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Otsikko

Johdanto
Lähdöstä työssäoppimaan
Suoritin syksyn 2014 työssäoppimisjakson SuiShenWan nimisessä yrityksessä
Suzhoussa, Kiinassa. Työssäoppimisen kesto oli noin kaksi kuukautta, ja se sisälsi
erilaisia tehtävänantoja graafikon työtehtävistä.
Minulla on aina ollut tietynlainen kiinnostus Kiinaa kohtaan, ja kun kuulin, että olisi
mahdollisuus lähteä Kiinaan työssäoppimaan, olin enemmänkin kuin valmis hakemaan
projektiin mukaan. Aiempaa kokemusta Kiinan kieltä kohtaan minulla ei ollut, mutta
erilainen kulttuuri ja ympäristö viehättivät kovasti.
Olen lukenut paljon erilasia lehtiartikkeleita kiinalaisen kulttuurin eri puolista, ja siksi
olikin hauskaa nähdä miten osa käsityksistäni olivat täysin oikeanlaisia, ja jotkut taasen
aivan päinvastoin. Olin esimerkiksi kuvitellut, että kiinalaiset olisivat ulkomaalaisia
kohtaan jokseenkin hiljaista ja vetäytyväistä kansaa (tämän olin luullut johtuvan
kommunismista), mutta olinkin väärässä. He ovat erittäin uteliaita ja kiinnostuneita
ulkonäöstäsi ja toimistasi, ja välillä saatoit kuulla jonkun huutavan ”Hello!”, sillä se
usein oli ainoa sana minkä he Englanniksi osasivat sanoa. Kuitenkaan kulttuurierot
kokonaisuudessaan eivät päässeet suuremmin yllättämään, sillä ennen matkaani
vanhempi siskoni (joka on asunut Singaporessa ja kiertänyt ympäri Aasiaa) kertoi
minulle lähes kaiken mihin minun tulisi varautua monimuotoisessa Aasian maassa. Hän
kertoi minulle muun muassa kulttuurieroista sekä sellaisista matkatavaroista, joita
kannattaisi ottaa mukaan eri ”ongelmatilanteiden” varalta. Olen itsekin matkustanut
paljon, mutta tämä oli ensimmäinen kertani Aasian mantereella.
Kaikkeen ei voi etukäteen varautua, mutta kaikista oleellisimmat riskit on helppo välttää
pienellä maalaisjärjellä. Tällä tarkoitan tavanomaista Apteekissa juoksua ennen matkaa,
sillä vieraan kulttuurin bakteerikanta voi yllättää vatsan ruoan ja/tai juomaveden kautta.
Särkylääkkeet ja maitohappobakteerit tulivatkin todelliseen hyötykäyttöön tuon kahden
kuukauden aikana, ja uskonkin maitohappobakteerien olevankin se suurin syy siihen,
miksi en kertaakaan kärsinyt matkani aikana vatsaongelmista (samaa en voi sanoa
muista). Opettelin myös muutaman kiinankielisen sanan ennen matkaani (perinteistä
mandariinikiinaa), mutta paikan päällä huomasinkin, että Suzhoun ja Shanghain
kiinankielet eivät kohtaa lähes ollenkaan. Shanghai on lähempänä perinteistä Kiinaa, ja
Suzhoussa on aivan oma murteensa.
Olen erittäin tyytyväinen matkaani Kiinaan, enkä kadu hetkeäkään, että otin osaa Kiinaprojektiin. Kiina ylitti odotukseni ja viihdyin maassa oikein hyvin. Maana Kiina on myös
erittäin monipuolinen, ja ehdin nähdä siitä vasta murto-osan. Siksi aionkin palata vielä
joskus tulevaisuudessa takaisin.
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Työskentely
Työssäoppiminen kiinalaisessa
yrityksessä nimeltä SuiShenWan oli
haastavaa mutta innoittavaa. Opin
paljon uusia asioita, ja sain lukuisia
määriä lisämateriaalia työskentelyyn
jatkoa varten. SuiShenWan on
kiinalainen pelialan yritys, joka
tuottaa omia, sekä Internetistä
täysin kopioituja pelejä omille
sivuilleen. Yrityksessä on paljon
työntekijöitä, joista suurin osa on
lähtöisin toisista kaupungeista tai
provinsseista. Yhden uuden pelin
tuottamiseen menee noin
kuukaudesta kolmeen pelin
vaikeusasteen mukaan.
Työtehtävien jakaminen sekä muu kommunikointi työtovereiden kanssa tapahtui
englannin kielellä. Aina ei ilman väärinymmärryksiä selvitty, ja siksi olikin tärkeää
selvittää kanssa työskentelijöiden tarpeet perinpohjaisesti heti alkuun. Apuna
kommunikoinnissa käytimme usein myös Skype –ohjelmaa. Tällöin kiinalaisilla
työkavereillamme oli mahdollisuus käyttää rauhassa Internetin hakukoneita uusien
englanninkielisten sanojen kääntämiseksi.
Työpäivä alkoi jokainen arkipäivä kello 09:00 ja päättyi kello 17:00. Ylitöihin oli aina
mahdollisuus jäädä, ja monet kiinalaiset työtoverimme tekivätkin pitkää päivää aina
kello 22:00 saakka. Ruokailut tapahtuivat iltaisin yhdessä ryhmähengen ylläpitämiseksi.
Ruoan pystyi aina ottamaan halutessaan mukaan, mutta myös koulun ruokalassa oli
runsaasti tilaa. Muutamiin työpäiviin kuului myös palaveri, jonka ajankohta ja pituus
vaihtelivat. Palaverit kuitenkin pidettiin usein Kiinan kielellä, ja käännökset pidettiin
hyvin lyhyinä, noin muutaman sanan pituisina lauseina.
Omasta työpanoksestaan tuli raportoida työnantajalle sekä projektipäällikölle päivittäin.
Raportoinnissa tuli kertoa omat aikaansaannokset, ongelmat, sekä ehdotukset uusista
toimintatavoista. Muutoin raportointi oli vapaamuotoista, ja osan kohdista oli
mahdollista jättää täyttämättä. Pääosin työtehtäväni koskivat pelisuunnittelun graafista
puolta, ja sainkin työstää oikein urakalla taustakuvia, hahmoja sekä efektejä
mobiilipeleihin.
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Kulttuuri
Kiinalainen kulttuuri eroaa
Suomalaisesta kulttuurista erittäin
paljon. Kiinalaiset sekä heidän
toimintatapansa ovat monessa
mielessä vanhanaikaisempaa mallia,
kuin mihin olemme täällä
länsimaassa tottuneet. He ottavat
myös monet asiat astetta
vakavammin, ja erilaisia etikettejä
tulisi parhaan mukaan noudattaa.

Millainen Kiina on maana?
Kiinan poliittinen hallintomuoto on
kommunistinen, mikä on vastakohta
länsimaissa tavattavalle demokraattiselle hallintomuodolle. Monilla länsimaalaisilla
onkin erilaisia ennakkokäsityksiä kommunistisesta hallintomuodosta, ja sen useimmiten
kovista toimintatavoista, sekä siitä, miten se muokkaa maan kansalaisia. Itse ei kannata
kuitenkaan moista hätkähtää, sillä kiinalaiset ovat erittäin lämminhenkistä ja uteliasta
kansaa. Maana Kiina on myös erittäin turvallinen, ja pelkällä maalaisjärjellä pääsee jo
erittäin pitkälle.
Kommunistinen hallintomuoto on Kiinassa suhteellisen toimiva, ja vain pitkän
poliittisen uran tehnyt valtion virkamies voi edetä hallintoasteilla ylemmäs. Kaikki on
Kiinassa erittäin halittua ja pitkälle mietittyä aina asiakaspalvelusta yleiseen katujen
siisteyteen asti. Poliiseja liikkuu jokaisessa kadunkulmassa suosituilla ostosalueilla, ja
heiltä voi aina kysyä neuvoa, vaikkakin vastaus tulee aina Kiinan kielellä. On aulavahteja,
hissityöntekijöitä (he painavat nappia puolestasi) ja ovenavaajia ostoskeskuksissa.
Rautatieasemilla on turvatarkastukset ihan niin kuin lentokentillä, sekä metroasemilla
laukkujen läpivalaisu.
Suurissa kaupungeissa saattaa löytää muutaman opastekyltin Englannin kielellä, ja
metroissa kuulutukset tulevat Kiinan lisäksi myös Englanniksi. Kaikkialla muualla olet
kuitenkin omillasi, ja vain harva kiinalainen puhuu Englannin kieltä. Välillä kuitenkin
saatat löytää muutaman pienen sanasen Englantia erilaisten tuotteiden kyljistä, sillä osa
mainoslauseista on käännetty Englannin kielelle. Tämä kuitenkin tuo hymyn huulille,
sillä käännökset ovat erittäin huonoja ja täynnä kielioppivirheitä, ja välillä ne eivät liity
itse tuotteeseen lainkaan.
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Kotikaupunkimme
Suzhou
Koko työssäoppimiskautemme asuimme
kaupungissa nimeltä Suzhou, joka sijaitsee
aivan Shanghain länsipuolella. Suzhou on
tunnettu vanhoista historiallisista
rakennuksistaan, suurista puutarhoistaan
sekä hienoista silkkitehtaistaan.
Suzhoussa uusi kohtaa vanhan, sillä noin
15minuutin kävelymatkan päässä
historiallisista kohteista sijaitsee
nykyaikainen kauppakatu täynnä lukuisia
vaateliikkeitä sekä ravintoloita, mikä on
oikea ihanneyhtälö turisteille.
Työpaikkamme, koulumme ja samalla myös asuntomme oli nimeltään Suzhou Industrial
Park Institute of Vocational Technology. Kyseessä on suuri yksityiskoulu, joka tekee
yhteistyötä monien tunnettujen yritysten kanssa, kuten Samsung ja SuiShenWan.
Koulualue on suuri, ja se kattaa sisäänsä itse koulurakennuksen lisäksi myös opiskelijaasuntoloita, kirjaston, urheilukentän, kampaajan, marketteja sekä monia eri ruokaloita.
Paikka oli erittäin viihtyisä ja hyvin hoidettu. Kuitenkin kiinalaiseksi kouluksi SIPIVT
oli paikallisten mukaan hyvin pieni, vaikka oppilasmäärä ylsikin moneen tuhanteen.
Asuimme D1 nimisessä rakennuksessa yhdessä muiden vaihto-oppilaiden, vieraiden ja
opettajien kanssa. Yhteen huoneeseen mahtui asumaan kaksi opiskelijaa, ja tilaa oli
riittämiin. Huoneissa oli länsimaiset vessat, oma suihku, vedenkeitin, ja ilmainen Wifi.
Kylmien iltojen varalle oli jokaisen huoneen katon rajassa lämmityspuhallin, jonka
kanssa sai ensimmäisinä päivinä hieman taistella, sillä kaukosäätimen kirjaimet olivat
(yllätys yllätys) Kiinaksi. Olin kuitenkin erittäin positiivisesti yllättynyt asumisen
suhteen, sillä huone ylitti odotukseni.

Korttisysteemi
Koulunalueella asioiminen (rahallisesti) kävi mutkattomimmin kortin avulla. Toki
oikeaakin rahaa oli mahdollista käyttää, mutta se oli usein hidasta pikku ”näpertelyä”
setelien ja pienten kolikoiden kanssa. Kortti toimi jokaisessa liikkeessä koulun alueen
sisäpuolella, ja sitä piippaamalla lukijalaitteeseen sai maksettua niin ostokset marketissa
kuin ruoka-annokset ruokalan luukulla. Kortin pystyi aina käydä lataamassa pienessä
liikkeessä ja se oli auki aamupäivisin joka arkipäivä.

Päivämäärä

5

Otsikko

Työskentelyn plussat ja miinukset

Työssäoppimisjakson plussat

Työssäoppimisjakson miinukset

+ Erittäin hyvä kokemus niille, jotka
haluavat kokeilla työskentelyä omillaan
(itsenäinen työskentely, oma-aloitteisuus,
asuminen kaukana kaikesta tutusta)

-Joskus kielimuuri tuotti ongelmia
työtehtävien selkeyttämisessä

+ Pääsee työskentelyn ohella näkemään
maailmaa
+Pääsee myös kasvamaan omana itsenään,
sillä matkailu avartaa
+Ainutlaatuinen tilaisuus työskennellä
ulkomaalaisessa yrityksessä ulkomailla

-Olisin toivonut, että kaikilla meillä
Kiinaan lähtijöillä olisi ollut jokseenkin
saman verran työtehtäviä, eikä niin, että
jotkut katsovat tv-sarjoja päivästä toiseen
toisten jäädessä ylitöihin. Tiedän
kuitenkin, ettei asialle voi välttämättä
oikein mitään, mutta hieman jäi
harmittamaan.
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