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1. Viikko
PV 1
Nousimme lentokoneeseen. Kiinassa olisimme perillä vasta seuraavana päivänä.
PV 2
Saavuimme Kiinaan aamuksi. Menimme tarkastuksen läpi ongelmitta, jonka jälkeen Matkasimme maglev junalla
lähemmäksi keskustaa. Sieltä meidän piti selvitä hotellille takseilla. Teimme 3-4 henkilön ryhmät takseja varten
ja kaikki oppilasryhmät joutuivat huijjatuksi heti alkuun (Maksoimme n. 200-300 Yuania, vaikka hintana 40Y).
Hotelli huoneisiin jakauduimme kouluittain, oma huoneemme oli vielä siivoamatta, mutta tarkoituksena oli
muutenkin ryhmässä tutustua lähialueeseen. Kävelimme kaduilla ja saimme kuvaa Shanghaista. Kävelyn
loputtua oli tarkoitus pitää hotellilla tauko ja lähteä illalliselle, nukahdin kuitenkin hotellilla ja tämä jäi omalta
osalta väliin.
PV 3
Saimme aamiaisen Astor Housella seisovassa pöydässä. Paitsi kahvi. Päivän ohjelmaan kuului käydä
elektroniikka messuilla. Käytimme matkaamiseen metroa johon ostimme kolmen päivän liput. Messujen jälkeen
menimme fake marketeille, jossa saimme tingittyä ryhmäaleella 17kpl kuulokkeita 175y per kuuloke. Kävimme
illalla syömässä paikallisessa katuravintolassa.
PV 4
Järjestimme keskenämme pienet ryhmät joissa tutkimme keskenään Shanghaita ja valokuvasimme paikallisia
valotaulu ja sähköjohdotus ratkaisuja. Ryhmäni kanssa matkasimme metrolla ja kävimme mm. paikallisessa
puistossa ja hypermarketissa. Illalla kävimme Xintiandissa syömässä ja jatkoimme sieltä kävellen hotellille
kaupungin valoshown läpi.
PV 5
Kävimme tutustumassa Aalto-Tongji Design Factoryyn, jossa saimme kuulla kiinalaisesta työhierarkista ja
periaatteista suomalaiselta isännältämme. Tämän jälkeen käytimme aikamme feikki marketeilla, jossa osa
porukasta tilasi itselleen puvut. Feikki marketilta menimme Bund Sightseeing Tunneliin joka maksoi 50y per
henkilö, mikä oli melkolailla ylihinnoiteltua kun ledivaloefektit olivat aika mitättömiä shanghain omiin valoihin
verrattuna. Ryhmä hajaantui illan päätteksi. Menin itse ostamaan lihavartaan illalliseksi katukojusta ja jatkoin
hotellille.
PV 6
Ohjelmana oli tutustua Shanghain Suomi-kouluun, jonne matkasimme takseilla neljän henkilön ryhmissä. Matka
kesti muutaman tovin Shangain pienehkössä ruuhkassa. Koululla kuuntelimme koulun taustoista ja toiminnasta.
Jaoimme luokkiin karkkeja tuliaisina Suomesta. Koulusta lähdimme Carrefouriin kaupoille, josta tarkoitus oli

matkata metroasemalla, mutta eksyimme aika monella mitalla. Saimme kuitenkin vilkutettua taksit ja pääsimme
hotellille asti. Jäin hotellille lepämään kuumeesta johtuen.

PV 7
Vietin päivän sairasvuoteessa nauttien paikallisesta bakteerikannasta.
2. Viikko
PV 8
Kuume oli laskenut, mutta vatsabakteerit jatkoivat työtään. Aamulla saimme bussikyydin uudelle hotellillemme,
jonne veimme tavaramme ja jatkoimme bussikyydillä koululle asti, siellä otimme yhteiskuvaa ja kättelyä SEIS:n
opettajakunnan ja rehtorin kanssa, jonka jälkeen menimme neuvotteluhuoneeseen kuulemaan esitys koulusta
ja tulevista kahdesta viikosta. Tämän jälkeen kävimme ruokalassa syömässä tarjottimelle kootun ateria
kokonaisuuden. Tutustuimme Elektroniikkaluokkaan, jossa saimme tehtäväksemme koota ledilaite joka reagoi
ääneen/musiikkiin. Laitteen ledit olivat pintaliitoskomponentteja (joita juotin ensimmäistä kertaa). Työ jäi
päivän loputtua kesken, mutta yksi opettajista sanoi valmistavansa sen loppuun. Kävelimme takaisin hotellille ja
jäin huoneeseen lepäämään.
PV 9
Uudessa hotellissa oli maksullinen aamiainen joka ei kuulemma ollut hintansa arvoinen. Aamiais tarpeet sai
lähikaupasta jokainen hommattua. Omalta osaa ostin nuudelipurkkeja (5Y per kpl) seuraaviksi viikoiksi.
Matkasimme bussilla “maalais”kampukselle jossa saimme neuvottelu huoneessa yleisen selostuksen. Pääsin
selostuksen jälkeen käymään kampuksen terveydenhoitajalla, jolle kuvailin oireeni tulkin kautta ja sain kahdet
eri pilleri pakkaukset. Palasin lepäämään neuvotteluhuoneeseen muun ryhmän kiertäessä kampusta. Ryhmän
saavuttua kävimme kampuksen ruokalassa syömässä jonka jälkeen tutustuimme paikalliseen
elektroniikkatehtaaseen. Puimme turva/ESD-vaatteet yllemme ja pääsimme taas harrastamaan pintaliitosten
juottamista. Suurin osa ryhmää sai työn valmiiksi ja testatuksi. Saimme bussikyydin takaisin hotellille ja kaikki
fake marketilta pukunsa tilanneet lähtivät hakemaan niitä. Jäin lepäämään pilleridietillä.
PV 10
Aamulla ilmasaaste oli erittäin korkealla (250 paikkeilla muistaakseni). Kokeilimme selvitä koululle bussikyydillä
(2y per henkilö), joka meni kuitenkin väärään suuntaan. Selvisimme pienellä kävelyllä koululle. Päivän aiheena
oli yleiskaapelointi ja tunti eteni teoriana ja monisteen täyttönä, josta siirryimme käytäntöön ja teimme
kytkennän harjoitusseinään sekalaisissa ryhmisää (2 suomalaista ja 2 kiinalaista). Välissä oli ruokailu ja päivän
päätteksi kukin käveli omia teitään hotellille. Lisää lepoa bakteerien kanssa. Ja nuudeleita.
PV 11
Koululla oli tänään ohjelmassa pneumatiikkaa ja päivän opettaja näytti esitelmän aiheesta kuten myös
tekemästään pyöräretkestä ja kiinalaisesta ruuasta. Saimme tunnin mittaa täyttää taas tehtäviä monisteeseen

kuin myös rakentaa käytännön pumppujärjestelmän harjoituspöydällä. Ryhmämme pääsi myös pelaamaan
korista paikallisten kanssa. Päivän päätteksi hotellille lepäämään, josta illalla menimme Auschanin
kauppakeskuksessa sijaitesevaan ravintolaan Teemun opettajan läksiäisaterialle.

PV 12
Sairaus loppui samoihin aikoihin kun pilleritkin loppuivat. Päivän aiheena oli Smart talot, joissa kokeilimme
kamera- ja hälytysjärjestelmiä sekä ohjelmoimme niitä. Päivän mittaa saimme kuulla reilusti melko kovaäänisten
hälyttimien soimista. Matkalla takaisin hotellille kävin Auschanissa ostamassa lisää ruokatarvikkeita hotellille.
PV 13
Viikonloppu oli meidän osaltamme vapaata. Käytin vapaa-ajan aika hiljaisesti. Tutustuin lähialueeseen, kävin
syömässä ja palasin hotellille illaksi.
PV 14
Samat temput kuin lauantaina. Uudet opettajat olivat saapuneet hotellille.
3. Viikko
PV 15
Koululla päivän projektina oli taas elektroniikka. Lisää juottamista, mutta tällä kertaa ehdin valmistaa työn
loppuun saakka. Koulun jälkeen omia teitä hotellille.
PV 16
Valmistimme koululla elektroniikkaluokassa digitaalikellot. Kertasimme mitä teemme huomisessa
ystävyysesityksessä, eli laulamma aikuisen naisen ja tanssimme letkajenkkaa.
PV 17
Koululla yritimme valmistaa kiinasolmuja, joista ensimmäinen valmistui videon mukana ja pienellä avustuksella
kiinalaiselta opiskelijalta ja opettajalta. Toinen solmu ei niinkään kun ohjemateriaalina oli muutama kuva ja
opettajan esimerkki. Solmujen jälkeen kävimme syömässä ja odottelimme ystävyys-shown alkua. Pääsimme
kokeilemaan kiinalaisia leikkejä ja katsoimme koulun järjestämiä tansseja ja muotinäytöstä, jossa pukutyyppeinä
toimi vanhat kiinan perinne kaavut. Lauloimme omalla vuorollamme aikuisen naisen ja tanssimme
paikallaolijoiden kanssa letkajenkan. Ohjelman päättyessä moni kiinalainen pyysi jäseniämme yhteiskuviin ja
antoivat meidän kokeilla muotinäytöksessä käytettyjä asuja.

PV 18
Vierailimme kiinalaisessa komponentteja valmistavassa tehtaassa, joka teki yhteistyötä SEIS:in koulun kanssa.
Alkuun saimme neuvotteluhuoneessa kuulla esityksen yrityksestä, jonka jälkeen kiersimme tehtaan läpi.
Kierroksen jälkeen saimme päivällisen neuvotteluhuoneessa. Lähdimme bussilla tutustumaan remontoimalla
ylläpidettyyn vanhanaikaiseen alueeseen, jossa oppaamme kertoivat meille kiinalaisista kuvioista ja henkiä
kuvaavista patsaista. Tämän jälkeen kävimme vielä kiipeämässä vuorelle, jonka huipun lähellä sijaitsi vanha
kirkko. Matkasimme bussilla lopulta takaisin hotellille.
PV 19
Katsoimme koululla dokumentin kiinalaisesta ruokakulttuurista ja sen jälkeen valmistimme päivälliseksi
kiinalaisia nyyttejä, joita söimme chili-soija seoksen maustamana. Menimme ruokailun jälkeen
lopetusseremoniaan, jossa kuuntelimme opettajakunnan järjestämät puheet ja omasta ryhmästämme kaksi
opiskelijaa pääsivät myös pitämään puheen. Vaihdoimme päätöspuheiden jälkeen lahjoja kiinalaisten kanssa ja
menimme bussilla kolmanteen ja viimeiseen hotelliin. Veimme laukkumme huoneisiin ja menimme läheiseen
hienoon ravintolaan koulun johtokunnan ja tulkkien kanssa syömään.
PV 20
Viikonloppu taas vapaata toimintaa. Menin huonekaverini kanssa tutustumaan sillan toisella puolella olevaan
hieman köyhempään alueeseen. Matkasimme sieltä rautatieaseman lähistölle ja hajaannuimme omille
teillemme. Kävin syömässä ja kaupassa, jonka jälkeen palasin hotellille.
PV 21
Hotellissa oli taas hintaan kuuluva aamiainen, jonka jälkeen matkasin ihmettelemään rautatieasemaa. Illalla
kävelin kaupungin valoshown läpi hotellille.
PV 22
Kävimme jälleen kerran feikki marketeilla. Ostimme ryhmässä syömäpuikot mukaan suomeen. Vietin aikaa
People's Squarella josta metrolla takaisin hotellille.
PV 23
Kävimme tutustumassa Vackonin tehtaaseen Suzhoussa. Matkasimme sinne pitkän matkan busseilla, jonne
opettajat olivat valmiiksi ostaneet liput. Päästyämme asemalle otimme ryhmissä taksit tehtaalle. Söimme
alkuun lounaan tehtaan lounasravintolassa ja lähdimme sieltä tehdaskierrokselle. Matkan loputtua
tarkoituksena oli matkata junalla takaisin Shanghaihin, mutta tähän olisi jokaiselta vaadittu passit ja suurin osa
oli jättänyt ne hotellin safety bokseihin. Hetken sähläilyn jälkeen joukko taksikuskeja tarjosivat kyytejä
Shanghaihin ja päätimme yrittää selvitä niillä takaisin. Pysähdyimme kerran ja kuskeista ilmeisesti yksi ei olisi

kyennyt ajamaan taksiaan hotellille asti, mutta saimme sovituksi, että he ajaisivat meidät metroaseman
läheisyyteen. Pääsimme ilman muita seikkailuja takaisin hotellille.

PV 24
Kävin muutaman muun oppilaan kanssa kokeilemassa lähialueella sijaitsevaa curry ravintolaa, joka osoittautui
kohtuu hyvä hintaiseksi ja laadukkaaksi. Ilta ohjelmassa oli illallinen Suomesta saapuneen delegaation kanssa.
Saimme päättää paikan ja valitsimme Xintiandissa sijaitseen ravintolan jossa olimme jo ennen käyneetkin.
PV 25
Saimme sovittua torstain ohjelmaksi että matkustaisimme delegaation kanssa bussilla Suzhoussa sijaitsevalle
KONEen tehtaalle. Saimme tuttuun tapaan ensin esityksen yrityksestä ja sen toiminnasta, jonka jälkeen oli
tiedossa tehdaskierros. Ruokailun järjestimme tosin tällä kertaa itse päästyämme takaisin Shanghaihin
hotellillemme.
PV 26
Päivän ohjelman saimme käyttää vapaasti, mutta illalla kävimme viimeisellä yhteisellä aterialla. Valitsimme
jälleen kerran Xiantidissa sijaitseen ravintolan. Jokainen jatkoi illasta loppujen lopuksi takaisin hotellille.
PV 27
Viimeisenä päivänä kävin muutaman opiskelijan ja opettajan kanssa tutustumaan näköalatorniin. Ennen
ylösmenoa oli yleisölle järjestettyä “scifi” menoa, johon kuului vahvasti discotyylinen valaistus. Selvittyämme
hissillä näköalaosuudelle huomasimme ettei savusumun läpi oikein nähnyt mitään. Kiertelimme tornissa hetken
ja menimme turistikauppakerrokseen, jossa osa sai ostettua ja lähetettyä postikortin. Ja lisäksi huonekaverini
osti matkamuiston ja maksoi sen 0.01 Yuanin kolikoilla, joita oli saanut kerättyä muovipussillisen (myyjällä oli
naurussa pidättelemistä maksun yhteydessä mutta laski kyllä koko kasan kolikoita). Lähdimme hotellille
pakkaamaan tavarat valmiiksi.
PV 28
Aikainen herätys klo 5.00, jolloin päivän aikaisimmalla metrolla lentokentälle. Söimme siellä aamiaisen ennen
lähtöselvityksiä. Kaikki selvisivät elossa Suomeen asti.

