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Kiina

Matkamme alkoi Helsinki-Vantaa lentokentältä kohti Shanghain lentokenttää. Siellä meitä oli
vastassa Kaksi kiinalaista oppilasta ja bussikuski, jotka auttoivat meitä kantamaan laukkumme
bussiin jolla matkamme jatkui kohti Shuzhouta. Perillä pääsimme asuntolaamme joka oli melko
tilava ja mukava. Minulla ja Jasulla oli vain ongelma että ilmastointimme ei toiminut ja tulimme
siihen aikaan että kelit eivät vielä olleen kovin lämpimiä niin jouduimme nukkua ensimmäisen yön
kylmässä. Mutta aina jos huoneessa oli joku ongelma pystyimme siitä kertomaan jollekkin
kiinalaiselle oppilaalle jotka ilmoittivat asiasta sitten eteenpäin ja ongelma ratkaisiin yleensä
samana päivänä.

Pari ensimmäistä päivää meitä vietiin ympäri kaupunki tutustumaan ja syömään. Tutustuimme
moniin kiinalaisiin oppilaisiin, jotka auttoivat meitä kaikenlaisissa pulmissa läpi matkamme.

Sitten vihdoin pääsimme alottamaan työmme sui shen wan nimisessä yhtiössä ja totuttelemaan
arkeen. Yhtiössä oli yksi ihminen joka puhui sujuvasti englantia joka toimi meidän työn johtajana.
Saimme tehdä töitä melko vapaasti, meille annettiin oma pöytä ja toimimem omana tiiminämme
osittain osana firmaa ja osittain itsenäisesti.

Ensimmäisenä työtehtävänä saimme luoda jonkun oman yksinkertaisen mobiilipelin.
Kun olimme päässeet hyvään vauhtiin työtehtävämme vaihtui ja meitä pyydettiin lataamaan,
testaamaan ja arvioimaan länsimaalaisia pelejä. Kun olimme hetken tehneet sitä saimme palata
oman projektimme pariin ja tehdän sen loppuun. Saimme vain pyydön tehdä pelistä enemmän

länsimaalaisen koska se oli liian kiinalainen heidän makuun.

Matkan aikana meitä vietiin useisiin turisti ja nähtävyys kohteisiin. Monissa niistä kävimme itse
omin nokinemme mutta muutamat niistä oli järjestetty koulun kautta ja koulu rahoitti ne.

Kävimme WuXi:ssä, Shanghaissa ja Pekinginssä. Matka oli sanoin kuvaamaton kokemus, eikä
kuvat anna kunniaa sille miten hienolta maisemat näytti ja miten kaunista vanha kaupunki ja kaikki
nähtävyydet ovat.

Monet ovat kysyneetkin että mikä oli parasta matkassa ja olen vastannut että Kiinan muurilla käynti
, joka olikin paras kokekus matkalta. Mutta nytkun matka huuma on hieman laskenut ja olen saanut
miettiä asiaa tarkemmin nii koko matka kokonaisuudessaan oli niin mahtava että siitä on vaikea
valita mutta jos yksittäinen asia täytyy valita nii Kiinan muuri se on.

Vaikka Kiina on suuri maa isoilla juna asemilla niin matkustaminen Kiinan sisällä oli melko
helppoa, julkisilla pääsi melkein minne vain halusi ja jos ne oli täynnä tai oli kiireempi, niin taksia
oli melko helppo käyttää ja se on myös edullista. Juna asemmalle kun menee niin ei tarvinnut muuta
kun kertoa matkan kohde niin saat lipun jossa lukee portti ja junan numero ja asemalla on melko
helppo navigoida. Siellä on selkeät ja helposti ymmärrettävät kyltit joilla löydät oikean laiturin
nopeasti.

Matka sujui tosi mukavasti ja saimme monia uusia ystäviä ja hienoja muistoja. Olen kiitollinen että
sain tämän mahdollisuuden käydä Kiinassa ja kokea uusia hienoja asioita.
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