Matkapäiväkirja
Sunnuntai 22.10.
Syysloman jälkeen matkapäivä vihdoinkin koitti. Menin isäni kyydillä
lentokentälle, jossa meidän kaikkien kuuluisi tavata. Kentällä pienen
säädön ja matkatovereihin tutustumisen jälkeen olimmekin jo matkalla
kohti Shanghaita.

Lensimme Finnairin uudessa a350 koneessa, jossa matka kului helposti ja
nopeasti yön yli elokuvia katsellessa ja nukkuessa pari tuntia.

Maanantai 23.10.
Saavuttuamme Kiinaan maanantaiaamulla, hommat sujuivat sulavasti ja
menimme Maglev-junalla, sekä metrolla Astor House Hotelliin, jossa
kirjauduimme sisään ja lepäsimme hetken kaiken matkustamisen jälkeen.
Huoneessa ehti myös tutustua huonetovereihin ennen kuin jatkaisimme
päivän ohjelmaa.

Illalla menimme kaikki yhdessä syömään perinteiseen kiinalaiseen
ravintolaan, jossa pöydän keskellä oli suuri kattila, johon ravintolan
mummeli heitti raaka-aineita oikeassa järjestyksessä oikeihin aikoihin.

.

Itse en kiinalaisesta ruoasta niin pidä, mutta hieno kokemushan tuo oli
käydä syömässä ensimmäistä kertaa Kiinassa ja vielä tuollaisessa paikassa.
Välillä ei tiennyt, mitä syö.
Ruoan jälkeen kävimme vielä kiertelemässä lähialuetta ja kuvaamassa
keskustaa Bundilta katsoen.

Tiistai 24.10.
Aamulla länsimaalaisen aamiaisen jälkeen hotellissa lähdimme
suunnistamaan kohti ensimmäistä yritysvierailuamme. Kohteena
paikallinen Yogo Robots, joka rakentaa robotteja esimerkiksi hotelleille
vastaamaan huonepalveluista. Pienen etsimisen ja eksymisenkin jälkeen
saavuimme hieman myöhässä paikalla, jossa meille pidettiin esitys
yhtiöstä ja uudesta Mingo-robotista.
Mingo osasi mennä hissiin ja
kulkea sillä kerroksesta
kerrokseen. Lopulta Mingo palasi
omalle latauspaikalleen.

Vierailun jälkeen menimme porukalla feikkimarketille, jossa pääsimme
ostelemaan epäaitoa tavaraa pilkkahintoihin. Tavaraa löytyi turisti
krääsästä aina vaatteisiin ja elektroniikkaan. Asiaan kuului myös
tinkaaminen.

Muutaman tunnin shoppailun ja tinkimisen jälkeen saavuimme hotellille
nukkumaan. Päivän aikana tuli syötyä myös kahdenlaista nuudelisoppaa.
Molemmat annokset olivat noin 3 ja 4 euron luokkaa.

Keskiviikko 25.10.
Lähdimme aamusta kohti elektroniikkamessuja. Messuhalli oli älyttömän
massiivinen ja paikalta löytyi, vaikka mitä elektroniikkaan liittyvää.
Löysimme kakkumessutkin toisesta hallista.

Pitkän messupäivän jälkeen alkoivat opettajatkin selvästi väsymään ja
homma lähti käsistä.

Näimme kauniin auringonlaskun kotimatkalla hotellille.

Päivän aikana huomasimme, että huonetoverini oli mysteerisesti
kadottanut pankki- ja henkilökorttinsa. Valitettavasti niitä ei koskaan
löytynyt.

Torstai 26.10.
Torstaiaamulla lähdimme tämän matkan mielenkiintoisimmalle
yritysvierailulle Koneen tehtaalle. Saavuimme tuttuun tapaan myöhässä
suurista ruuhkista johtuen. Matkalla näimme monenlaista asuinaluetta
juuri ja juuri asuttavista slummeista suuriin kerrostaloihin.

Koneen tehtaalle päästyämme, meidät tervehti tehtaan suomalainen
johtaja ja suuri hissien testitorni, joka oli 235 metriä korkea.
Paikan päällä johtaja piti meille
esityksen tehtaasta ja Koneesta
yrityksenä. Saimme myös kuulla
Koneen uudesta keksinnöstä
nimeltä UltraRope. Sen avulla
pystytään rakentamaan entistä
korkeampia hissejä. Kyseisellä
tehtaalla myös tuotetaan
vuodessa noin 70 000 hissiä.

Mielenkiintoisen esityksen jälkeen pääsimme kiertämään tehdasta ja
saimme vielä lounaankin tehtaan ruokalassa, jossa pääsin hieman
keskustelemaan toisen suomalaisen työntekijän kanssa. Kävimme myös
tornissa, josta oli hyvät näköalat.

Hienon vierailun jälkeen lähdimmekin kohti hotellia. Matkalla koimme
taas ruuhkia ja näimme lisää kaupunkia, kun tulimme eri reittiä. Matkalla
alkoi osaa jo väsyttää.

Illalla koitimme ilman opettajia etsiä ruokapaikkaa hotellin lähistöltä.
Lopuksi kuitenkin jouduimme menemään hotellin viereiseen italialaiseen,
kun emme muuta löytäneet.

Perjantai 27.10.
Perjantaiaamuna suuntasimme kohti Suomen pääkonsulaattia. Lähdimme
aikaisin, sillä myöhästymisiin ei ollut varaa. Onneksi ehdimme ajoissa.

Toimistolla saimme esityksen konsulaatin toiminnasta ja työtehtävistä
paikan suomalaisilta työntekijöiltä.

Mukavan käynnin jälkeen otimme ryhmäkuvan Suomen ja Kiinan lippujen
edessä.

Pääkonsulaatista lähdimme oppilaiden kesken suoraan feikkimarketille,
jossa tapasimme paikallisen taiteilijan, joka maalasi sormillaan kauniita
maalauksia. Maalaamista olisi voinut katsoa loputtomiin, mutta vatsaa
alkoi kurnia ja lähdimmekin syömään.

Illalla kävimme porukalla syömässä paikallisessa ravintolassa, jossa
ostoslistalta oli hieman hankala tilata mitään. Toisaalta sama ongelma oli
melkein jokaisessa ravintolassa.

Ravintolasta lähtiessämme minulle iski pienimuotoinen vatsakipu ja jäin
hotelliin loppuillaksi lepäämään, kun muut menivät vielä pitämään
hauskaa. Onneksi ei ollut mitään vakavampaa ja kipu lähti nukkumaan
menoon mennessä.

Lauantai 28.10.
Lauantaiaamulla emme tehneet oikein mitään, sillä muut olivat olleet
illanvietossa myöhään yöhön, kun minä olin potenut pienehköä
vatsakipuani. Siispä lähdin yksin kiertelemään lähialuetta ja käväisin
kaupassakin.
Kun iltapäivällä pääsimme vihdoinkin matkaan kohti Shanghai Toweria,
joka on maailman toiseksi korkein rakennus, oli väsymys vielä
havaittavissa.

Kun tornin juurelle pääsimme, oli ilta jo hieman hämärtänyt ja jonossa
odotellessamme ehti tulla pimeä. Mutta tämä ei meitä haitannut ja
nousimme hissillä yli 70 km/h huipulle. Pääsimme vain 546 metrin
korkeuteen, kun koko tornilla on korkeutta 632 metriä.

Tornin sisällä ennen huipulle menoa oli monenlaista tietoa tornista ja sen
rakentamisesta.

Tornin huipulta ei valitettavasti saanut kauhean hyviä kuvia, sillä ulos oli
ehtinyt tulla jo pimeä. Hetken ihmettelyn jälkeen lähdimmekin kohti
hotellia, jossa huomasimme, että eräs oppilas oli unohtanut puhelimensa
taksiin. Tämäkään tarina ei pääty hyvin, vaikka saimmekin hotellin
henkilökunnan puhumaan taksikuljettajan kanssa puhelimessa.

Sunnuntai 29.10.
Heti sunnuntai aamusta aamupalan jälkeen aloimme pikaisesti
pakkaamaan ja sanoimme hyvästit meidän hotellihuoneellemme. Ja
lähdimme ulos yhteen matkan saasteisimmista päivistä.

Jätimme matkalaukut hotellille säilöön ja suuntasimme feikkimarkettia
päin, josta haimme valmiita pukuja ja paitoja. Hetken kiertelyn ja
kaartelun jälkeen tulimme takaisin hotellille, jossa meitä odotti minibussi,
joka veisi meidät kohti seuraavaa hotelliamme Minhangin
kaupunginosassa.
Matkalla sanoimme myös viimeiset hyvästit keskustan näköaloille.

Päästyämme hotellille kävimme huoneissa rentoutumassa, jonka jälkeen
lähdimme kiertelemään hotellin lähialueita ja paikallista ostoskeskusta.
Hotelli ja lähialue yllättivät meidät, sillä olimme luulleet aluetta täydeksi
slummiksi. Sitä se ei onneksi ollut ja hotelli oli yllättävän hyvä kahden
tähden hotelliksi.

Ilta menikin uuteen alueeseen tutustuessa.

Maanantai 30.10.
Aamutuimaan lähdimme bussilla kohti Shanghai Electronic Industry
Schoolia.

Paikan päällä meitä odotti rehtori, tulkki, sekä monen muunlaista
henkilökuntaa.
Otimme portilla muutamat kuvat ja suuntasimme luokkahuoneeseen,
jossa saimme esityksen koulusta ja opettajista. Tämän jälkeen pääsi
meidänkin opettaja puhumaan.

Puheiden jälkeen saimme ohjatun kierroksen koulun tiloissa, mitkä
vaikuttivat hienoilta ja samanlaisilta kuin Suomessakin. Huomasin, että
luokat ja työsalit olivat erittäin puhtaita. En tiedä johtuiko se vain meistä
vai pidetäänkö Kiinassa paikat muuten vain niin puhtaina.

Koulutiloihin tutustumisen jälkeen kävimme syömässä koulun ruokalassa.
Saimme kukin valita noin 10 ruoan valikoimasta 3 ruokalajia. Jokainen sai
myös kupposen riisiä, sekä limun. Vettä ei tarjoiltu ja jouduin usein
ottamaan oman vesipullon ruokailuun mukaani.
Kouluruoka oli mielestäni ihan hyvän makuista ja pidin siitä, että
valinnanvaraa oli toisin kuin Suomessa, missä on ainoastaan kasvisruokaa
normaalin ruoan lisäksi.

Lounaan jälkeen pääsimme väsäämään perhosia erivärisistä langoista.
Koristesolminta on erittäin vanha kiinalainen perinne.
Solmujen tekeminen oli aluksi hieman hankalaa ja kysyin kiinalaiselta
pariltani paljon neuvoa, mutta hetken kuluttua siitä tuli rutiininomaista ja
suhteellisen helppoa.

Lopulta, kun kaikki olivat saaneet perhosensa valmiiksi, lähdimme
tyytyväisinä kohti hotellia. Matkan varrella törmäsimme roskaruokaa
myyvään mummeliin ja olihan se pakko kokeilla.

Ruoka oli hyvin rasvaista ja hieman vastenmielistä, mutta mitä muuta olisi
voinut odottaa. Hyvin se kyllä täytti, eikä illalla tarvinnut sen suurempaa
syödä.

Loppuillasta emme tehneetkään mitään muuta kuin kiertelimme lähiötä.
Muutamat kuvat otin kotimatkalla koulusta.

Tiistai 31.10.
Aamulla söimme pikaisesti kuppinuudelit, joita tuli syötyä joka aamu ja
lähdimme talsimaan kohti koulua.

Koululla aloimme heti tehdä piirilevyjä, joissa ledit vilkkuivat sydämen
muodossa. Olin aluksi hieman hukassa, kun olin viimeksi juottanut noin
kaksi vuotta sitten, mutta pian olinkin tositouhussa.

Lounaan jälkeen teimme kytkentälevylle liikennevalot, jotka pääsimme
ohjelmoimaan itse. Ohjelmointi tuotti meille kaikille ongelmia, sillä
ohjelma oli täysin tuntematon, sekä opettaja ei osannut puhua englantia.
Loppujen lopuksi opettaja joutui näyttämään erään oppilaan
tietokoneella, miten homma hoituu. Ja osalta se sitten hoituikin, kunnes
aika loppui ja tunti päättyi.

Koulun jälkeen saimme kuulla, että meille olisi järjestetty koripallopeli
kiinalaisia vastaan. Kauhusta kankeana astelimme kentälle, jossa koulun
isoimmat ja parhaimmat pelaajat olivatkin jo lämmittelemässä. Meidän
onneksemme pelasimme sekajoukkueilla ja niin säästyimme
rökäletappiolta.
Koripallopeli sujui hyvin ja hauskaakin oli. Pelin päätyttyä otimme
ryhmäkuvan, sanoimme kiitokset ja lähdimme hotellille suihkuun.

Levähdys- ja suihkutauon jälkeen lähdimme opettajien kanssa syömään
paikalliseen kiinalaiseen ravintolaan syömään.
Söimme ravintolassa, jossa opettajamme olivat jo käyneet aikaisemmin.
Tämä helpotti ruoan tilaamista, vaikka siltikään en aina tiennyt, mitä olin
syömässä. Ruoasta löytyikin pieni yllätys, nimittäin kananjalka.

Keskiviikko 1.11.
Aamulla teimme koulussa perinteisiä kasvomaalauksia valkoisille
naamioille. Ennen maalaamista saimme kuulla, mitä eri värit tarkoittavat
ja kasvomaalauksien historiasta.

Hetken uurastamisen jälkeen naamiot olivat valmiit. Kaunista jälkeä en
saanut aikaan verrattuna muihin, mutta se kelpasi minulle.

Lounaan jälkeen lähdimme parin kiinalaisen opettajan kanssa bussilla
yritysvierailulle Digital Chinaan, jossa meille pidettiin esitys yrityksestä,
toiminnasta ja tuotteista. Tämän jälkeen saimme nähdä yrityksen tiloja.

Vierailun jälkeen palasimme hotellille omatoimistesti taksilla. Illalla
menimme tutustumaan hotellin lähialueeseen. McDonaldissakin tuli
käytyä ja olipa muuten halpaa. Koko ateria pelkän suomalaisen purilaisen
hinnalla.

Torstai 2.11.
Aamulla nukuimme huonetoverini kanssa pommiin ja menimme kouluun
kävelemisen sijasta taksilla. Matka maksoi vähemmän kuin Suomessa
bussimatka kouluun maksaisi ja olimmekin muita ennen koulussa.
Kun muut saapuivat, menimme tekemään vuoristoratoja metallikuulille.
Ratojen rakentaminen oli hauskaa, mutta välillä turhauttavaa, kun kuula
lensi radasta pois. Loppujen lopuksi kaikki kuitenkin saivat ratansa
valmiiksi.

Ratojen valmistuttua menimme kaupan kautta hotellille lepäämään.
Hetken lepäämisen jälkeen menimme kaikki yhdessä syömään. Kävimme
samanlaisessa soppa paikassa, kun ensimmäisenä päivänä. Tällä kertaa
soppa oli parempaa ja mukanamme oli kaksi Suomalaista opettajaa, jotka
olisivat meidän kanssa viimeisen viikon.

Illallisen jälkeen lähdimmekin nukkumaan hotellille, jossa ilmeni ongelma.
Vessanpöntön nappula oli hajonnut. Pienen säädön jälkeen talonmiehen
kanssa oli ongelma hoidettu. Englantiahan hän ei osannut, joten
heiluttelimme käsiä kovaan tahtiin yrittäessämme kommunikoida hänen
kanssaan.

Perjantai 3.11.
Koululle päästyämme suomalaiset opettajamme pitivät oppitunnin
esineiden internetistä eli IoT. Se tarkoittaa internet-verkon laajentumista
laitteisiin ja koneisiin. Sen jälkeen saimme tehtäväksi keksiä eri tapoja,
miten IoT:illa voidaan auttaa vanhuksia. Teimme ryhmätöitä kiinalaisten
kanssa ja lopuksi esittelimme keksintömme.

Tämän jälkeen kävimme syömässä lounasta ja katsoimme koulujen välisiä
urheilukisoja. Urheilulajeista emme oikein osanneet sanoa mitään,
emmekä olleet koskaan nähneet vastaavia lajeja.

Tämän jälkeen teimme kiinalaisten kanssa perinteisiä dumplingseja.
Jokainen pääsi taittelemaan taikinasta pieniä nyyttejä, joiden sisälle
laitettiin jonkinlaista täytettä. Niiden syöminen oli totta kai aktiviteetin
parhain vaihe.

Illalla pitivät meidän kahden ensimmäisen viikon opettajat
pienimuotoisen jäähyväistilaisuuden meille hotellin aulassa, jonka jälkeen
lähdimme vielä porukalla pelaamaan biljardia länsimaalaisten suosimaan
baariin.

Lauantai 4.11.
Aamuvarhain olivat ensimmäisen kahden viikon opettajamme lähteneet
kohti Suomea. Silla välin me uusien opettajiemme kanssa suuntasimme
kohti Yuyuan Old Streettiä. Alue oli todella hieno vanhoine
rakennuksineen. Ainut vika paikassa oli tungos. Ihmisiä tuntui olevan koko
Shanghain verran.

Vanhassa kaupungissa sijaitsi myös suuri temppeli, jossa oli paljon
erilaisia upeita patsaita.

Kävimme vielä Yu Gardenissa, josta näki hyvin Shanghai Towerin.

Kun koko vanhakaupunki oli nähty, veimme uudet opettajat
feikkimarketille. Shoppailimme hetken aikaa, jonka jälkeen kävimme
syömässä japanilaisessa ravintolassa, jossa tuli käytyä monta kertaa
matkan aikana. Tämän jälkeen lähdimme hotellille nukkumaan metrolla.

Sunnuntai 5.11.
Sunnuntaina ei tullut tehtyä oikein mitään. Menimme aamupäivästä
feikkimarketille jälleen kerran. Osa oppilaista haki teettämiään paitoja,
sekä pukuja. Minä sen sijaan tilasin parit paidat, jotka olisivat valmiita
viikon päästä.

Feikkimarketilla olevassa kahvilassa tuli syötyä myös hieman pastaa. Eipä
sekään kallista ollut, noin 4 euroa.

Illan tultua muutama oppilas meni vielä viemään uudet opettajat
katsomaan keskustan valoja. Me loput lähdimme kohti hotellia.

Maanantai 6.11.
Aamutuimaan lähdimme bussilla kohti teknillistä yliopistoa, joka teki
yhteistyötä KV-koulumme kanssa.

Koululle päästyämme otimme yhteiskuvan, jonka jälkeen meille pidettiin
pieni esitys koulusta. Esityksen jälkeen saimme kierroksen koulun tiloissa.
Koulusta löytyi taide- ja elektroniikkapuoli. Tilat olivat hienot ja modernit.
Jo pelkästään maailmanlaajuisiin ammattitaitokilpailuihin oli oma luokka.
Koulussa oli myös hienoja koneita, sekä laitteita, joita ei suomalaisista
ammattikouluista kyllä löydy.

Kierroksen aikana törmäsimme saksalaisiin vaihto-oppilaisiin, joiden
kanssa keskustelimme hetken aikaa. Tämän jälkeen tarjosi koulu meille
lounaan.

Lounaan jälkeen pääsimme juottamaan piirilevyt, jotka vilkkuivat ja pitivät
pääasiassa kauheaa meteliä.

Piirilevyjen valmistuttua lähdimme bussilla takaisin hotellille, josta
lähdimme taas kiertelemään lähialueen katuja.

Tiistai 7.11.
Aamuvarhain lähdimme taas bussille liikenteeseen, mutta tällä kertaa
kohteena oli East Sheshan Park. Paikan päällä kapusimme yhdelle
Shanghai korkeimmista nyppylöistä. Ei se loppujen lopuksi mikään korkea
vuori ollut, vaikka portaita oli millä mitalla.

Mäen huipulta ei valitettavasti nähnyt pitkälle, sillä oli sen verran
saasteinen päivä.

Tämän jälkeen kapusimme alas ja lähdimme bussilla oppaamme
suosittelemaan ravintolaan syömään. Todella hyvän paikan oli opas meille
löytänyt. Oli lihaa, salaattia, nuudelia, munakasta, risottoa ja kaikkea
tämän väliltä.

Todella maittavan lounaan jälkeen kävelimme läheiselle alueelle, missä
sijaitsi 7 yliopistoa ja joissa opiskeli noin 100 000 oppilasta. Oppaamme oli
muinoin ollut yksi niistä.

Alueella kiertelyn jälkeen lähdimme bussilla takaisin hotellille. Illalla
kävimme vielä kävelyllä hotellin lähialueella.

Keskiviikko 8.11.
Aamulla pidettiin meille koulussa tunti tietokoneen virtualisoinnista. Tunti
oli valitettavasti sen verran lyhyt, että kaikki eivät saaneet tehtävää
valmiiksi ja meillä oli hieman ongelmia tietokoneiden kanssa. Näin sähköja automaatio alan opiskelijana oli tämä minulle täysin uutta. Luokasta oli
myös hyvät näköalat alas koripallokentille.

Lounaan jälkeen lähdimme koko koulun kanssa teknologiamessuille. Ja
kuten voi arvata, messut olivat aivan hirveän kokoiset. Jopa isommat, kuin
aikaisempi messukäynti. Valitettavasti meillä oli noin tunti aikaa, mikä ei
todellakaan riittänyt kaiken näkemiseen.

Monenlaista hienoa messuilla tuli kuitenkin nähtyä. Suurista teollisuuteen
tarkoitetuista laserleikkureista aina pieniin lennokkeihin.

Harmillisen lyhyen messuvierailun jälkeen lähdimme bussilla takaisin
hotellille. Kotimatkalla näki jälleen kerran Shanghain suuruuden, vaikka
olimme keskustasta suhteellisen kaukana.

Illalla kävimme vielä kävelemässä ja ottamassa muutamat kuvat hotellin
lähialueelta.

Torstai 9.11.
Aamulla oli kouluun saapunut kaksi senseitä opettamaan meille kiinalaista
taistelutaitoa nimeltä taiji. Nykyään laji tunnetaan pääosin terveyttä
edistävänä ja hitaana liikuntana. Ennen lounasta senseit pitivät meille
teoriatunnin taijista ja kertoivat paljon lajin historiasta.
Lounaan jälkeen pääsimme
itsekin kokeilemaan lajia
muutamien kiinalaisten
oppilaiden kanssa ja lopuksi
toinen senseistä esitti meille
hienompia liikkeitä miekan, sekä
viuhkan kanssa.

Taijin jälkeen koulussa järjestettiin talent show, jota pääsimme
katsomaan. Esityksiä oli todella paljon. Pääosin laulua, tanssia ja
instrumenttien soittamista. Yksi esitelmäkin oli, mutta siitä emme
tietenkään tajunneet mitään, koska kaikki oli kiinaksi.

Show’n lopussa oli meidän vuoro esiintyä. Näytelmän tai laulamisen
sijasta kuitenkin pidimme Suomi-tietovisan kiinalaisille oppilaille, jonka
olimme saaneet opettajaltamme. Koko show oli tullut hieman yllätyksenä,
emmekä tienneet pitäisikö laulaa vai esittää jotain, joten päädyimme
turvalliseen tietovisaan, jossa emme voi epäonnistua.

Tietovisan jälkeen jaoimme palkinnot ja otimme kaikki yhdessä
ryhmäkuvan.

Todella hyvin onnistuneen show’n jälkeen palasimme hyvin mielin
hotellille, josta lähdimme vielä illemmalla syömään.

Perjantai 10.11.
Aamulla kävelimme koululle, jossa meille pidettiin vielä viimeinen
jäähyväistilaisuus. Paikalla oli todella paljon opettajia, joita olimme
nähneet ensimmäisenä koulupäivänä ja jotka olivat meitä opettaneet.
Meille näytettiin oppilaiden tekemä kooste kahden viikon ajalta ja
kiinalaiset opettajat pitivät muutamat kiitospuheet. Meidänkin
opettajamme pääsivät kiittämään ja lopuksi saimme todistukset
rehtorilta, sekä pienet lahjat oppilailta.

Jäähyväistilaisuuden jälkeen lähdimme hotellille lepäämään, josta illalla
lähdimme kaikki bussilla syömään koulun rehtorin, tulkin ja muutaman
muun henkilökunnan kanssa. Ravintola oli todella hieno ja varmasti kallis.
Ruoka oli parasta tähän saakka syömääni kiinalaista. Tarjolla oli kaikkea
ankasta mereneläviin ja aina munakkaaseen. Taaskaan en ollut varma
mitä olin aina syömässä, mutta maukasta oli. Illallisen ohessa
keskustelimme rehtorin kanssa monista asioista muun muassa
kouluistamme, sekä Shanghain korkeista asuntojen hinnoista.

Erittäin maukkaan illallisen jälkeen lähdimme bussilla takaisin
hotellillemme, jossa tulkkikin piti vielä viimeiset sanat. Kiitimme häntä
kaikesta ja lähdimme huoneisiin nukkumaan.

Lauantai 11.11.
Lauantai aamuna oli minulle iskenyt flunssa. Lähdin muiden kanssa vielä
viimeisen kerran keskustaan ja feikkimarketille, josta hain teettämäni
kauluspaidat. Noin 15€ kauluspaidoiksi olivat ne erittäin laadukkaat ja
hyvin istuvat. Tämän jälkeen oli ohjelmistossa Shanghai Science and
Technology Museum visiitti, jonka jätin väliin ja lähdin yksin hotellille
lepäämään. Myöhemmin kuulin, etten jäänyt paljosta paitsi, sillä museo ei
ollut niin hieno, kun oltiin odotettu. Loppuilta menikin laukkujen
pakkaamisessa huomista lentoa varten.

Sunnuntai 12.11.
Ja näin matkapäivä koitti. Lähdimme bussilla kohti lentokenttää aikaisin
aamulla. Bussi lähti hotellin pihasta hieman kello viiden jälkeen.

Lentokentällä toiminta sujui hyvin muutamista kommelluksista
huolimatta ja ehdin ostaa viimeisetkin tuliaiset mukaani ennen koneeseen
astumista.

Noin 9 tunnin lento sujui yhtä mukavasti, kuin tullessamme Shanghaihin
pienestä flunssasta huolimatta.

Suomessa olimmekin jo perillä kahden aikoihin iltapäivällä. Kentällä
sanoimme viimeiset hyvästit toisillemme ja lähdimme jokainen omille
teillemme.
Olen erittäin kiitollinen, että minulle tuli vastaan tällainen mahdollisuus.
Noin vuosi sitten kuulimme tästä Kiinan matkasta ja olin ainut, kuka
harkitsi matkaa tosissaan ja hyvä, että harkitsin. Aluksi luulin, että matka
olisi pelkkää rehkimistä jossain paikallisessa sähköfirmassa, mutta hieman
ennen matkaa selvisi, mistä olikin kyse. Näimme ja koimme paljon todella
hienoja asioita, joita en tule varmasti unohtamaan. Pidimme myös paljon
hauskaa ja matkaseurakin oli loistavaa.
Emme oppineet melkein mitään uusia ammattiin liittyviä asioita, mutta
opettajammekin olivat sanoneet, että kyseessä on enemminkin matka,
jossa tutustutaan maahan ja kulttuuriin. Tämän lisäksi matkalta jäi ainakin
se käteen, että aina pitää ottaa mahdollisuuksista kiinni.
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