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Ennen ulkomaille lähtöä-valmistelut



- Täytin Omnian verkkosivuilla Europassi-CV:n englanniksi
- Tein vapaamuotoisen englanninkielisen hakemuksen
- Tarkistin matkavakuutuksen
- Otin ilmaisen jäykkäkouristusrokotteen koululla. Lähetin todisteen 

terveydenhoitajan tapaamisesta KV-koordinaattorille.
- Uusin vanhentuneen henkilökortin ja passin. Poliisihallitus veloitti yhteensä 115 

euroa. Kuvan ottaminen maksoi vähän yli 20 euroa.
- Passin pikatoimitus sähköisellä hakemuksella maksoi 67 eur ja Henkilökortti, kun 

sähköinen hakemus tehtiin samalla kertaa passihakemuksen kanssa maksoi 48 eur.



- Koulu maksoi viisumin
- Ateriakorvauslomakkeen täyttö (matkapäivien määrä ja ajankohta) ja hyväksyntä 

omalla opettajalla. Ruokarahan määrä 5 eur/matkapäivä.
- Kävin mandariinikiinan verkkokurssin https://www.edx.org/ kautta. Sain 

suorituksesta varmennetun todistuksen Tsinghua- yliopistolta.
- Ennen lähtöä osallistuin Kiina-valmennukseen Helsinki Business Collegessa
- Tulevasta työpaikastani tiesin vain sen, että olen menossa Wärtsilälle. Ei oltu 

tiedotettu hotellin- ja työpaikan osoitteita, eikä lähetetty kuvia, vaikka 
pyydettiin. Työpaikan koko nimikään ei ollut tiedossa. Hotellin nimi oli annettu 
alun perin väärin ja ohjautui toisella puolella Kiinaa olevaan alueeseen.  

- Saimme työpaikkakuljetukseen liittyvää ohjeistusta kansainvälisten asioiden 
koordinaattorilta



Saapuminen



• Meitä odotti yksi Wärtsilän kuljettajamiehistä valkoisella Mercedes-Benz tila-autolla 
lentokentällä.

• Hotelliin kirjautumisessa oli vaikeuksia, kun hotellin henkilökunta ei puhunut englantia. 
Meitä saattamaan lähtenyt opettaja ei ollut varautunut mihinkään. Ei osannut kertoa 
alueesta, ei työpaikastamme, ei metrosta, sanoi vaan olevansa ensimmäistä kertaa 
Kiinassa. Onneksi olin ottanut mukaan perehdyttäjäni yhteystiedot ja soitimme hänelle, 
niin saimme ongelman ratkaistua.

Työpaikalla:

• Sain perehdytystä yrityksen turvaohjeistusvideon ja Sales Funnelin selostuksen verran. 
Muuta perehdytystä en saanut Erik Gustafssonilta.  Asset Management- ja Customer
Satisfaction- projektien asiat (mm. haastattelut, kehitysehdotusten tekeminen, datan 
kerääminen) tein pääosin itse ja jotkut kohdat yhteistyönä.

• Työpaikalla meidät esiteltiin osalle työkavereista ja saimme heistä usealta käyntikortin

• Sain neuvoja työkaveriltani Jessica Sheniltä liittyen matkustamiseen, työpaikan yhteisiin 
tilaisuuksiin ja SIM-korttien vaihtamiseen. Jessica auttoi meitä kaikissa käytännön asioissa 
erittäin paljon ja olen todella kiitollinen hänelle kaikesta avusta. Jessica Shen auttoi ja 
kertoi minulle yrityksestä enemmän kuin oma perehdyttäjäni. Verkko-ostaminen hoitui 
avuliaan Jessien ansiosta.

• Työpaikkakuljetus vei meidät suoraan takaisin hotellille



Muut käytännön asiat



Hotellihuone
• Wärtsilä maksoi asumisen hotellissa

• Hotellin henkilökunta kävi päivittäin petaamassa sängyn, tuomassa uudet pyyhkeet, 2 vesipulloa, 
hammasharjan, shampoon ja suihkugeelin. Joskus joitakin vaatteita oltiin jopa viikattu.

• Hotellin henkilökunta oli todella ystävällistä

• Hotellihuoneessa oli TV, ilmastointilaite, jääkaappi, vaatekaappi, hiustenkuivaaja ja pesukone

• Tupakointi, uhkapelaaminen, porno ja huumeet olivat kieltokyltein kielletty huoneessa

• Huone oli todella hyvin valittu, juuri sopiva opiskelijalle, iso kiitos jälleen kerran Jessica Shenille <3!



Päivittäiset ateriat
• Työpaikka tarjosi aterian: pillimehu, jugurtti tai hedelmä, jälkiruoka, riisikuppi, kasvis- ja lihakuppeja ja 

nuudeleitakin sai tilata

• Illalla kävimme kahden muun suomalaisen harjoittelijan kanssa syömässä vakiopaikoissamme joko 
Noodle Bar tai KFC:ssä. KFC:n ateria, joka sisälsi kokiksen, ranskikset, kanahampurilaisen ja 
jälkiruokapaistoksen maksoi 32 yuania eli 4,07 euroa.

Noodle Bar-
Spaghetti Bolognesen 
makuinen annos, 19 yuan



Kuvia muista ravintoloista

La Pasta- länsimainen ravintola 
Pudongissa

Pizza Hut, 
kuvassa olevan pizzan 
hinta oli 70 yuan

Korealaisesta 
ravintolasta



Työ

Äitini pääsi
käymään tehtaalla

-Työ alkoi 8.30 ja päättyi 17.00
-Työpaikkakuljetus haki meidät 8.10 hotellilta

-Työtehtävät: 
Asset Management projektissa:
avustaminen yrityksen kiinteän omaisuuden tietokannan perustamisessa:
varojen koodaus, vastuullisten henkilöiden kartoitus ja sijaintipaikat, sekä 
prosessin kehittäminen.

Customer Satisfaction projektissa:
Tehtäväni oli kehittää pidemmälle yrityksen lähestymistapaa, prosessia ja 
työkaluja asiakkaiden tyytyväisyyden mittaamiseen, 
mukaan lukien Net Promoter Score, tärkeimpiin toimitushankkeisiin.

-Työpaikallani toimi erittäin hyvin tiedotus asioista, kuten 
kuljetusmuutoksista. Siitä saa kiittää jälleen kerran Jessica Sheniä.



• Työpaikan puolesta järjestettiin muutamia ravintola-
illallisia

• Meillä oli myös yhteinen roskien keräämispäivä ja 
päivän kevennyksenä pöytäpingiksen, pöytäjalkapallon 
pelaamista. Toisessa huoneessa sai katsoa elokuvaa ja 
syödä yrityksen tarjoamia pikkunaposteltavia.

• Erityismaininta erittäin mukaville ja seurallisille 
esimiehille Henri Kinnuselle, Petri Muurimäelle ja Harri 
Majalle! 

KTV-ilta työkavereiden ohjaamana



Kiinalaiset työkaverit

Persimon-
työkaverin omalta 
pihamaalta

Maistuu samalta kuin omena

• Huomaavaisia ja aina ystävällisiä
• Viimeisen vuoden yliopisto-opiskelijoilla on tapana tarjota nuoremmille opiskelijoille evästä
• Melkein päivittäin työkavereilla oli tarjottavaa
• Hierarkian kunnioittaminen on suuressa roolissa, esimiehiä kunnioitetaan ja heitä puhutellaan 

sen mukaisesti
• Yhdessä tekeminen, toisten huomioiminen ja auttaminen on tärkeää

Maustetun 
riisipaperin makuista

Soijamaitoa



Työn ulkopuolinen elämä



Kiinalainen ruoka
-Hotpottia tuli kokeiltua enemmän kuin kerran
-tilaaminen oli arpapeliä
-keskellä pöytää oli kiehuva pata, mihin heitettiin ruoat
- valmis ruoka kastetaan kastikkeeseen
-yleensä kastikkeen voi koostaa itse 
-useimmat kastikkeet ovat öljyisiä ja tulisia
-Pepsin tilaaminen- tarjoilijoilla on tapana kysyä, että tarjoillaanko 
lämpimänä vai kylmänä
-tarjoilija täydentää padan vettä aina tarvittaessa



Lingang- asuinalueena
• Rauhallista asua

• Ihmisillä on heikko englanninkielentaito, mutta ovat avuliaita kielimuurista huolimatta

• Paljon ravintoloita, leffateatteri ja KTV

• H&M, Vero Moda, Pizza Hut, KFC ja muita kansainvälisiä brändejä

• FamilyMart on paikallinen R-kioski



Matkustaminen keskustaan

• Meno Oriental Pearl Towerille: Metrolinja 16 ja vaihto 2:seen 
Longyuang Roadilla,  matkan kesto 2 h 58 min

• Päivälippu maksoi 18 yuan ja se haettiin palvelutiskiltä

Dishui Laken metroasemalla 
on hiljaista

Dishui Laken metroasemalta



Shanghain valot
Bundin kävelykadulta

Shanghai World Financial 
Centerin näköalatasanteelta



Afternoon Tea äidin hotellilla

Vuorovesi Yu Gardenista

Shanghai Oriental Pearl Tower
kuvattuna puistosta



• Kierros rannalla ihailemassa Hangzhounlahtea

• Yksi Korealainen ruokailta esimiehen kanssa ja kolme Hotpot-ravintolakäyntiä työkavereiden 
kanssa ja yksi Hotpot-kerta opettajan kanssa

• KTV-ilta suomalaisten kesken

• Biljardi-ilta Pudongissa

Rannalla näkyi vanhanaikainen kalastajamökki 
ja öljynporauslautta

Työkaveri pelaamassa kiinalaista vastaan



Suomen itsenäisyyspäivän juhlinta

RT-Martin herkut syötävänä,
varokaa paikallisia muffinsseja! 
Maku on karmea, 
vaikka näyttävätkin hyvältä!

Juhlimme Suomen itsenäisyyspäivää Wärtsilän suomalaisharjoittelijoiden kesken 
joulukuun kuudentena päivänä



Rahoitus



• Vaihdoin suuren osan käteisestä etukäteen FOREX Bankissa.

• He veloittivat 7200 yuanista 992,88 eur. Vaihdoin myös pienemmiksi yuaneiksi 
osan, 25,84 eur. Pienempää rahatilauksen toimitusta odotin monta päivää, sillä 
heillä ei ollut käteiskassassa pienempiä seteleitä. Kolikoita ei vaihdeta ollenkaan. 
Paikan päällä Shanghaissa kävin käteisautomaatilla vaihtamassa vielä 4000 yuania 
ja sain äidiltä 500 yuania. Suurin summa, minkä kiinankielisestä 
käteisautomaatista pystyi nostamaan oli 1000yuania.

• Koululta saimme avustusta yhteensä 310 euroa.

• Matkan jälkeen käteen jäi seteleinä 1070 yuan ja kolikoina 44 yuan eli n.142,74 
eur.



• Sisäänpääsy Shanghai World Financial Center, käynti 94 kerroksen, 97 kerroksen ja 
100 kerroksen näköalatasanteilla maksoi 180 yuania. 

• Bund Sightseeing Tunnel, 45yuan/kierros, menty kaksi kierrosta

• Bussikierros Pudongissa

Bund Sightseeing Tunnelista

Vapaa-ajan huvitukset

Shanghai Word Financial Centerissä



• Yu Garden, lipun hinta 30 yuan 

• Shanghai History Museum 35 yuan/kierros, kaksi kierrosta

Shanghai History Museum
oli täynnä taidokkaasti tehtyjä 
vahanukkeja ja pienoismalleja

Poseeraus ja ikuistus kameraan 
screenillä!



• China Art Museum, ilmainen sisäänpääsy

-sisäänpääsymaksu erikoisnäyttelyyn, 20 yuan

• Shanghai Museum, ilmainen sisäänpääsy

• Shanghai Ocean Aquarium, 160 yuan

Kiinalaiselta Ming tai Qing-
ajalta peräisin oleva
huonekalu Shanghai 
Museumissa

China Art Museon edustalla

Ylemmät kuvat Shanghai 
Ocean Aquariumista

China Art Museumin erikoisnäyttelystä- Kiinan kuuluisin
maalaus herätetty henkiin animaation keinoin



Shanghai Haiwan National Forest
- Sisäänpääsyhinta oli noin 180 yuan
- Monet puiston alueet olivat hylättyinä, vailla loppuun rakentamista

ja käyttöönottoa
- Puistoon istutettiin kovaa vauhtia kasveja
- Taksilla pääsee helposti sinne, takaisinpäin ei, joutuu

turvautumaan pimeään taksiin, jollei ole järjestetty paluuta muulla
tavoin



Ruokamenot
- Ruokaan meni noin 270-330 yuan per viikko.
- Kokistölkki oli halpa 2,80- 3 yuan 0,36- 0,38 euroa.
- 6-kokispack maksoi 10,60 yuan eli 1,35 euroa.

Hyvänmakuisia sipsejä <3
Taivaallinen Jälkiruoka FamilyMartista,
FamilyMartista saa myös erittäin hyviä
kääretorttuja!



• Räätälillä teetätetyt takkini

• 4 teetätetystä takista ja kahdesta 
hameesta hinnaksi tuli 2800 yuan

Muut ostokset
- Vierailu Fake Marketilla: maanalainen ostoskeskus Science & 

Technology Museum metropysäkillä
- Mukaan tarttui käsilaukkuja, yksi äidille, kaksi minulle. 

Kolmesta sai pulittaa 350 yuan kiivaan tinkimisen jälkeen. 
Tinkimispaikoissa kannattaa pitää valuuttamuunnin-sovellus 
lähellä, ettei maksa liikaa.

- Taobaon verkkokaupasta saa hyviä tuliaisia, mutta 
tilaaminen onnistuu vain kiinalaisen avulla (tarvitaan 
kiinalaista pankkitiliä ja maksukorttia jne.) 

- Hyviä kosmetiikkatuliaisia saa Yuyuan Bazaarista

- Länsimaiset vaateketjut Zara ja H&M ovat kalliita; yksi 
uutuus neulepusero, jonka ostin Suomesta oli 10 euroa 
kalliimpi Kiinan Zarassa. Länsimaalaisen 40 kokoisia housuja 
ei ole edes valikoimassa. Kiinalaisilla on yleisesti 
huomattavasti sirompi ruumiinrakenne kuin 
eurooppalaisilla.

- Ostin myös uuden matkalaukun (699 yuan= 89,68 eur) 
uusille tavaroille



Älkää jättäkö lähtemättä ulkomaille!


