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Työssäoppiminen
Työskentelin hotellissa
pitkälti tarjoilijana sekä
länsimaisessa ravintolassa
että hotellin baarissa.
Työporukka oli mukava ja
ystävällinen, vaikkakin
kielimuuri tuotti pieniä
vaikeuksia. Onneksi
kuitenkin translator toimi
hyvin käännösapuna.
Minulla oli paljon eri
työtehtäviä, ravintolassa
toimin buffatarjoilijana jolloin työaikani jakautui kahteen osaan, aamubuffet ja iltabuffet. Baarissa
työskentelin F1-kisojen ajan, tuolloin hotellissa oli paljon ulkomaalaisia asiakkaita ja minut
haluttiin palvelemaan heitä.
Varsinaisesti en paljon uutta päässyt oppimaan, mutta opin erilaisen työkulttuurin. Työtehtävät
olivat minulle jo tuttuja aiempien harjoitteluiden myötä ja siitä hotellissa pidettiin kun minulle
pystyi antamaan jo enemmän vastuutakin.

Työkulttuuri
Kiinassa on paljonkin eroja suomalaiseen työkulttuuriin. Täällä kun arvostetaan paljon moniosaajia,
niin heillä tuntui olevan jokaiseen pieneen asiaankin oma työntekijä. Myös työpäivät ovat hiukan
pitempiä, hotellilla normivuoron pituus oli 9 tuntia.

Vapaa-aika
Koska hotellimme sijaitsi lähellä Shanghaita ja
hotellin vierestä kulki metro suoraan Shanghaihin,
tuli siellä käytyä useampaan otteeseen.
Vapaa-aikamme meni hyvin usein ristiin hotellilla
olleen toisen suomalaisen kanssa, joten Shanghaita
tuli tutkittua pitkälti yksin. Myös hotellin lähellä oli
paljon tutkittavaa, esimerkiksi Antingin vanha katu
ja Shanghai Auto Park.
Kävin pari kertaa Suzhoussa muiden suomalaisten luona, Suzhoussa suosittelen käymään
maailmanpyörässä, sieltä näkee hyvin kaupunkia kirkkaana päivänä. Itsellä osui kohdalle hiukan
sumuinen päivä.
Pääsin myös usein työkavereiden mukana illanviettoon, he veivät minua syömään paikkoihin mihin
turisti ei eksyisi.

Ruoka
Olen aina pitänyt erilaisista ruokakulttuureista ja nyt
oli hienoa päästä maistamaan sitä aitoa kiinalaista
ruokaa. Ruoka oli todella hyvää vaikkakin monesti en
edes tiennyt mitä söin.
Liharuoissa monesti
oli vielä luitakin
seassa, siitä pieni
varoitus seuraaville
lähtijöille.
Suosittelen kokeilemaan kuitenkin kaikkea avoimesti, maut voivat
yllättää hyvällä tavalla.
Myös heidän syömiskulttuurinsa oli mielestäni mukava. Jokainen ei
ottanut itselleen omaa annosta ravintolassa vaan tilattiin pöytään yhdessä ja jokainen otti sitä mitä
halusi pöydästä.

Reissun päätös
Kaiken kaikkiaan vaihto oli mahtava kokemus, ja olen varma että palaan vielä Kiinaan joku päivä.
Paljon tuli nähtyä, mutta paljon jäi vielä näkemättäkin.
Ainoa mitä kaduin, etten opetellut enemmän kiinankieltä ennen lähtöä, todellisuudessa siellä ei
moni puhu englantia. Olisi ollut paljon helpompaa tutustua paikallisiin jos osaisi heidän kielen.
Siitäkin huolimatta sain matkalta paljon uusia ystäviä, joita toivon näkeväni tulevaisuudessa.

