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CHINET opiskelijavaihto Kiinaan 19.4-29.4.2015

Työssäoppimisen valvonta ja automaation verkkokurssin suunnittelu Kiinassa 29.4.-11.5.2014
Lähtöpäivä Kiinaan oli sunnuntai 19.4. ja perillä olin Shanghaissa maanantaina 30.4. noin klo 8:00 paikallista
aikaa. Lentokentältä pääsin tällä kertaa ilman kommelluksia SIPIvt:hen heidän kuskin kuljettamana. Perillä
sain huoneen ja tapasin Mr. Wilsonin. Sovimme, että tiistaina tapaan Mr. Dingin ja tämän päivän Tredun
opiskelija Inga esittelee paikkoja ja lounaalla. Lounaalla tapasin myös kaksi muuta Chinetin vaihdossa olevaa
opiskelija tyttöä. Illalla tapasin sitten loput opiskelijoista ja vaihdoin kuulumiset. Oletin, että vaihdossa olisi
8 opiskelijaa, mutta selvisikin että heitä on yhteensä 16 maratasta, tekniikasta, liiketaloudesta ja
pelisuunnittelijaopiskelijoita. Opiskelija ryhmä vaikutti varsin asialliselta ja mukavalta porukalta, mikä oli
hyvin ryhmäytynyt. Illalla kävin vielä muutaman opiskelijan kanssa pelaamassa biljardia campuksen salilla.
Tiistaina lounaan jälkeen Mr. Ding oli vapaana, jolloin tapasin hänet. Keskustelimme koko iltapäivän
verkkokurssista. Sain heti kättelyssä kuvan, että automaation verkkokurssin (mekatroniikan) aihealuetta
haluttaisiin vaihtaa PLC-ohjelmoinnista ja järjestelmän suunnittelusta robotiikkaan. Tähän syynä ovat
kouluun hankitut uudet robotiikan oppimisympäristöt ja myöhemmin alkava robotiikan koulutusohjelma.
Tämä on varmasti ollut syynä siihen, että Mr. Ding ei ole vastannut s-posteihin kurssin tiimoilta. Palaveriin
liittyi Jane, joka on tulossa Suomeen Taitaja-kisojen mekatroniikan KV-kilpailuun kahden opiskelijan kanssa.
Tässä vaiheessa keskustelu kääntyi pelkästään koskemaan tätä asiaa. Palaverin päätteeksi lupasin ottaa
selvää avoimista asioista koskien kv-kilpailua sekä jatkaa keskustelua keskiviikkona.
Keskiviikkona menin Janen työhuoneeseen, missä tapasin myös Suomeen kilpailemaan tulevat opiskelijat.
Käytimme koko päivän käytännön asioista keskusteluun. Lisäksi tarkastimme mukaan tarvittavat asiat.
Heillä ei ollut aikaisempaa osaamista ja kokemusta Skill´s toiminnasta. Sovin, että torstaiaamuna menen
opettamaan kisassa tarvittavia taitoja heille. Illalla kävin 7 opiskelijan kanssa syömässä Time Squarella ja
kiertelemässä kauppoja.
Torstai aamupäivän olin kilpailijoiden ja yhden kielitaitoisen automaatioalan opettajan kanssa
harjoittelemassa kv-kilpailuja varten. Heti kättelyssä kävi selväksi, että opiskelijat eivät olleet koskaan

aikaisemmin tehnyt mekaanista tai sähköistä asentamista. Eli oli lähettävä ihan perustyökalujen
käsittelystä. Heidän työkalut olivat heikko laatuisia sekä ainoa Feston MPS-asema, mikä löytyi oli oma
viritteinen ja noin 15-20 vuotta vanha. Iltapäivällä oli Wilsson sopinut arviointivierailun Vaconille. Otin
vastaan neljän opiskelijan to-arvioinnin, kahden Tredun sekä Turun opiskelijan. Työssäoppiminen oli
mennyt erittäin hyvin. Paikan Suomalainen pomo oli sanonut heille, että jätättehän hänelle CV:t pois
lähtiessänne. Vaconilta päästyäni menin vielä tunniksi puoleksitoista auttamaan kiinalaisia. Illalla opiskelijat
veivät minut läheiseltä ostokeskuksesta löytämään nuudeliravintolaan, mikä oli todella hyvä!
Perjantaina alkoi kaksipäivänen urheilutapahtuma koululla. Päivä alkoi paraatilla, missä jokaisen
opintosuunnan 1.vuoden opiskelijat olivat järjestäneet ohjelma numeron paraatin yhteyteen. Suomalaiset
opiskelijat marssivat yhdessä KV-toimiston osastossa. Paraatin ja alkumuodollisuuksien jälkeen alkoivat
kisat. Suomalaiset olivat ilmoittautuneet 1-2 kahteen lajiin. Valittuja lajeja olivat 100m ja 200m juoksu,
pituushyppy, pöytätennis, naruhyppely, koripallo ja köydenveto. Köyden veto oli sekajoukkue Kiinalaisista
ja Suomalaisista. Itse pelasin muutaman nelipelipingisottelun saldona 2 häviötä ja yksi voitto. Voitto-ottelun
pelasin Mr. Wilsonin parina. Väliajoilla pelasimme opiskelijoiden kanssa keskenämme. Illalla opiskelijat
veivät minut KTV:hen tutustuttumaan ja laulamaan karaokea.
Lauantaina kävin iltapäivällä tervehtimässä Suomeen lähteviä kilpailijoita ja opettajaa. Lisäksi yritimme
yhdessä ratkaista kilpailijoiden PLC:hen liittyvää ongelmaa. Siinä kuitenkaan onnistumatta. Tämän jälkeen
lähdin neljän opiskelijan kanssa Lindun Lu:hun kiertelemään.
Sunnuntaina lähdin yksikseni kiertelemään kaupungille. Tarkoituksena oli löytää vanhan kaupungin
ostoskatu, mikä sitten löysin melko sattumalla. Kävelin ostoskadun päästä päähän ja ostin tuliaisia. Takasin
tullessa pyysin opiskelijoita lähtemään syömään, mutta ainoastaan yksi ei ollut vielä syönyt joten sain
seurakseni pitsalle Roopen. Ruuan jälkeen, menin vielä opiskelijoiden kanssa pelaamaan pöytätennistä
Maanantaiaamuna tapasin jäälleen Mr. Wilsonin ja Mr. Dingin ja keskustelimme koko aamupäivän onlinekurssista. Keskustelun pääpointit on esitetty alla (Muistio on lähetty asianosaisille):










Kurssin aihealue muutetaan robotiikaksi Kiinalaisten toiveesta
Suomessa oleva opettaja tulee vierailulle Tredun toimipisteeseen tutustumaan meillä oleviin
robotiikan opetusympäristöihin
Alustavasti syksyllä 2015 tulee opettaja Kiinasta tutustumaan robotiikan opetukseen
Mr. Ding vastaa teoria puolesta kurssilla
Allekirjoittanut käytännön harjoituksista
Kurssi toteutetaan samantyyppisesti kuin suunniteltu automaation kurssi
Kurssin aloitusajankohta on vielä kysymysmerkki
Aloitamme sähköpostikeskustelun aiheesta toukokuun aikana
Kurssi toteutetaan moodle-alustalla

Illalla pelailimme pingistä ja kävimme syömässä porukalla.
Tiistaina Mr. Wilson oli järjestänyt minulle ja Suomeen palaaville opiskelijoille vierailun Tiger Hill:lle ja
Shantangiin, koska jos et ole vieraillut ko. paikoissa Suzhoussa, niin et ole käynytkään Suzhoussa. Illalla oli
vielä Mr. Wilsonin järjestämä illallinen, johon osallistui Suomeen palaavat opiskelijat, allekirjoittanut, Mr.
Wilson sekä Mr. Ding. Illallisella Max Caroe piti kiitospuheen ja annoimme lahjat koulun sekä Chinetin
puolesta heille. Aamu viideltä alkoikin sitten 16h kotimatka.

