Kiina, Suzhou 22.10-22.12.2017

22.10.2017
Tänään Kiinan matka alkaa. Lento lähtee viiden jälkeen iltapäivällä ja Kiinassa olemme muistaakseni
kahdeksan aikaan maanantaiaamuna. Olo on jännittynyt ja odottava. Ihanaa päästä Aasiaan ensimmäistä
kertaa ikinä! Kiinan täysin erilainen kulttuuri kiehtoo minua. On mahtava päästä oikeasti asumaan siellä
lomailun sijaan ja kokemaan täysin erilainen arkielämä. Odotan matkalta ikimuistoisia kokemuksia, hyvää
ruokaa, shoppailua ja paikallisiin tutustumista.
Kaikki tarpeellinen pitäisi olla nyt mukana. Pakkaamiseen minulla meni lähes koko viikko. Tavaroiden
organisoinnissa meni yllättävän kauan aikaa. Mitä vaatteita tarvitsen? Mitä elektroniikkaa tai lääkkeitä
tarvitsen? Pohdin pitkään jopa sitä monetko kengät tai takit tarvitsen mukaan. Naiset ymmärtävät. Laukku
tuli tupaten täyteen tavaraa, mutta eiköhän Kiinan päähän jää sitten tyhjiä kosmetiikka- ja
hiustenhoitotuotepurkkeja, jolloin saan tilaa tuliaisille.
Vielä viimeisten sovellusten lataaminen puhelimeen ja Ipadille ennen lähtöä. VPN on Kiinassa kuulemma ihan
”must” juttu, ilman sitä meidän suomalaisten suosimat sosiaaliset mediat eivät toimi. En ole mikään
elektroniikan ihmelapsi, joten toivottavasti saan omat laitteeni toimimaan siellä.
Nyt viimeiselle päivälliselle Suomessa kahteen kuukauteen, tarjolla on poronkäristystä ja perunamuusia,
nam.

7.11.2017
Oho, jo kolmas viikko on täällä aluillaan. Aika menee niin nopeasti! Ensimmäisillä viikoilla oli yksinkertaisesti
niin hektistä, etten ole ehtinyt päivitellä matkakokemuksiani tänne reaaliajassa. Päivitän tähän kuitenkin
ensimmäisten viikkojen tapahtumia ja fiiliksiäni.
Lento Suomesta Shanghaihin sujui ongelmitta, vaikkakaan ei tullut nukuttua lennolla ollenkaan. Shanghain
kentällä meitä oli vastassa majoituspaikkamme SIPIVT-koulun oppilaita ja suomalainen Tuomas, joka asuu
täällä nykyään. Shanghain lentokentältä matka taittui minibussilla kätevästi Suzhouhun.
Meitä suomalaisia vaihtareita on täällä Suzhoussa viisi, majoitumme kampuksella kolmeen huoneeseen. On
tosi mahtava juttu, että meitä on täällä useampi opiskelija vaihdossa. Porukalla on vaan niin mukava viettää
iltoja ja kokea erilaisia nähtävyyksiä. Koululla ja työpaikalla olen päässyt tutustumaan näppärästi myös
paikallisiin. Kiinalaiset ovat olleet todella ystävällisiä ja kiinnostuneita meistä. Sekä koululla että työpaikalla
muutamat ovat halunneet ottaa yhteiskuvia kanssani. Se naurattaa joka kerta ja saa todella hymyn huulille.
Töiden ulkopuolella vietämme porukalla aikaa suomalaisten kesken, sekä yleensä aina muutaman kiinalaisen
opiskelijan kanssa, joihin olemme tutustuneet täällä paremmin. Yleensä paikalliset vievät meitä syömään.
Olemme päässeet maistamaan jo muun muassa sammakkoa ja kanan jalkoja. En sanoisi että kumpikaan oli
makuelämys, mutta tulipahan testattua. Olemme nähneet Suzhoun kaupunkia ja käyneet shoppailemassa
paikallisissa kauppakeskuksissa, lähinnä kuitenkin länsimaalaisissa liikkeissä. Ensimmäisenä viikonloppuna
kävimme retkellä Humble Administrator's Gardenissa täällä Suzhoussa. Suzhou on tunnettu kauniista
puutarhoistaan ja edellä mainittu on niistä kaikkein isoin ja kuuluisin. Puutarha oli todella kaunis.
Retkipäivänä meillä sattui olemaan myös kelit kohdillaan, sillä aurinko paistoi ja lämmintä oli hieman yli 20
astetta. Väkeä oli ihan hulluna liikkeellä, puutarha oli aivan täynnä kiinalaisia turisteja. Suzhou on kiinalaisten
keskuudessa kuulemma suosittu matkailukohde.

Ensimmäiset viikot ovat tosiaan menneet vauhdilla ja mukavaa on ollut. VPN jonka latasin Suomessa on
toiminut kohtalaisen hyvin täällä, eli turhaan jännitin saanko sen toimimaan. Kävimme myös tosiaan heti
seuraavana päivänä tulostamme hakemassa koko porukalle kiinalaiset liittymät. Liittymät ovat toimineet
myös moitteettomasti.

9.11.2017
Tällä viikolla on tullut käytyä shoppailemassa parina iltana. Kerran Time Squarella ja eilen Guanqian Streetillä.
Maanantaina mentiin töiden jälkeen Time Squarelle shoppailemaan myös Nordic Lightsilla työssäoppimassa
olevan Juhon kanssa. Suzhoussa on noin 9 miljoonaa asukasta, joten minut todella yllätti kauppojen
hiljaisuus. Vantaan Jumbo on todella ruuhkainen paikka verrattuna Time Squaren liikkeisiin tuona
maanantaina. Useimmissa liikkeissä saimme kierrellä Juhon kanssa kahdestaan. Saatiin ainakin hyvää
palvelua, kun kahta ihmistä kohden liikkeessä oli seitsemän työntekijää. En osaa sanoa mistä tyhjät kadut ja
liikkeet maanantai-iltana johtuivat. Ehkäpä Time Squaren liikkeet ovat enemmän länsimaalaisia turisteja
varten. Keskiviikkona Guanqian Streetillä oli huomattavasti enemmän väkeä Time Squareen verrattuna,
mutta ei sielläkään mitään tunkua liikkeissä ollut.
Töissä on kolmas- ja toinen kokonainen työviikko lopuillaan täällä Nordic Lightsilla. Työpaikkani Nordic Lights
on suomalainen yritys, joka valmistaa työvaloja vaativiin olosuhteisiin, esimerkiksi kaivinkoneisiin. Valot
soveltuvat hankaliin ja vaativimpiin työympäristöihin ympäri maailmaa. Suoritan toimistopalveluiden
työssäoppimisen täällä, mutta työtehtäväni ovat olleet todella monipuolisia. Olen esimerkiksi päässyt
kokeilemaan täällä työvalojen kokoamista tuotannon puolella. Toimistohommissa olen avustanut
myyntitiimiä. Olen muun muassa tehnyt laskutuksia ja hoitanut tuotetilauksia.
Työpaikkaohjaajinani toimivat Antti ja hänen vaimonsa Kata. He ovat asuneet Kiinassa jo kaksitoista vuotta.
Antti ja Kata ovat olleet todella avuliaita minua ja Juhoa kohtaan niin työhön- kuin töiden ulkopuolelle
liittyvissä asioissa. Olemme saaneet kämpille heiltä mikron ja jääkaapin lainaan, jotka ovat todella tulleet
tarpeeseen. Heiltä olemme saaneet hyviä vinkkejä shoppailukohteisiin, nähtävyyksiin ja ruokapaikkoihin
täällä. On ollut mielenkiintoista kuulla länkkäreiden näkökulmasta kokemuksia ja ajatuksia Kiinasta.
Kiinalaiset kaverimme vievät meidät aina syömään kiinalaista ruokaa, joka täällä Suzhoussa on aina maistunut
aika samalta. On tosi virkistävää kokeilla länkkäreiden ravintolavinkkejä ja saada vaihteluksi vaikka pastaa tai
raikasta salaattia.
Työpaikalla Anttia ja Kataa lukuun ottamatta kaikki työntekijät ovat kiinalaisia. Kaikki ovat olleet todella
mukavia minua kohtaan täällä. Työntekijät haluavat aina olla avuksi. Myyntitiimin työntekijät puhuvat
englantia, joten heidän kanssa on ollut suhteellisen helppo kommunikoida. Olemme keskustelleet työparini
Iiriksen kanssa Suomen ja Kiinan palkkaeroista, naimisiin menemisestä, matkustelusta, Kiinan koulutuksesta
ja vaikka mistä. Olen kuullut Irikseltä monenlaisia juttuja kiinalaisesta kulttuurista. Välillä minun on vaikea
ymmärtää kiinalaisten englantia heidän aksentin takia, mutta sanoisin että kommunikointi sujuu kokoajan
paremmin. Tuotannon puolella työparini eivät puhuneet englantia lainkaan, joten heidän kanssaan käytimme
puhelinsovellusta joka käänsi puheen kiinasta englanniksi ja toisinpäin. Se oli aika huvittavaa toisinaan.
Sovellus toimi suhteellisen hyvin, mutta välillä se muutti lauseen ytimen mitä erikoisimmaksi. Yhtenä päivänä
tarvitsimme taksia kämpiltä töihin, joten menimme aulatyöntekijältä kysymään apua. Käytimme kyseistä
”kääntäjä” sovellusta silloin. Sovellus käänsi sanan ”taxi” sanaksi ”toxic”... Saimme kuitenkin taksin
loppupeleissä hoidettua kiinalaisen ystävämme avulla. Jatkossa aiomme tilata taksin koululta vain
paikallisten ystäviemme avulla, sillä tuli selväksi että saamme näin taksin käteviten.

23.11.2017
Viides viikko täällä Kiinassa starttasi eilen. Aika menee siivillä. Nyt ollaan jo reissun puolessa välissä. Olen
viihtynyt hyvin täällä, mutta kyllä se ikäväkin on muutamina iltoina painanut. Suomesta kaipaan
poikaystävääni, kavereitani, kotimaista ruokaa ja saunaa. Täällä on sen verran kelit viilenneet, että
saunominen tekisi iltaisin todella hyvää. Hotellissa (koulumme hotellia muistuttavassa asuntolassa) asuminen
alkaa myös maistua puulta, sillä emme esimerkiksi voi tehdä siellä itse ruokaa. Huonekaveri on iso plussa,
mukava seura lieventää koti-ikävää. Ilokseni myös poikaystäväni on tulossa Kiinaan kyläilemään luokseni. Hän
tulee joulukuussa vaihtojaksomme viimeisellä viikolla, eli vielä hetken joudun ikävöimään.
Mutta valitukset sikseen. Vaikka edellinen viikonloppu oli tähän asti rankin, oli se myös yksi parhaimmista.
Olimme viikonlopun porukalla Shanghaissa. Tarkoitus oli shoppailla, kierrellä Shanghaita ja kokea toiseen
kertaan Shanghain yöelämä. Olemme paikallisten ystäviemme kanssa hypetelleet viimeisten päivien aikana
tulevaa Victoria´s Secret muotinäytöstä, se nimittäin järjestetään tänä vuonna Shanhgaissa. Victoria´s Secret
on todella kuuluisa alusvaatebrändi, jonka muotinäytökset ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja. Victoria´s
Secretin mallit ovat sitäkin kuuluisampia. Viikolla kuulimme että mallit ovat saapuneet Shanghaihin
muotinäytöksen harjoituksiin ja vitsailimme miten siistiä olisi törmätä heihin. Vitsailut sikseen, sillä
lauantaina törmäsimme kämppikseni Niinin kanssa kolmeen Victorias Sercret malliin, muotinäytöksen
meikkaajiin sekä koko porukan henkivartijoin. Satuimme aamupalalle kahvilaan joka oli samassa
rakennuksessa, jossa muutamat malleista ilmeisesti yöpyivät. Yksi malleista jonka näimme, oli oma
henkilökohtainen suosikkini Candice Swaenpoel. On aivan mieletön tunne, kun näkee livenä yhden
suurimmista idoleistaan, jota on ihaillut vuosia sosiaalisessa mediassa. Meillä oli ihan uskomaton tuuri tuona
viikonloppuna. Ihmismäärältä maailman suurimmassa kaupungissa me törmäämme noihin malleihin. Aivan
uskomatonta. On vaikea pukea sanoiksi sitä tunnetta jonka pääsi kokemaan.
Shanghain reissu oli muuten aika uuvuttava, sillä tuli valvottua aamuun asti ja sunnuntaina oli aikainen
herätys. Päästyämme takaisin Suzhouhun ilta meni vain oleskellessa omassa huoneessa. Myöskin työviikko
alkoi oikein rauhallisin merkein. Poistuttiin oikeastaan kampukselta vain töihin ja syömään illallista jonnekin
lähelle. Eilen pidettiin myös rento leffailta porukalla. Tänään on sitten tiedossa shoppailua Suzhoun
keskustassa ja sen jälkeen menemme illalliselle Intialaiseen ravintolaan pomomme Antin ja hänen perheensä
kanssa. Can´t wait!

30.11.2017
Viimeinen päivä marraskuuta jäljellä. Huomenna sitten starttaa joulukuu. Täällä Kiinassa ei kyllä ole päässyt
vielä lainkaan joulufiilikseen mukaan. Tavallisesti tähän aikaan olisin Suomessa jo fiilistellyt tulevaa joulua
glögillä ja pipareilla. Kiinassa Joulu ei ole suuri juhla, mutta sen suosio on kasvanut kokoajan enemmän.
Kiinan vaihtoa on tasan kolme viikkoa jäljellä. Reissu on ollut kyllä todella kokemusrikas. Kiinalaisesta
ruuasta täällä Suzhoussa minulla on vaihtelevia kokemuksia. Kiinalaiset veivät meidät reissun alussa
syömään aina ”pyöreän pöydän” ruokia, eli paikallista kiinalaista ruokaa. Ruoka saattoi olla käytännössä
mitä tahansa. Tarjolla oli yleensä erilaisia lihoja, tofua, riisiä, nuudeleita ja jotakin kasvisruokia. Tällaisissa
ravintoloissa ruoka jaetaan. Ravintoloissa tilataan erilaisia annoksia ja ne asetetaan keskellä pöytää olevalle
lasilaudalle. Lasilautaa pystyy pyörittämään, jolloin ruokaa on kätevä jakaa kaikkien ruokailijoiden kesken.
Ideana kiva, mutta tällaisista paikoista minulla ei ole mitään kummoisia kulinaristisia ruokakokemuksia.
Ensimmäisellä kerralla ruoka oli ihan hyvää, ei kummallista, mutta ihan kiva maistelukokemus. Seuraavilla
kerroilla makuelämys oli aina samanlainen. Ruoka ei oikeastaan maistunut oikein miltään. Samalta kaikki.
Pyöreän pöydän ruuille antaisin kaksi tähteä viidestä. Hintataso tosin tällaisissa paikoissa on todella halpa.

Hot pot on yksi suosikkiruokani täällä. Aluksi hot pot ei maistunut mielestäni miltään, koska vasta muutaman
käynnin jälkeen tajusin laittaa mausteita ruokiin... Mausteet ja kastikkeet haetaan erilliseltä sivupöydältä,
niitä ei tuoda pöytään. Hot potissa pöydässä on kaikilla omat tai yhteinen kattila jossa on maustettua
kiehuvaa vettä. Yleensä melko tulista. Ideana on kypsentää kattilassa oma ruoka. Kaikki lihat ovat yleensä
hyviä. Hot potissa voi kuitenkin syödä lähes mitä vaan, kuten esimerkiksi katkarapuja ja sieniä. Pidin
molemmista. Plussaa hot pottiin tuo myös se että ruuan saa itse maustaa haluamallaan tavalla.

21.12.2017
Viimeinen iltani täällä Kiinassa ja kirjoittelen viimeistä päiväkirjani osiota lentokenttähotellissa Shanghaissa.
Tällä hetkellä on melko haikeat fiilikset. Näin se aika nyt vain sitten vierähti. Viimeiset viikot menivät todella
hujauksessa. Etenkin viimeinen viikko täällä Kiinassa meni nopeasti kun poikaystäväni oli lomailemassa täällä.
Jäisin mielelläni tänne Kiinaan pidemmäksi aikaa. Olen viihtynyt täällä paremmin kuin hyvin.
Viimeisellä viikolla tuli poikaystäväni kanssa enemmän leikittyä turistia. Vietimme ensimmäisen viikonlopun
Shanghaissa ja lopun ajastamme olimme Suzhoussa. Shanghaissa muun muassa kävimme Bundilla
kuvailemassa, shoppailemassa ja skybaareissa. Suzhoussa poikaystäväni kävi kuvailemassa kaupunkia sillä
välin kun minä olin töissä ja vapaa-ajalla kävimme esimerkiksi kiertelemässä Suzhoun vanhaa kaupunkia.
Suzhoun erittäin tutuksi tullut yöelämä tuli myös esiteltyä poikaystävälleni.
Kahden kuukauden vaihtoni on ollut kyllä erittäin onnistunut. Nordic Lights oli mielenkiintoinen paikka olla
työharjoittelussa ja viihdyin siellä todella hyvin. Pääsin tekemään monipuolisia toimistopalveluiden
työharjoitteluun kuuluvia tehtäviä ja parempia työpaikkaohjaajia kuin Kata ja Antti en osannut kuvitellakaan
saavani. Vapaa-aika Kiinassa sujui myös todella sujuvasti. Silloin tällöin laiskotti ja tuli oleskeltua kämpillä,
mutta yleisesti arkena oltiin aina menossa. Nämä kaksi kuukautta olivat todella tapahtumarikkaita. Täältä jää
kyllä monia hauskoja muistoja ja hetkiä, jotka voi jakaa Suomen päässä ystäville ja perheelle.
Suosittelen Kiinaan työharjoitteluun lähtöä ihan jokaiselle menevälle tyypille, joka on kiinnostunut erilaisesta
kulttuurista tai ihan vaan halusta päästä kokemaan jotain aivan uutta. Kiinan kielen osaaminen on tietenkin
iso plussa, mutta ei todellakaan välttämätön. Kääntäjä-sovelluksilla pärjää mainiosti ja paikallisten ystävien
avulla. Myöskään englannin kielen osaamista ei tarvitse täällä stressata. Päinvastoin kynnys puhua englannin
kielellä vain madaltuu, kuten omalla kohdallanikin kävi. Itselläni ei ole vahva englanti, mutta pärjäsin täällä
oikein hyvin siitä huolimatta.
Kiinasta jään kaipaamaan uusia tuttavuuksiani, hyvää ruokaa ja Suzhoun ihania monipuolisia maisemia. Tämä
on ehdottomasti sellainen maa jonne haluan tulla vielä uudelleen. Kahdessa kuukaudessa tuli koettua paljon,
mutta jäi vielä monia kiinnostavia asioita ja kaupunkeja kokematta. Nyt nukkumaan ja aamulla kotimatka
Suomeen voi alkaa.

Loppuun vielä muutamia kuvia vaihdostani:

Yllä Suzhoun ”housu”-rakennuksesta kuvia ja alapuolella kuva Suzhoun juna-asemalta

Näkymä Suzhousta

Syömässä poikaystäväni kanssa korealaisessa bbq ravintolassa. Tuolta sai koko reissun parasta ruokaa ja
siellä tulikin käytyä syömässä useampaan otteeseen.

Kuvia Shanghaista

Kuva ensimmäiseltä viikonlopulta Suzhou humble administrator's gardenista

Suzhoun vanhaa kaupunkia

