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Wilson on käytännössä ainoa yhteyshenkilö, johon voi/kannattaa olla suoraan yhteydessä. Kaikki muut
matkan aikana tavatut henkilöt ovat sellaisia, että näkisin heihin otettavan yhteyttä ainoastaan Wilsonin
kautta. Kiinalaisesta kulttuurista johtuen väittäisin, että yhteydenotot ”Wilsonin ohi” voitaisiin tulkita
epäluottamuslauseiksi. Wilson siis johtaa oppilaitoksen kv-toimistoa ja on mukana kaikessa, mitä Chinet–
verkoston henkilöt Suzhoussa tekevät.

Kuva oppilaitoksen pihasta

Tapasin myös Worldhotel Grand Dushulake –hotellin HR Managerin, Tracy Huan. Hänen kanssaan kävimme
läpi sitä, millä tavalla yhteistyötä toivotaan jatkettavan hotellin näkökulmasta. Tracyn mukaan suurin
haaste hotellin kiinalaisen työvoiman suhteen on se, että vaikka he pääsääntöisesti ovat opiskelleet
englannin kieltä todella pitkään, heillä ei ole valmiuksia eikä varsinkaan uskallusta puhua englantia. Tällöin
suomalainen, keskiverrolla englanninkielen osaamisella varustettu opiskelija pystyy auttamaan paikallisia
työntekijöitä parhaiten juuri keskustelemalla heidän kanssaan mahdollisimman paljon englannin kielellä.
Tätä asiaa korostettiin erittäin paljon.
Hotellissa on tällä hetkellä yli kymmenen kiinalaista työssäoppijaa, heidän työssäoppijaksonsa voivat olla
jopa yhden vuoden mittaisia. Toiveena oli, että myös suomalaista opiskelijoiden työssäoppijaksot olisivat
pidempiä kuin kaksi kuukautta, mutta Wilson Qianin mukaan tämä on äärimmäisen vaikeaa järjestää
viisumiasioista johtuen.

Matkan sisältö
Matkan sisältöön ei tullut muutoksia, vierailimme ensimmäisten päivien aikana
kaupunkisuunnittelukeskuksessa, Suzhoun vanhassa keskustassa sekä työssäoppipaikoilla, eli SIPIVT
International officessa, SuiShenWan–peliyrityksessä sekä Worldhotel Grand Dushulake –hotellissa. Tämän
lisäksi kiinalaiset opiskelijat pitivät meille oppitunnin kiinalaisesta kulttuurista, pääsimme myös seuraamaan
oppilaitoksessa järjestettyä juhlaa.

Kaupunkisuunnittelukeskus ja pienoismalli Suzhousta.
Käytännön järjestelyt sujuivat erinomaisesti. Wilson oli järjestänyt kyydityksen heti Shanghain lentokentältä
Suzhouhun ja muutoinkin siirtymiset sujuivat kivuttomasti. Opiskelijoille oli erittäin iso asia, että he saivat
heti saavuttuaan oppilaitoksen ruokalassa toimivan maksukortin, johon oli ladattu rahaa sen verran, että

ensimmäiset ruokailut onnistuivat kivuttomasti. Wilson myös perehdytti meidät paikallisliikenteen
käyttöön.

Matkan tulokset
Matkaa voidaan pitää onnistuneena. Yhteistyö varmasti jatkuu monellakin tapaa, esimerkkinä se, että
kyseisestä koulusta saapuu Treduun kaksi opiskelijaa ja kaksi opettajaa vierailulle 5.11.2015. Jatkosta
puhuttiin sen verran, että katsomme tämän nykyisen työssäopin jälkeen, onko jatkossa järkevää laittaa
merkonomiopiskelija työssäoppimaan international officeen. Jatkossa voidaan myös miettiä
merkonomiopiskelijaa Worldhotelliin pelkästään sitä varten, että hän keskittyisi puhumaan englantia
mahdollisimman paljon kiinalaisille työntekijöille.
Majoitusjärjestelyt toimivat erittäin hyvin, opiskelijat asuivat oppilaitoksella kahden hengen huoneissa.
Työssäoppimispaikoista Worldhotel sijaitsi noin kahden kilometrin päässä opiskelijoiden majapaikalta.
Muut työssäoppimispaikat sijaitsivat oppilaitoksen yhteydessä.

SuiShenWan–peliyrityksen tilat.

Jatkossa oikeastaan ainoa asia, mitä mielestäni pitäisi hienosäätää on se, että lähtijöiden olisi hyvä
kokoontua Helsinki-Vantaan lentokentällä jo 3h ennen lennon lähtöä. Tämä sen takia, että Checkinnissä,
turvatarkastuksessa sekä passintarkastuksessa meni yllättävän paljon aikaa, eikä seurueellemme jäänyt
kuin noin 10 minuuttia aikaa ennen kuin boarding sulkeutui. Sinänsä muutoin kaikki meni loistavasti pitkälti
siitä johtuen, että Wilson oli pitänyt huolen siitä että kaikki toimi.
Nyt Suomeen palattuani olen pitänyt Kiina –infoja ensimmäisen vuoden merkonomiopiskelijoille ja
tarkoituksena on ollut kertoa sekä yleisinfoa tästä talousmahdista että myös tarjota opiskelijoille tietoa

nimenomaan työssäoppimisen näkökulmasta. Näkisin, että jatkossa voisimme yrittää saada
merkonomiopiskelijoita myös Worldhotelliin työssäoppimaan.

Worldhotel Grand Dushulaken vastaanotto.

Havainnot ja suositukset
Kulttuurieroihin törmäsin yllättävän vähän, olin odottanut suurempaa kontrastia suomalaisiin käytäntöihin.
Mielestäni on silti hyvä, että opiskelijoita valmennetaan kohtaamaan vieras kulttuuri. Kuitenkin väittäisin,
että helsinkiläinen opiskelija Abdihakin kuvasi hyvin meidän kaikkien tuntemuksia kommentillaan: ”Ei tämä
elämä loppujen lopuksi niin paljoa eroa Suomesta”.

-Seppo Pylvänäinen

