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Työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa 20.2.-20.4.2012
Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa 20.2-20.4.2012. Helsingistä tuli myös 2 tyttöä ja yhden pojankin
piti tulla, mutta hänelle ei löytynyt työpaikkaa. Kuulin kuitenkin, että hän pääsi vihdoin ja viimein Kiinaan
toukokuuksi.
Asuin Suzhoussa koulun pyörittämässä hotellissa harjoittelun ajan. Hotellin on avannut Turun ammattiinstituutin kanssa yhteistyötä tekevä STFI-ammattikoulu (Suzhou Tourism and Finance Institute). Ei ollut
oikein kivaa asua samassa pienessä huoneessa 9 viikkoa.

JSSDW yritys
Olin JSSDW-nimisessä yrityksessä työharjoittelussa. Yrityksen päätoiminta on nettimainonta, nettisivun
suunnittelu ja tietokoneen ohjelmointi. Olen myynnin järjestelyn puolella ja tehtäväni on vähän niin kuin
assistenttien tehtävät. Työpäiväni alkoi joka päivä aamu 7.30 ja loppui 17.00 jälkeen. Työmatka oli myös
aika pitkä. Aamulla bussimatka kestää noin 30-40 minuuttia ja 17.00 jälkeen matka kestää yli tunnin. Se
johtuu siitä, että on ruuhka-aika. Silloin bussi on jo täpötäynnä, minulla oli aluksi vaikeuksia tottua siihen.

Yrityksellä on tiukat säännöt myyntiosastolle, tarkka pukukoodi on yksi niistä. Kaikille yhteinen sääntö on,
että jos myöhästyt kerran, saat 10 yuania sakkoa, toisesta kerrasta 20 yuania, kolmannesta kerrasta 40
yuania ja neljännestä kerrasta samassa kuussa saat potkut. Suzhou kuuluu Jiangsun provinssin. Suzhoun
JSSDW on pääkonttori ja heillä on tytäryhtiöitä parissa muussakin kaupungissa.

Hangzhoun matka
Menin Veeran, toisen suomalaisen työssäoppijan, kanssa Hangzhouhun pariksi päiväksi. Meillä ei ollut
paljon aikaa, joten kiersimme vain Hangzhoun kuuluisan West Lake läpi. Ensimmäisenä päivänä oli tosi
pilvinen päivä, emme oikein kierrelleet järveä vaan menimme shoppailemaan. Veera teki hyviä ostoksia.
Sää oli pilvinen ja satoi myös vähän. Kuvassa on perinteinen pikkuvene ja kuljettaja/opas. Menimme
Veeran kanssa veneajelulle, kuljettajamme kertoi meille vähän historiaa ja esitteli West Laken rannalla
olevia rakennuksia. Yhdessä vaiheessa hän alkoi laulaa!

Seuraava päivä oli ihanan aurinkoinen ja lämmin. Meidän suunnitelmana oli vuokrata pyörä ja kiertää koko
West Lake.

Näimme päivän päätteeksi ihanan auringonlaskun.
Hangzhoun matka oli ihana. Pidimme hauskaa ja olimme myös seikkailuhenkisiä, kun vuokrasimme pyörän.
Ja kiersimme sitten pyörän kanssa koko West Laken. Saimme samalla kokemusta siitä, millaista on pyöräillä
kiinalaisella autotiellä. Minua kuitenkin jäi harmittamaan se, että emme ole vierailleet muualla kuin West
Lakessa. Olisin niin halunnut nähdä muitakin paikkoja Hangzhoussa ja varsinkin vierailla sellaisessa
teehuoneessa, jossa tarjoillaan teetä sellaisella pronssisella teekannulla, jossa on tosi pitkä ja ohut nokka.
Tarjoilijat esittävät sinulle erilaisia asentoja/tapoja, miten teetä voi kaataa kannun kanssa.

Luanin matka
Luan on kotikaupunkini Kiinassa. Isovanhempani asuvat siellä ja kaikki sukulaiseni myös. Vietin viikon
Luanissa katsomassa sukulaisiani. Veera tuli seuraksi vähän myöhemmin, koska lupasin viedä hänet maalle.
Setäni asuu Dingjissa. Se on oikeastaan maatila, tosi pieni paikka. Oli kevätaika, joten joka puolella oli
kukkia ja erityisesti rypsikukkia. Menimme sinne pariksi tunniksi, bussimatka Luanista Dingjiin kesti vain
vähän yli tunnin.

Dingjissä saimme tutustua aivan toisenlaiseen kiinalaiseen elämäntyyliin. Ihmiset tunsivat toisensa ja olivat
todella ystävällisiä. Elämä maalla on muutenkin jotenkin leppoisampaa, ei ollut kiire vaan elämässä voi
nauttia arjen pikkuasioista. Ei mitään isoja murheita niin kuin kaupungeissa. Ihmiset kokoontuvat lounaan
jälkeen yhteen ja pelaavat korttipeliä yhdessä tai istuvat yhdessä juttelemassa päivän uutisista. Me
ihastuimme maatilan elämään, se oli aivan toisenlainen elämä kuin kaupungeissa.

Tämä Kiinan matka oli todella antoisa. Näin paljon kiinalaiseen kulttuuriin liittyviä asioita. Oli hyviä ja
huonoja puolia, kuten kaikissa muissakin asioissa. Olen todella tyytyväinen siihen, etten jäänyt vain
Suzhouhun 9 viikoksi vaan matkustelin. Suosittelen lämpimästi heille, jotka ovat lähdössä syksyllä Kiinaan:
"Matkustakaa, älkää jääkö pelkästään Suzhouhun työssäoppimisen ajaksi vaan lähtekää seikkailemaan
muihin kaupunkeihin!! Ette tule pettymään!!"

