnia vieraan paikat
eturivissä.
Perjantai 26.10
Päivä koululla kului projektin parissa. Tutustuimme antureiden ja moottoreiden kytkentöihin ja
kytkentäpaikkoihin. Seuraavan kerran kyseiseen projektiin paneuduttaisiin paremmin
työharjoittelun jälkeen. Ilta kului Suzhouta kierrellen noin 10km etäisyydellä koulusta.
Lauantai 27.10
Puolenpäivän paikkeilla lähdimme kohti Times Squarea bussilla, josta jatkoimme matkaa metrolla
Lindun Lu:hun. Ensimmäisenä vuorossa oli ruoka kiinalaisessa ravintolassa, jonka jälkeen

kiertelimme kauppoja. Mukaan tarttui takki. Iltapäivällä kävelimme takaisin metrolle ja jatkoimme
matkaa kohti liikettä, josta voisi halutessaan tilata puvun. Kankaan valinnan ja mittailujen jälkeen
kiertelimme vielä tunnin kyseisellä alueella, jonka jälkeen palasimme metrolla ja bussilla takaisin
kampukselle.

Sununtai 28.10
Aamusta lähdimme kiertelemään vanhaakaupunkia koulun oppilaitten kanssa. Ensin vuorossa oli
Humble Administrtator`s Garden, joka oli vanha yksityinen puisto. Puistossa oli tuotu kiinalaisen
tavan mukaan esille kolme elementtiä, jotka olivat taivas, vesi ja kallio. Puistokierroksen jälkeen
kävimme museossa, jossa oli esillä vanhoja kiinalaisia esineitä ja taideteoksia. Puolenpäivän
aikaan kävimme syömässä kiinalaisessa ravintolassa, josta meille oli varattu pöytä etukäteen.
Pöytään valittii noin 10 ruokalajia muummuassa ankkaa, joka oli esillä päineen kaikkineen.
Iltapäivällä kävimme Tiger Hill nimisessä paikassa, joka sai nimensä sen rakennuksista.
Päätä kuvasi portti ja häntää noin 40m korkea 2500 vuotta vanha kalteva torni. Illalla mäkkäriin.

Maanantai 29.10
8:30 bussiin ja vaconille. Kahden viikon työharjoittelu alkoi ja ensimmäiseksi valittaisiin linjat.
Itsen päädyin linjalle, jossa kasataan FR4, -5 ja -6 taajuusmuuttajaa. Taajuusmuuttajien max tehot
ovat 5,5- 15- ja 30KW. Linjalla oli seitsämän pistettä, joita tulisin käymään läpi. Aloitin
ensimmäiseltä pisteeltä missä metallialustaan kiinnitetään kaksi kontaktoria ja riviliittimiä, jotka
sitte johdotetaan. Ihan ok hommaa ei mitään vaikeaa mutta ei sentää tikkua ristiinkään. Työajat ovat
saman tyylliset kuin Suomessa. Päivän pituus on kahdeksan ja puoli tuntia, kaksi 15 minuutin
kahvitaukoa ja 30 minuutin ruokailu. Ruoka on erittäin hyvää ja aterian saa valita kahdesta
vaihtoehdosta. Illalla oli vaihteeksi kulttuurinvaihtoa ja täällä kertaa mukana olivat singaporilaiset.

Tiistai 30.10
Hommat jatkuvat Vaconilla. Aamulla siirryin pistelle kaksi. Pisteellä kasataan metallialustalle
tehoyksikkö, ykköspisteellä tehdyt kontaktorialustat ja mallista riippuen muita varusteita. Samalla
linjalla on noin 10 henkilöä ja meininki on rento työskentelyn lomassa. Keskiviikkona pitäisi olla
inventaariopäivä, joten varsinaiset työt jatkuvat lauantain johtuen torstain ja perjantain
vapaapäivistä.
Keskiviikko 31.10
Inventaariota töissä. Päivän tehtäviin kuului tavaroitten laskemista ja merkkaamista. Illalla käytiin
koulun lähesellä ostarilla ja syömässä
Torstai 1.11
Nyt kaksi päivää vapaata töistä. Lähdimme porukalla käymään Lindun Lu:n Ostoskadulla
shoppailemassa. Aamu alkoi mukavasti pekoniaterialla Times Squarella. Times Squarelta menimme
metrolla Lindun Lu:hun. Alue on erittäin suosittu Suzhoussa ja katu oli tupaten täynnä
torstainakin. Alueella oli niin merkkivaateliikkeitä sekä pieniä kojuja. Itselle mukaan tarttui joku
paita. Tulihan sitä käytyä mäkkärissä illalla.
Perjantai 2.11
Päivällä kierros vanhassa kaupungissa ja lindun Lu:ssa kiinalaisten oppaitten kanssa. Molemmissa
paikoissa käyty jo useamman kerran mutta esitettiin kiltisti tietämätöntä. Koko päivä kierreltiin ja
ihmeteltiin. Illalla tehtiin vähän ostoksian osan porukasta palattua kampukselle. Jotain vaatteita
tarttui taas mukaan. Illalla pelattiin biljardia koululla.
Lauantai 3.11
Nyt olis 7 päivän työputki Vaconilla. Tänään olin kolmospisteellä, jossa jarruvastuspaketteja
kasailin ja nimmareita tarkastuslistaan rustailin. Tampereen opettaja Matti oli tullut ja käytiin illa
safkaamassa.
Sunnuntai 4.11
Sama homma jatkui töisä. Kerettiin ruokatauon jälkeen vertailemaan parin jätkän kanssa rahoja,
henkkareita ja pankkikortteja.Hauskaa oli! Töissä safka oli taas hyvää. B vaihtoehtona oli
nuudeleita ja niitä tuli otettua. Illalla käytiin pelaamassa pingistä.
Maanantai 5.11
Vaconilla samalla pisteellä, jossa aikaisemminkin. Töitten jälkeen kaupasta jotain syötävää ja
pelaamaan pingista. Jäimme muitten lähdettyä ottamaan vielä muutaman erän Matin kanssa. Hetken
päästä kampuksella majailevat ulkopaikkalaiset haastoivat meidät nelinpeliin. Pelattiin siinä
muutama erä ja lähdettiin kämpille.
tiistai 6.11
Aamulla normaalisti Vaconille ja kolmospisteelle. Työ sujuu jo rutiinilla eikä kukaan katso enää
perään. Taidan olla samalla paikalla loppuun asti. Illalla pelattiin pingista ja sulkapalloa.

Keskiviikko 7.11
Töissä samaa hommaa. Illalla käytiin syömässä Pizza Hutissa. Syömisen jälkeen kiertelimme
ostoskeskuksessa, jossa oli pelkkiä merkkiliikkeitä.
Tortsai 8.11
Työt jatkuivat 3 pisteellä. Puolenpäivän aikaan insinööri tuli esittelemään testauslaitteen toimintaa
ja sen testausvaiheita. llalla kampuksen ravintolasta kanahampurilainen ja pelaamaan biljardia.
Perjantai 9.11
Tavalliseen tapaan 8:30 Vaconille. Kyseessä oli viimeinen työpäivä. Työskentelin samalla pisteella
kuin aikaisemminkin. Iltapäivällä oli kokous ja työssäopin arviointi. Kaksiviikkoa meni äkkiä
vaikka työ olikin joskus aika puuduttavaa. Linjan porukka ja henki oli hyvä.
Lauantai 10.11
Pitkästä aikaa sai nukkua myöhään. Päivällä lähdettiin oppaitten kanssa sovittamaan pukuja. Itse en
pukua tilannut ja lähdimmekin kouluni opettajan Pentin kanssa kiertelemään vanhaankaupunkiin.
Myöhemmin kävimme syömässä porukalla Mäkkärissä, josta lähdimme takaisin kampukselle.

sunnustai 11.11
Tälle päivälle oli luvassa Shanghain reissu. Kuuden aikoihin herätys ja bussilla juna-asemalle.
Shanghaissa oltiin noin 30 minuutissa olihan kyseessä luotijuna, jolla saavutettiin 300km/h vauhti!
Päivällä käytiin syömässä ja kierrreltiin ostoskaduilla muummuassa Nanjing roadilla.
Illalla käytiin katsomassa Pudongia Huangpun joen toiselta puolelta suositulta näköalapaikalta.
Hienolta näytti!

Maanantai 12.11
Päivällä käytiin muistelemassa vihivaunun kasausta ja samalla jaettiin näyttöajat kouluittain.
Otimme Juuson kanssa tiistain. Loppupäivä oltiin kampuksella.
Tistai 13.11
Meilla oli aamulla vuorossa näyttö vihivaunun kasauksesta. Työ sujui suunnitellusti olihan sitä
etukäteen harjoiteltu. Kahden aikoihin käytiin Juuson kanssa koulun oppilaitten haastateltavana.
Haastattelun jälkeen käytiin Penan kanssa pyörähtämässä Times Squarella. Illalla hengailtiin
kämpillä.
Keskikiikko 14.11
Aamulla käytiin pukuliikkeessä ja kierreltinn lähialueella. Iltapäivällä kävimme kuolulta oppaiksi
lähteneiden tyttöjen kanssa etsimässä postikortteja. Illalla kampuksella oli musiikkiesitys.
Torstai 15.11
Pitkien unien jälkeen kampuksella alkoi Vaconin urheilupäivä. Se järjestettiin kampuksella, koska
Vacon omisti osan koulua. Ensiksi pelasimme koripalloa viiteen pisteeseen saakka kolme vastaan
kolme tyyllillä yhteen koriin. Koripallo ottelun jälkeen pelasimme jalkapalloa kaksi 20 minuutin
erää. Koriksessa tuli turpaan mutta jalkapallossa joukkueeni voitti selvin lukemin.
Itsellä tehot taisi olla 1+2.
Perjantai 16.11
Aamulla menimme luokkahuoneeseen, jossa olimme kasanneet vihivaunua. Tällä kertaa meille
jaettiin todistukset kiinassa olosta ja projektiin osallistumisesta. Paikalla oli koulun johtoa.
Illaksi sovittiin ruokailu koulun "presidentin" ja vaconin johdon kanssa. Päivä kului nopeasti sillä
tuttuun tyyliin tekemistä riitti. Noin viiden aikaan illalla menimme pikkubussilla hotellille, jossa
kaikki näytti olevan kullattua. Hotelilla syötiin tuttuun tapaan pyöreän pöydän ympärillä, jossa ruuat
pyörivät alustalla. Ruoka oli erittäin hyvää ja juomapuolikin oli kunnossa. Illan tunnelma oli erittäin
rento. Aterian jälkeen toivotimme hyvät jatkot toisillemme ja palasimme kampukselle.

Lauantai 17.11
Viimeinen päivä Kiinassa. Päivän käytimme kierrellen tutulla Lindun Lu:n ostoskadulla, jossa
tehtiin viimeisiä ostoksia. Illalla ajattelimme että olisi parempi valvoa yö, ehkä silloin saisi
lentokoneessa hieman nukuttua.

Sunnuntai 18.11
Kolmen aikaan yöllä teimme viimeisiä siivouksia ja pakkailimme laukkuja. neljän aikaan
aamuyöstä lähdimme pikkubussilla kohti Shanghain lentokenttää. Bussin kuski oli tuttu koko
kuukauden ajalta. Vaikken saanutkaan nukuttua lentokoneessa kuin pieniä pätkiä 10 tuntia meni
yllättävän nopeasti. Helsinki-Vantaan lentoasemalla laukkujen haun jälkeen moikattiin toisillemme
ja jatkoimme kukin omiin suuntiimme.

