Raportti työssäoppimisesta Kiinassa

Olen Mika Kempas, sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelija Luksiasta. Olin kuukauden mittaisella
työssäoppimisjaksolla Vaconin tehtaalla Suzhoussa, Kiinassa.
Vacon on alun perin suomalainen yritys, joka valmistaa taajuusmuuttajia. Vaconilla oli minun lisäksi kolme
muuta suomalaista opiskelijaa työssäoppimassa. Jokainen meistä oli yhden viikon Process Engineering:issä
ja kolme viikkoa Production Line:llä työskentelemässä. Process Engineering:issä työnteko oli enemmänkin
hengailua jokaisen kohdalla. Production Linellä viettämäni kolme viikkoa tein yksinkertaista ja tylsää
liukuhihnatyötä, joka ei millään tapaa liittynyt automaatioon. Työtehtävät eivät oikein vastanneet
odotuksiani, koska oletin että pääsen automaatioalan työhön.

Käytimme työpaikalla Kiinalaisten kanssa keskustellessa Englannin kieltä, mitäpä muutakaan. Joukosta
löytyi muutama harvinaisuus, joka osasi kielen salat erittäin hyvin, jopa paljon paremmin kuin yksikään
meistä. Suurimmalla osalla sanavarasto kuitenkin rajoittui muutamaan sanaan, joten erilaiset kääntäjät
tulivat turhankin tutuiksi. Itse tehdas oli kuitenkin hyvin samankaltainen kuin Suomessakin tehtaat yleisesti
ottaen ovat. Työkaverit myös tervehtivät aina kun tulivat vastaan, ja olivat muutenkin erittäin mukavia
meitä kohtaan. Työajat olivat hieman erilaiset kuin suomessa (klo 8:30–17:00), mutta työpäivän aikana oli
kaksi kahvitaukoa ja lounastauko, aivan niin kuin Suomessakin. Kokonaisuudessaan tehdas ja siellä
työskentely oli hyvin samankaltaista kuin Suomessa.

Kiinassa ollessamme asuimme IVT:n kampuksella. Huoneesta maksoimme pantin, 100RMB/hlö, joka
palautettiin meille kun luovutimme huoneemme lähtöaamuna. Asuimme kahden hengen huoneissa
suomalaisten kesken. Kampuksella oli paljon aktiviteetteja, mm. urheilukenttä, koripallokenttiä,
biljardipöytiä, pingispöytiä, sulkapallokenttiä, kuntosali jne. Kampukselta löytyi myös kolme pientä
ruokakauppaa, sekä muita liikkeitä ja useampi ruokala. Kampukselta oli Vaconille noin 1,5km-2km matka,
jonka kuljimme kävellen. Kävelymatkaan meni noin 15-20 minuuttia.
Kiinassa Linja-auto on todella edullinen vaihtoehto matkustaa. Suzhoussa bussimatka maksaa yhden
yuanin, matkasta riippumatta. Takseja oli erihintaisia, halvimpien ollessa 1,80RMB kilometriltä
aloitusmaksun lisäksi, joka oli 10RMB. Metrot ja junatkaan eivät kalliita olleet, joten julkisia tulikin paljon
käytettyä edullisen hinnan vuoksi.
Vapaa-aikana tekemistä kyllä riitti niin Suzhoussa, kuin ihan kampuksellakin. Kävimme monen monta kertaa
Suzhoun keskustassa, johon menimme bussilla. Kampuksen lähellä oli myös kaksi ostaria, joissa tuli usein
käytyä ostoksilla ja syömässä. Joka ilta ei kuitenkaan jaksanut lähteä kampukselta, tai sille ei ollut tarvetta.
Silloin hengailimme toistemme huoneissa tai menimme pelaamaan biljardia, pingistä tai koripalloa. Koulu
oli myös järjestänyt meille retkiä eri nähtävyyksiin mm. Tiger Hilliin ja Humble Administrator's Garden:iin.
Meillä oli usein kiinalaisia opiskelijoita mukana oppaana, kun lähdimme jonnekin kauemmas. Perjantai
iltaisin piti tietysti käydä katsomassa ja kokeilemassa kiinalaisia baareja ja yökerhoja. Törmäsimme
Suzhoussa myös suomalaiseen kahvilaan, jota oltiin avaamassa muutaman päivän sisällä. Omistaja
kuitenkin näki meidät ulkona, ja pyysi meidät sisälle kahville. Otimme omistajan kanssa myös ryhmäkuvan
ennen kuin lähdimme.

Ennakko odotuksiin nähden Kiina oli hyvin erilainen kuin luulin. Varsinkin Suzhou oli paljon hienompi,
modernimpi ja siistimpi kuin ennakkoon ajattelin. Reissu kokonaisuudessaan oli todella hieno ja
ainutkertainen kokemus, jota en vaihtaisi pois mistään hinnasta. Kiinassa ollessa tuli tutustuttua moneen
mahtavaan ihmiseen, niin suomalaisiin kuin kiinalaisiinkin, joihin tulee varmasti pidettyä yhteyttä vielä
reissun päättymisen jälkeenkin.

