MATKARAPORTTI/TRAVEL REPORT

Sain noin vuosi ennen matkaa kuulla että olen valittu työssäoppimisryhmään,
joka matkustaa kiinaan tekemään alan tehtäviä.
Olin alkuun hyvin innoissani ja mietin että ”vau! Olen oikeasti menossa kiinaan!”
Noh, aikaa kului. Ajatus kiinan matkasta pyöri päässä lähes kokoajan, mutta ei kesän
jälkeen enään yhtä paljon kuin aluksi. Ajatus tuntui pelkältä haaveelta vieläkin.
Minulta kysyttiin paljon asiasta, mutta en oikein osannut vastata niihin järkevästi.
Tosin ehkä suurin kysytty kysymys oli ”Miksi?”. Kun sain kuulla mahdollisuudesta mennä
kiinaan ”työmatkalle” tuntui että minua ei huolittaisi mukaan, mutta halusin silti kokeilla.
Matkustaminen on aina ollut intohimoni, mutta matkustaminen ja tehdä myös töitä
kohteessa tuntui liian hyvältä ollakseen totta.
Aloitin säästötilin matkaa varten, joka tosin jäi vähän jälkeen kaikkien pienten tapahtuma
käänteiden takia. Mutta sain loppujen lopuksi kerättyä matkaa varten ihanteellisen kassan.
Kun saavuin kiinaan, en ollut nukkunut edellistä yötä. Ajatus edelleen siitä, että olenko
oikeasti nyt täällä tuntui oudolta. Mutta ajankuluttua tajusin, että olen oikeasti päässyt
kiinaan. Infrastruktuurisesti paikka oli mullistava. Tiet, talot, pellot ja maisemat olivat paljon
suurempia mitä olin tottunut näkemään.
Kulttuurisesti huomasin suuren eron, kun saavuimme majoituspaikkaamme ja opiskelalueen koordinaattori vei meidät syömään. Istuimme isoon pyöreeseen pöytään, jota pystyi
pyörittelemään. Meille tosin tuotiin tarjottimella ruokaa, josta löytyi monen sortin erinäköistä suuhunpantavaa. Ruoka oli todella hyvää ja sitä meni yllinkyllin.
Ruokatapoihin kuului tottakai, että syödään tikuilla. Osalle se ei ollut vielä normaalia,
mutta olin harjoitellut sitä jo vähän aikaisemmin. Jos sattumoisin ruoasta löytyisi luita, niin
ne iloisena syljetään pöytäliinalle ilman mitään ihmeitä. Tai... Jos juoma oli liian kuumaa,
niin suu avattiin ja annettiin kuuman nesteen valua leukaa pitkin pöydälle. Kyseiset asiat
jäivät vahvasti mieleen. Osittain koska näitä tapoja emme olleet tottuneet näkemään.
Asuimme mukavan kokoisessa huoneessa yhden kaverin kanssa, koska tilaa oli sopivasti
kahdelle jakaa. Tosin huone oli hieman sotkuinen ja selvästi ollut jonkun käytössä ennen
meitä.
Asumisesta maksoimme noin 100RMB, joka meille lähtöpäivänä tarjottiin takaisin. Joten
asuminen meidän kohdalla ei maksanutkaan mitään, josta olin yllättynyt.
Tosin asumiseen kannattaa kiinnittää huomiota, että itse siellä saa vahvasti siivoilla
huonetta kaverin kanssa.

Työskentelimme puhelinpeli yrityksessä nimeltä Suishenwan. Kyseinen yhtiö oli vielä nuori
ja niin oli myös työympäristökin. Meidät otettiin lämpimästi vastaan ja ystävystyimme
nopeasti muutaman kolleegan kanssa. Samalla pääsimme tutustumaan kahteen muuhun
suomalaiseen vaihto-oppilaaseen, jotka olivat tulleet työskentelemään samaan yritykseen
meidän kanssamme.
Muutaman viikon jälkeen tosin huomasin, että samassa työympäristössä meidän työtiloista
löytyi vain kolme muuta työntekijää (meidän lisäksemme). Kaikki muut työskentelivät
vastakkaisessa huoneessa. Emme oikeen koskaan päässeet tutustumaan heihin sen
paremmin. Aloitimme työprojektilla, jossa teemme android alustalle peliä. Minut valittiin
ryhmän johtajaksi, koska muiden mielestä potentiaalini sopi täydellisesti ”johtajaksi”.
Noh.. Projekti johtajan tittelillä sain aika paljon kehuja pomoltamme, että olen hyvin
innovatiivinen työtenkijä ja minulta löytyy todella paljon hyviä ideoita.
Yhteenvetona työkaverit ovat todella ystävällisiä ja suorapuheisia. Uskaltavat kertoa
mielipiteensä ilman mitään epäröintiä.
Työtunnit olivat hyvin epänormaalit verrattuna tottumukselliseen työtapaan.
Noin 5-6 tuntia töitä päivässä johon sisältyy puolentoista tunnin lounastauko.
Olimme alkuun ja loppuun asti vähän ymmällämme, mutta loppujen lopuksi selvisi
että kiinalaisille on normaalia työskennellä myös viikonloputkin.
Projekti johtajana tehtäväni oli jakaa työtehtäviä tasavertaisesti kaikkien kesken
ajatellen mikä työtehtävä soveltuu parhaiten jokaiselle. Kaikki suju mainioisti ja ilman
ongelmia.
Käytimme vapaa-aikaamme lähes heti kun kerkesimme. Kävimme pelaamassa biljardia,
pöytätennistä, koripalloa ja juosten. Jokainen koulun aktiviteetti oli täysin ilmaista, tosin
biljardista piti muutama RMB maksaa (n.20) riippuen halusivatko he velottaa meitä vai
eivät.
Tottakai, jotkut viikonloput vietimme yhdessä karaokessa taikka kapakassa istuskellen.
Kävimme katsomassa useampia eri nähtävyyksiä esim. Tiger Hill ja Humble Administartors
Garden. Paikat olivat todella upeita ja hienosta sulautettu kiinan kiireeseen maailmaan.
Kävimme myös useasti shoppailemassa Lindun Lu nimisellä kauppakadulla, taikka vaan
etsiskellen jotain ravintolaa jossa myytäisiin ruokaa jota emme olleet maistaneet.
Osan vapaa-ajasta tosin käytin itse Youtube-videokanavan videoiden tekemiseen ja
muokkaamiseen
Linkki Youtube-kanavaan on tässä :
https://www.youtube.com/channel/UCOUARflnU49ubklNpccFmVA
Parhain asia ikinä oli porukan yhtenäisyys, joka näkyy parhaitan ensimmäisellä
sivulla olevasta kuvasta. (En osannut lisätä sitä rivin loppuun, koska en oikeen
osaa käyttää OpenOfficea....vähän noloa....)

Kiitos Kaikesta!!! Oli Parasta ja juuri teidän ansioista pääsin Kiinaan!!!

