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Työharjoittelu Kiinan Suzhoussa, kevät 2013

Lähdin siis koulun kautta Kiinaan Suzhouhun Lähelle Shanghaita työharjoitteluun maaliskuun
1.päivä 6 -viikkoa. Ensivaikutelma kun kentälle saavuimme ja vastassa oli mies lapun kanssa, jossa
oli nimi, hän ei puhunut englantia ja viittoili vain seuraamaan autolle, oli että okei tästä tulee
mielenkiintoista ja hyvä seikkailu. Seikkailu henkeä tuolla reissulla todellakin tarvitsi matkan
aikana. Pari ensimmäistä päivää meni totutellessa liikenteeseen, sillä autoja, busseja, mopoja jne.
tuli joka suunnasta ja liikennesäännöt olivat enemmänkin vain suuntaa antava opastus. Se joka ehti
ensiksi risteykseen tai minne vain meni ensiksi.
Kommunikointi oli joskus mielenkiintoista ja muutaman kerran meinasi hermotkin mennä, mutta
hyvin siitä selvittiin. Harvat Suzhoussa puhuivat englantia. Shanghaissa puhuttiin hyvin. Koulussa
eli töissä vain englannin opettajat oikeastaan puhuivat englantia. Opiskelijat osasivat lukea ja
kirjoittaa todella hyvin, mutta he ovat älyttömän ujoja puhuman englantia ja jos vastaavat niin
mahdollisimman lyhyesti. Sanakirjasta oli paljon apua. Näyttämällä jotain sanaa kiinaksi he ehkä
ymärsivä, mut jopa sekään ei ollut aina varmaa jotenka elekieli oli yksi hyvä kommunikointi tapa.
Asuin Kiinan koulun harjoittelu hotellissa, aivan Suzhoun keskustassa. Hotelli oli perus hotelli. Iso
siisti kylpyhuone josta tuli aina lämmintä vettä ja oli aivan oikea wc-pytty. Kaksi isoa sänkyä, tv ja
kaapit. Ainoa mitä kaipasin oli pieni jääkaappi huoneeseen, että olisin voinut ruokaa säilyttää
huoneessa. Muuten hotellissa, huoneessa tai sijainnissa ei ollut mitään valittamista.
Söin yleensä kerran päivässä ulkona sillä se oli edullista n.2 € ravintolassa. Aamupala oli yleensä
jokin hedelmä. Koulussa söin koulunruokalassa lounaan, joka oli yleensä nuudelia tai riisiä lihan,
kanan tai kasvisten kanssa. Iltapäivällä tai alkuillasta kävin ulkona syömässä katuravintolassa missä
ikinä satuinkin olemaan. Monesti ruokalistat olivat kokonaan kiinaksi, eikä ollut annosten kuvia
niin silmät ristissä näytin jotain ja sitten odotettiin mitä sai ruuaksi. Ruoka oli aina koko Kiinan
matkan ajan hyvää. Ruuat olivat hyvin maustettuja, isoja annoksia ja edullisia. Pienistä ravintoloista
söi jopa alle 2 €lla, mutta kalliissa hienoissa ravintoloissa söi 10€ jo hyvin paljon ja montaa eri
ruokaa, jos halusi joskus mennä hienommin syömään. Itse söin kaikkialta ja kaikkea. Muutamana
kertana en edes tiennyt mitä söin, mutta hyvää se oli joka kerta enkä kipeäksi tullut ikinä. Ainut
mitä tein niin joko keitin juoma veden tai ostin kaupasta, sillä kraana vettä ei ”raakana” saanut
juoda.
Työssäoppimispaikka oli Suzhou Tourism and Finance Institute eli matkailun ja liiketalouden
ammattikoulu. Se sijaitsi n. tunnin bussi matkan päässä hotellilta. ½h olisi koulubussilla päässyt,
mutta se kulki vain aamulla ja 5-6 välillä iltapäivällä niin käytin sitten julkista bussia usein.
Metrolla meni myös n.½h mutta en sitten jaksanut vaihdella busseja ja metroja. Kampuksella
opiskelee 7200 opiskelijaa ja 200 opettajaa, joista osa opiskelijoista asuu opiskelija asunnossa
kampuksella. Kampuksella sijaitsi muutenkin 7 erikoulutus rakennusta urheilukenttineen, jotenka
siellä sai hyvin kävellä välillä kun lähti jostain etsimään yhtä tiettyä henkilöä. Parasta Kiinassa ja
koulussa oli ”päikkäri tauko” Lounaan jälkeen suurin osa opettajista levitti ”aurinkotuolinsa” otti
tyynyn ja peiton ja nukkui tunnin päiväunet.
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Itse olin usein koulun puutarhassa ottamassa aurinkoa tai lepäilemässä siellä lounas –ja päikkäri
tauon. Koulu alkoi 8 aamulla ja kesti 4 iltapäivällä, 10.40-13.40 oli lounas –ja päikkäri tauko,
jolloin sai tehdä mitä halusi.
Itselläni oli kaksi työtehtävää Kiinassa ja koulussa. Yksi oli englannin kielen opettaminen 16-20 vuotiaille liiketalouden opiskelijoille. Ensimmäiset pari viikkoa oli aika turhauttavaa ja tylsää
suoraan sanottuna, sillä he olivat niin ujoja ettei heidän kanssaan kyennyt keskustelemaan mitään ja
kävin vain kirjan tehtäviä läpi. Onneksi keksin tai sain opettajilta idean, että kuvata jokin
markkinointiin yms kauppatapahtuma opiskelijoiden kanssa ja tehdä lyhytelokuva/mainos pätkä
englanniksi. Annoinkin opiskelijoille tunnin alussa aina tietyt ohjeet joka tunnille, mitä piti tehdä ja
he saivat ryhmissä itse suunnitella oman laisensa videon pätkän, jonka lopulta kuvasimme ja näytin
itse vielä omalle vastuu opettajalle Kiinassa, joka arvioi toisen näytön osista. Videoinnin kun keksin
ja opiskelijat saivat vapaasti tehdä omalla tyylillään sitä oli viimeiset 4viikkoa hyvin hauskaakin
oppilaiden kanssa. Toinen työni oli SLK-Instituutin kautta. Valmistin heidän Creating Leadership
Programmia joka alkoi huhtikuussa samassa instituutissa. Eräitä työtehtäviä oli mm. valmistelin
tilat ja katsoa, että netti, eloktroniikka, tietotekniikka yms toimivat luento tiloissa. Järjestää
ruokailut luennoitsijoille ja osallistujille. Hankkia luennoitsijoille viisumit, hotellit ja kuljetukset.
Tein kaikkea mahdollista mitä pystyin etukäteen ennen koulutuksen alkua Kiinan päässä
järjestämään. Kävin työtehtäviä skypen ja s-postin välityksellä, melkeinpä päivittäin.
Vapaa-aika meni nopeasti, niin kuin aina uudessa paikassa. Kävelin siellä älyttömästi paikasta
toiseen ihan muuten vain ja jotta hahmottaisin kaupunkia mitä on missäkin. Hotellin lähellä oli yksi
ostos aluepienine halppis kujineen ja paljon kauppoja ja toinen kauppakatu oli bussi/kävely matkan
päässä. Molemmissa tuli vietettyä aikaa melkein joka päivä. Nähtävyyksissä en niinkään käynyt.
Muutamassa puutarhassa kun oli käynyt niin monet oli luultavasti samanlaisia ja sisäänpääsyt olivat
”kalliita.” Itse rakastin ennemminkin kävellä minne sattui ja varsinkin pienille kujille. Kujilla ei
ikinä tiennyt mitä tulee vastaan ja löytää sieltä. Ikinä en pelännyt kulkea siellä missään yksin tai
iltaisinkaan. Shanghaissa tuli käyty pari kertaa junalla Suzhousta, matka kestää n.30 min. Varasin
hotellin bookking.comista kaverin kanssa ja muutenkin Shanghaissa oli helppo kulkea metroilla ja
kävellen, kaupunki on hyvin selkeä. Parasta Shanghaissa oli feikki marketti, mistä osti todella
halvalla piraatti elektroniikkaa, vaatteita, laukkuja, kenkiä aivan kaikkea. Onhan Kiina muutenkin
vielä hyvin edullinen paikka liikkua, syödä ulkona ja shoppailla, kuhan ei shoppaile
ostoskeskuksissa, siellä hinnat ovat samat jopa kalliimmat kuin Suomessa.
Kokonaisuudessa matka oli kaikin puolin hyvin onnistunut, täytti odotukset paljon enemmän mitä
osasin odottaa ja todellakin kannattaa lähteä tuonne jos harkitsee Kiinaan lähtöä. Aluksi kaikki on
tietenkin outoa, jännää ja eikä tiedä kuinka asiat toimii aivan kuten missä tahansa muuallakin ja
saattaa tulla ongelmia, mutta kaikista siellä selvittiin tavalla jos toisella ja hommat sai hoidetuksi.
Kannattaa lähteä käymään ja katsomaan tuokin paikka. Itse ainakin lähden vielä joku päivä uusiksi
Kiinaan.
Niin ja pidin blogia matkasta, jota voi lukea www.rantapallo.fi/corla

