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Sunnuntai 22.10.
Lähtö Kiinaan, tapaamme kentällä kaikkien lähtijöiden kanssa klo 15.00, lento lähti klo
17.20. Osalla opiskelijoista on vanhemmat mukana kentällä saattamassa. Vain
muutama on matkustanut enemmänkin, joten opiskelijat tuntuvat tarvitsevan aikuista
avuksi matkalle.
Maanantai 23.10.
Saavuimme varhain aamulla Shanghain lentokentälle, josta kuljetus Suzhoun SIP
IVT:n (Suzhu Industrial Park Institute of Vocational Technology) asuntolaan yhteistyöoppilaitoksen bussilla. Kentällä meitä vastassa oli suomalainen Tuomas, joka
työskentelee kyseisessä koulussa englanninkielen opettajana, sekä muita paikallisia
opiskelijoita.
Opiskelijat saivat heti huoneet asuntolasta. He asuvat mukavissa kahden hengen
huoneissa. Iltapäivällä meillä oli SIP IVT –orientaatio (yhteyshenkilö Kansainvälisen
toimiston johtaja Wilson Qian). Wilson esitteli kattavasti koulun historiaa ja kiersimme
myös koulun alueen. Tämä oli hyödyllistä etenkin opiskelijoille, sillä kiersimme kaikki
ruokalat, postit, kaupat ja apteekit. Opiskelijat tutustuivat samalla paikallisiin
opiskelijoihin ja he kävivät myös myöhemmin iltapäivällä esittäytymässä opiskelijoille
englannin tunnilla.
Tutustuminen paikallisiin opiskelijoihin on myös tärkeää, sillä he voivat olla tarvittaessa
opiskelijoidemme tulkkeina asioita hoidettaessa.
Kaikki viisi opiskelijaa asuvat tässä asuntolassa ja Pekka, Niini-Natalia ja Tobias ovat
myös töissä SIPIVT:ssä.

Tiistai 24.10.
Opiskelijat hoitavat käytännön asioita yhdessä koulun kanssa ja tutustuvat muihin
opiskelijohin.
Keskiviikko 25.10.
Vierailen Nordic Lights -yrityksessä, joka on Juho-Antin ja Sallan työssäoppimispaikka. Yritys valmistaa erilaisia työvaloja, joita käytetään erittäin vaativissa
työympäristöissä. Juho-Antin työtehtävät ovat kokoonpanon puolella ja Salla on
toimiston puolella. Keskustelemme toimitusjohtaja Antti Turjan kanssa
työssäoppimisesta. Antti kertoo myös, että heidän liiketoimintansa on kovassa
kasvussa Kiinan markkinoilla. On myös mahdollista jatkossa, että he ottavat
uudestaan työssäoppijoita meiltä.
Torstai 26.10.
Vierailu STFI (Suzhou Tourism and Finance Institute) –oppilaitoksessa, joka sijaitsee
toisella puoella kaupunkia SIP IVT –oppilaitokseen nähden. Tapaan Kansainvälisen
toimiston varajohtajan Billy Caon ja professori Yanfei Shenin, joka opettaa englantia.
Puhumme opiskelija- ja opettajavaihdosta yleisesti sekä yrityksistä, joissa opiskelijat
voivat suorittaa työssäoppimisen. Heillä on pitkäaikainen yhteistyöyritys Hengrui
Import and Export company, joka on erittäin suuri yritys. Heillä on mahdollista suorittaa
työssäoppimista erilaisissa työtehtävissä. Työmatka on myös erittäin helppo, sinne
pääsee bussilla kätevästi. Billy kertoo, että heiltä on parhaillaan vierailulla Suomessa
opettajia ja opiskelijoita.

Perjantai 27.10.
Vierailu Suomen konsulaatissa Shanghaissa yhdessä Jarno Kupiaisen ja SEISryhmän kanssa klo 10. Saamme kuulla yleisesittelyn konsulaatin toimenkuvasta ja
Shanghaista. Keskustelen myös harjoittelijoiden ottamisesta. Varakonsuli kertoo, että
he ottavat lähinnä ammattikorkeakoulusta työssäoppijoita. PR-päällikkö Veli-Matti
Palomäki kertoi myös yrityksestä, joka välittää opiskeljoita erilaisiin projekteihin kuten
Shanghain SLUSH:iin. Tämä voisi olla kiinnostavaa meidän opiskelijoille.
Sunnuntai 29.10.
Paluu Suomeen (lento lähtee 10.05, Suomessa 14.20).

