Matkaraportti / Pekka Kuusisto, Tredu
Sunnuntai 13.4
Matka kohti Kiinaa alkoi. Ensimmäistä kertaa elämässäni matkustin lentokoneella. Vähän jännitti, mutta
hyvin se meni. Koneessa katselin monta leffaa vaikka tarkoitus oli nukkua, mutta ei vain väsyttänyt. Matkan
aikana en myöskään noussut kertaakaan, joten jalat oli hieman hellät kun pääsimme maihin.
Maanantai 14.4
Koulun bussilla Shanghaista Suzhouhin koululle. Matka meni äkkiä kun vähän torkkui. Olin kyllä todella
hämmästynyt, koska paikka ei näyttänyt ollenkaan siltä mitä odotin. Oli paljon kohtia missä kasvatettiin
puita ja peltoa. Odotin paljon kerrostaloja, mutta niitä oli kauhea määrä jossain kohtia, ja taas jossain niitä
ei ollut lainkaan.
Koululle päästyämme meille pidettiin siellä kierros ja pääsimme syömään todella isoon pyörivään pöytään
muutamien opettajien kanssa.
Illemmalla menimme pelailemaan paikallisten kanssa korista ja vähän futista. Nukkumaan menimme jo
seitsemältä.
Tiistai 15.4
Aamulla lähdimme ostamaan prepaid liittymiä kampuksen ulkopuolelta, koska siellä piti olla halvempaa,
mutta ei loppujen lopuksi ollutkaan. Paulus osti sieltä ja muut osti kampukselta. Sen jälkeen haimme jotain
syötävää. Itse ostin pari banaania ja jotain banaani juomaa, mikä oli pahaa. Muut jätkät ostivat jotain
keksejä vaan.
Aamupalan jälkeen menimme johonkin luokkaan askartelemaan ja opettelemaan kiinan kielen
kirjoittamista/piirtämistä. Kirjoitimme nimemme ja "Suomi" kiinaksi paperille, jonka jälkeen otimme
ryhmäkuvan, missä olimme kaikki ja teoksemme. Sen jälkeen menimme pelaamaan vähän korista ja futista.
Illalla lähdimme johonkin pieneen "pubiin" hampurilaiselle, minkä piti olla parempaa kuin mäkkärissä,
mutta oli aivan huonosti tehtyä valmis hampurilaisia, jotka olivat muutenkin kylmiä. Saimme luvan
kuunnella suomalaista musiikkia.
Keskiviikko 16.4
Aamupalaksi taas pari banaania ja ruisleipää, mitä otin mukaan Suomesta. Leivän päälle ei kyllä löytynyt
kaupasta mitään, koska ei siellä syödä leipää. Aamupalan jälkeen menimme englannin tunnille jonkun
luokan kanssa. He pitivät esitelmiä Kiinan historiasta ja Kiinan nähtävyyksistä. Esitelmien jälkeen juttelimme
kiinalaisille Suomen englannin opiskelu tavoista, sun muusta opiskeluun liittyvistä asioista. Tunnin jälkeen
oli ruokatauko. Minä ja Janne menimme kouluun syömään ja muut menivät mäkkäriin, mihin minulla ja
Jannella ei ollut kiinnostusta lähteä. Ruokailun jälkeen meillä oli tunti, missä teimme logiikoita. Lähinnä vain
kopioitiin taululta. Sen jälkeen lähdimme teettämään pukuja. Saimme mukaan "tulkin", joka ei puhunut
lähes sanaakaan englantia ja sen takia emme saaneet halpaa kangasta, jonka myötä oli pakko ottaa vähän
parempaa ja kalliimpaa kangasta. Minun puvun hinnaksi tuli sitten 200€, mikä oli n. 1500 yuania. Sen
jälkeen menimme viereiseen KFC:hen syömään ja sieltä kampukselle nukkumaan.

Torstai 17.4
Aamupalaksi söimme minun tuomaani ruisleipää, koska olimme vielä aivan hukassa, että mitä sitä söisi
aamulla. Siitä menimme sitten englannin tunnille, missä meidän opas laittoi Markuksen ja Jannen
kertomaan Suomen talvesta ja talviurheilusta. Heidän esitys meni hyvin ja kaikilla oli hauskaa. Tunnin
jälkeen meillä olisi ollut parin tunnin tauko, mutta luokan tytöt halusivat meidät toiselle englannin tunnille
mukaan. Siellä oli pientä kisaa, missä piti tietää urheilu lajeja englanniksi ja osata tavuttaa niitä. Tunnin
jälkeen menimme etsimään mistä saisimme hyvää ruokaa ja löysimme paikan josta saa lihaa. Siitä sai valita
mitä lihaa halusi, ihan hyväähän se oli. Ruoan jälkeen menimme tutustumis kierrokselle Vaconille, missä
meille näytettiin työpisteitämme ja työympäristöä. Kampukselle takaisin päästyämme menimme Jannen
kanssa huoneistoon nokosille, kun taas muut menivät kaupoille. Illalla olimme koulun kahviossa
istuskelemassa ja puhumassa mukavia.
Perjantai 18.4
Koululla oli koko päivän kestävä "liikuntapäivä". Meidät pyydettiin oppaamme luokan eteen marssimaan ja
heiluttelemaan lippuja koko koulun edessä. Aloitus marssien jälkeen alkoi urheilu ja me haahuilimme
ympäri kampusta ja katselimme kisoja. Osallistuimme myöhemmin köydenvetoon, missä oli 6 poikaa ja 4
tyttöä. Meidän joukkueessa oli 4 suomalaista ja muut pieniä kiinalaisia. Voitimme ensimmäisen vastustajan,
mutta seuraavassa joukkueessa kiinalaiset olivatkin jo vähän kookkaampia minkä takia sitten hävisimme
niille. Sen jälkeen taas kiertelimme kampuksella siellä täällä ja katselimme meininkiä.
Illalla menimme 12 hengen porukalla syömään paikallisten suosimaan ravintolaan, mikä olikin tosi hyvä.
Ruoka 12 hengelle maksoi n. 400 yuania, eli n. 50€. Pöytä oli täynnä ruokaa ja sai syödä itsensä kylläiseksi.
Illalla pelailimme Markuksen kanssa koripalloa ja pyörimme kampuksella, kun muut taas menivät jossain.
Itse menin aikaisin nukkumaan, koska olin ollut kipeä koko viikon jo, ja kaipasin lepoa.
Lauantai 19.4
Lepäsin itse aika pitkään. Päivällä menimme Lindun Lu nimiseen paikkaa. Siellä oli hienoja kauppoja ja
pieniä kojuja missä pääsi tinkimään, joten menimme kojuihin, enkä itse käynyt missään kunnon kaupassa.
En kyllä ostanutkaan oikein mitään sieltä. Söimme siellä mäkkärissä. Illalla taas menimme Markuksen
kanssa mäkkäriin iltapalallekin.
Sunnuntai 20.4
Päivä meni koripallon ja futiksen parissa. Illalla menimme Papa Johnin pitsalle, ostin ison pitsan, mistä jätin
aamupalaa seuraavaksi aamuksi. Paikka oli samanhintainen kun esim. Kotipizza.
Maanantai 21.4
Ensimmäinen päivä töissä alkoi. Pääsin linjalle missä tehtiin Koneelle KR6/7 taajuusmuuttajia. Päivä meni
ensimmäisen vaiheen parissa. Katselin pari tuntia ja sitten sain itse tehdä. Illalla pelailimme biljardia.
Tiistai 22.4
Töissä päivä meni toisen vaiheen parissa. Töiden jälkeen menimme mäkkäriin ja pyörimme mäkkärin
lähistöllä. Ostimme Rasmukselle syntymäpäiväkakun, mitä söimme illalla vähän ja loppujen lopuksi koko
loppu kakku päätyi Markuksen naamaan.

Keskiviikko 23.4
Töissä pääsin tekemään kolmatta vaihetta. Töiden jälkeen menimme KFC:hen syömään. Takaisin
lähdettyämme näin kodittoman maassa ja päätin antaa sille nugetin. Kerjäläinen oli niin kiitollinen yhdestä
nugetista, että haimme Markuksen ja Jonnen kanssa hänelle lisää nugetteja, hampurilaisen ja limua. Hän oli
niin kiitollinen, että rupesi itkemään. Kyllä siitä ihan hyvä mieli tuli.
Illalla löysimme Markuksen kanssa kolmipyöräisen ja kruisailimme sillä kaksin kampusta ympäri.
Torstai 24.4
Töissä tein nyt viimeistä vaihetta, eli testausta ja paketointia. Illalla menimme Jannen kanssa kävelemään
kampuksen ulkopuolelle ja tutkimaan naapurustoa. Ei siellä kyllä mitään kovin kiinnostavaa löytänyt, mutta
emme nyt kovin kauas menneetkään.
Perjantai 25.4
Päivä kului töissä ja illalla menimme taas "pubiin", missä söimme hampurilaisia ja otimme pari olutta.
Kampuksella illalla pääsimme Markuksen kanssa paikallisen kaverin kyytiin, jolla oli hieno Toyota GT86. Sillä
kruisailimme hetken aikaa.
Lauantai 26.4
Herättiin klo 13 kun siivooja koputteli oveen, koska halusi tulla avaamaan pöntön, jonka Janne oli saanut
tukkoon. Itse löhöilin päivän sängyssä ja katselin sarjoja. Illalla menimme jätkien kanssa pyörimään
kampuksen lähettyville.
Sunnuntai 27.4
Lähdimme aamulla Suzhoun puutarhaan nimeltä "Humble Administrator`s Garden". Paikka oli ihan hieno ja
mielenkiintoinen. Jäi kyllä varmaan vähä näkemättä sateen vuoksi, koska kellään ei ollut sateenvarjoa.
Puutarhan jälkeen menimme museoon, missä oli kaikenlaisia vanhoja kiinalaisia esineitä ja taideteoksia.
Sieltä lähdimme tutkimaan lähistöä. Hetken aikaa pyörittyä meille tuli nälkä ja päätimme mennä johonkin
pieneen pitseeriaan pienellä kujalla. Menimme sisään ja Jason tervehti suomalaisen näköistä sanomalla
vaan "morjes", johon mies tervehti suomeksi ja kysyi, että olemmeko kaikki Suomesta. Saimme siellä 10 %
alennuksen pitsoistamme, koska olimme suomalaisia.
Illalla menimme Times Squarelle, joka on jonkin sortin "keskusta". Siellä menimme hienohkoon ravintolaan
syömään, mikä oli kyllä siihen astisista paras paikka. Ruoka kustansi 10 henkilöltä n. 300 yuania, eli n. 40€.
Maanantai 28.4
Päivä meni töissä ja töiden jälkeen menimme sovittamaan pukuja. Markuksen kanssa menimme vielä
Lindun Luuhun pyörimään.
Tiistai 29.4
Töissä viimeiselle pisteellä työt sujuivat mukavasti ja opetin työkaveria puhumaan suomea. Olin onnistunut
jo opettamaan hänelle perus tervehdykset ja kuukaudet sekä viikonpäivät.

Illalla menimme etsimään salia, kun opettaja Mikko sanoi, että sellainen oli 3km säteellä. Tiesimme jotenkin
kutenkin missä se on, mutta meni puolitoista tuntia löytää koska haahuilimme siellä sun täällä.
Löydettyämme sen päätimme kävellä sieltä Times Squarelle. Salilta sinne matkaa oli päälle 10km. Tarkoitus
oli kävellä sinne ja käydä siellä syömässä ja palata kampukselle, mutta koska kello oli 12 jo, niin mikään
paikka ei ollut auki. Olimme kävelleet n. 4 tuntia ja noin 20km. Taksin kilometri määrä Times Squarelta
kampukselle oli 15km, joten hyvän iltalenkin olimme kävelleet.
Keskiviikko 30.4
Päivä meni töissä ja illalla kävimme tutustumassa vähän kiinalaisten yöelämään. Menimme klubille nimeltä
"Muse". Siellä oli ihan hieno meininki, ihan erilainen kuin Suomessa. Siellä olimme hetken ja lähdimme
nukkumaan.
Torstai 1.5
Koska oli vappu, niin töitä ei ollut. Menimme paikkaan nimeltä Tiger Hill, paikassa oli todella hienot
nähtävyydet ja hienoja historiallisia nähtävyyksiä. Illalla taas kävimme pyörähtämässä klubilla.
Perjantai 2.5
Aamulla mentiin KFC:hen ja tilasin sieltä itselleni bucketin, joka maksoi 75 yuania. Mukana oli 3 juomaa,
joten se oli varmaa 3:lle kiinalaiselle tarkoitettu, mutta söin yksin sen. Kyllä siitä aikamoinen ähky tuli ja
viimeisiä paloja oli hieman vaivalloista niellä, mutta helposti meni alas. Sieltä menimme kampukselle
pelailemaan futista. Illalla oli tarkoitus mennä Times Squarelle katsomaan jotain valonäytöstä, mihin Janne
oli mennyt jonkun likan kanssa. Times Squarella Janne ei osannut selittää miten sinne pääsee, joten Janne
oli ainoa kuka sen meistä näki. Siellä sitten kävimme Subwayssä syömässä ja menimme kampukselle
nukkumaan.
Lauantai 3.5
Aamulla kello 7 lähdimme Shanghaihin koulun järjestämällä bussi kyydillä Singaporelaisten kanssa. Siellä
pyörimme katselemassa paikkoja. Kävimme yhdessä korkeassa rakennuksessa, missä pääsi 300 metrin
korkeuteen. Sää oli hieman huono, joten ei siellä paljoa nähnyt. Pyörimme Shanghaissa halvemmilla ja
kalleimmilla nurkilla. Katu missä oli kaikki merkki kaupat, niin ajeli hienoja autoja ympäriinsä kokoajan.
Illalla Shanghaissa oli hienon näköistä, koska oli niin paljon valoja. Lähdimme takasin jo kahdeksalta illalla,
mielestäni olisimme voineet olla siellä hetken kauemmin, koska siellä oli illalla sen verran hienon näköistä.
Sunnuntai 4.5
Menimme sovittamaan pukuja, minulla oli kädet erikokoiset joten jouduin jättämään puvun korjattavaksi,
kun taas muut saivat ottaa sen jo mukaan. Sieltä menimme Times Squarella ja kävimme jossain "kahvilassa"
mistä sai pihviä. Söin siellä spagettia ja pihviä, mutta ei vetänyt ollenkaan vertoja Suomen ruokaan. Ruoka
oli ihan hyvää, mutta tylsän makuista, joten siihen kyllästyi äkkiä. Illalla pelailimme biljardia.
Maanantai 5.5
Töissä sujui taas mukavasti päivä viimeisellä pisteellä, jossa taas opetin suomea kiinalaiselle. Illalla
pelailimme sulkapalloa. Pelasimme minä ja Matti vastaan Janne ja Rasmus. Ensimmäisen ottelun
hävisimme, mutta toisen voitimme. Tiukoille meni kyllä kummallakin kerralla.

Tiistai 6.5
Töissä oli hieman hiljaista, joten päivä meni aikalailla istuskellen. Töiden jälkeen hakemaan pukua, mikä oli
kyllä vielä hieman huonosti tehty, mutta en jaksanut alkaa selittää enää mitään koska ei ollut tulkkia
mukana. Sieltä lähdin kampukselle nukkumaan, mutta en kyllä saanut unta moneen tuntiin.
Keskiviikko 7.5
Töiden jälkeen menimme ostelemaan Converseja itsellemme ja tyttökavereillemme. Ostin tyttöystävälleni
valkoiset korkeavartiset Converset. Ne maksoivat 249 yuania, eli vähän päälle 30 euroa. Itselleni ostin
valkoiset lyhytvartiset ja ne maksoivat n. 220 yuania, eli vähän alle 30 euroa.
Torstai 8.5
Töiden jälkeen menimme Lindun Luuhun taas ostelemaan halpaa tavaraa. Itse en ostanut mitään, koska
tarkoitus oli ostaa aurinko laseja, mutta en löytänyt mieluisia.
Perjantai 9.5
Töiden jälkeen menimme koululle syömään ja sieltä suoraan pelailemaan biljardia pari peliä. Sen jälkeen
menimme taas klubin menoa tarkkailemaan.
Lauantai 10.5
Aamupäivällä menimme Lindun Luuhun ostelemaan tuliaisia ja ostin itse äidille äitienpäivä lahjaksi
silkkihuivin. Paikka mistä ostin huivin, niin myyjä puhui vähän suomea, koska hänelle oli sukulaisia
Suomesta. Suomalaisena sain taas vähän alennusta. Ostin myös muistoksi itselleni vähän tavaraa, missä oli
lohikäärmeitä sun muuta Kiinaan liittyviä asioita.
Sunnuntai 11.5
Menimme Shanghaihin Jannen ja paikallisen likan kanssa, joka oli meidän tulkki. Aamulla vielä mietimme
klo 12 aikaan, että pitäisikö lähteä ja päätimme lähteä. Pääsimme vasta klo 13 lähtemään kohti Times
Squarea, missä tapasimme tytön, joka tulisi mukaamme. Sieltä menimme taksilla juna asemalle. Seuraava
juna lähti klo 14:45 ja otimme paikat ykkösluokasta, koska ei se ollut kuin pari euroa kalliimpi. Mutta tähän
mennessä vähän harmitti, koska lähdimme niin myöhään ja puolet päivästä oli jo mennyt hukkaan.
Luotijuna meni 300, joten olimme Shanghaissa jo puolessa tunnissa. Shanghaissa ihan ensimmäiseksi
menimme KFC:hen syömään, koska emme olleet syöneet vielä mitään. Sen jälkeen menimme maanalaiselle
torille, missä oli vaikka kuinka paljon tavaraa. Pyörimme siellä pari tuntia ja ostin itse vain aurinkolasit
sieltä. Sieltä menimme sitten Super Grand Mall nimiseen ostoskeskukseen joka oli todella iso. Siellä oli 7
kerrosta ja kerrokset olivat todella pitkiä ja niissä oli vaikka kuinka kauppaa. Sen kävelimme läpi ja itse ostin
tyttökaverille Guess lompakon, mikä maksoi 75€. Sieltä menimme katsomaan Shanghain valoja tälle
"joelle", mistä näki Shanghain korkeita taloja. Sieltä sitten päätimme lähteä takaisin Suzhouhin, kello oli
kahdeksan silloin.
Oli vähän vaikeuksia saada liput, koska itsepalvelupisteeltä emme saaneet lippuja, eikä itsepalvelupisteiden
lähettyvillä ollut avonaista palvelupistettä. Jouduimme kysymään joltain, mistä löydämme avonaisen
palvelupisteen. Sellainen oli sitten toisella puolella tietä ja vielä toisessa kerroksessa, eli ihan piilossa.

Saimme liput viimeiseen junaan mikä lähti 20:53. Hyvin pääsimme takaisin kämpille, nuudelit naamaan ja
nukkumaan.
Maanantai 12.5
Töissä pääsin uudelle linjalle. Linjan päätarkoitus oli testikoneiden tarkistus ja huolto. Olimme linjalla
Jasonin kanssa. Vähän työnpuutetta oli kun kaksin sai tehdä, koska hommat sai tehtyä niin nopeeta.
Kämpillä kävin hetkeksi nukkumaan ja sitten illemmalla käytiin Times Squarella pyörimässä.
Tiistai 13.5
Tehtiin töissä taas päivän työt Jasonin kanssa todella nopeasti ja sitten oli taas aikaa istuskella loppu päivä.
Illalla käytiin parturissa. Ei se maksanut kun pari euroa, mutta jälki oli ainakin itsellä sen mukaista. Muille
tuli ihan hyvät kampaukset, mutta itsellä piti kyllä käydä Suomessa uudelleen korjaamassa virheet. En
halunnut enään siellä käydä uudelleen koska oli lievä kielimuuri. Sieltä KFC:hen syömään ja sitten
nukkumaan.
Keskiviikko 14.5
Töissä taas meni mukavasti päivä ja töiden jälkeen menimme taas Lindun Luuhun ostelemaan lisää tuliaisia.
Itse olin jo ostanut tuliaiset, mutta menin vain seuraksi. Siellä sitten hajotin shortsini, niin piti käydä
ostamassa uudet. Isoin koko mitä löytyi, oli juuri hyvät minulle, ja maksoi vain 20 euroa.
Torstai 15.5
Päivä töissä ja illalla menimme Times Squarelle katsomaan onko siellä mitään vaatteita, mutta siellä oli
kalliimpaa kuin Lindun Luussa, joten emme ostaneet mitään. Menimme siellä johonkin paikkaan pelaamaan
biljardia, missä oli keilahalli, biljardi, jousiammuntaa ja golffi simulaattorit samassa paikassa. Olisi pitänyt
löytää paikka aiemmin, siellä olisi ollut mukava viettää pari iltaa. Illan kohokohta oli, kun löin ennätyksen
sellaiseen peliin, missä pitää lyödä mahdollisimman kovaa "laattaan" sellaisella isolla moukarilla. Sieltä
menimme sitten kämpille nukkumaan.
Perjantai 16.5
Töihin vain hoitamaan työssäoppipaperit kuntoon. Sieltä huoneisiin pakkailemaan. Kuudelta oli ruokailu
koulullamme, jonne tuli linjaston pomoja ja koulun pomo. Sen jälkeen kävimme vielä moikkaamassa
kavereita klubilla.
Lauantain 17.5
Kämpillä pyörimistä ja pakkailua. Jasonin ja Eetun kanssa kävimme vielä viimeisen kerran jossakin
kiinalaisessa pikaruokalassa. Hyvää safkaa oli, ja jäi vähän harmittamaan ettei käyty enemmän missään
erikoisissa ravintoloissa syömässä. Hyvästeltiin vielä paikallisia ennen lähtöämme.
Sunnuntai 18.5
Lähtö takaisin Suomeen alkoi ja olimme innoissamme päästäksemme takaisin Suomeen. Emme nukkuneet
viimeisenä yönä ollenkaan, jotta lennolla voisi nukkua ja lento menisi siten nopeammin. Suomeen
päästyämme edessä oli vielä kahden ja puolen tunnin bussi matka, mikä meni kyllä ihmeen nopeasti.
Kotona on taas mukava olla. Vähän on kyllä ikävä Kiinaa, mutta eiköhän siellä voi vielä joskus käydä.

