
Kiinan matkaraportti 

 

Viikko 1 saapumispäivä 

Ensimmäinen viikko alkoi hektisesti, kun saavuimme hotellille huoneidemme saaminen oli 

vaikeaa koska meillä ei ollut tietoa miten se oli järjestetty. Mutta kiitos davidin tulkkaus saimme 

jotain järjestettyä. Sen jälkeen jätimme laukkumme hotellille ja lähdimme etsimään 

ruokapaikkaa. Hotellimme läheltä löytyi tusina ravintoloita ja kauppoja. Menimme yhteen 

ravintolaan maistamaan hotpottia. Aterian jälkeen kävelimme ympäristössä ja löydyimme pienen 

ruokakaupan ja ostimme vettä ja pientä syötävää hotellille. Illalla kaikki olivat saaneet 

huoneensa ja menimme asettumaan/nukkumaan. 

Ensimmäinen koulupäivä 

Aamupalan jälken tulkkimme tuli hakemaan hotellilta ja näyttämään reittimme kouluun. 

Saavuttua kouluun meitä odotti koulun henkilökuntaa. Meille pidettiin pieni esittely koulusta. 

Esittelyn jälkeen menimme syömään. Ruokailun jälkeen menimme luokkaan, jossa meille 

opetettiin kiinalaisia solmujen tekemistä. Muutaman tunnin jälkeen ensimmäinen koulu 

päivämme sai päätöksen. 

Fakemarket 

Menimme fakemarketille se oli ensimmäinen kertani siellä. Ostin taskumatin (isälleni) ja 

plasmasytkärin (joka otettiin pois minulta kiinan tullissa). Sieltä löytyi useita kauppoja jotka 

myivät useita samoja tuotteita. Myyjät olivat huvittavan aggressiivisia. He yleensä saapuvat 

taikka huutelivat sinulle ja kaikki olivat kuulemma kavereitani. 

Koulupäivät 

Usein koulupäivät alkoivat saapumalla kouluun menimme hetkeksi tauko huoneeseen sitten 

tulkkimme (viki tai david) tuli hakemaan meidät ja saattoivat tämän päivän luokkaan. Meille 

pidetään pieni hetki kun meille kerrotaan mitä me tänään tehdään ja istutaan paikoillemme. 

Joka päivä meidän kanssa oli opiskelija avustamassa meitä. Osittain harmitti, että suurin osa 

kiinalaisista opiskelijoista eivät keskustelleet kanssani ellen pyytänyt apua. Oli poikkeuksia 

kuten yu jonka kanssa ystävystyin. 

Vuoristoradan rakennus 

Yhtenä päivänä menimme metalli luokkaan rakentamaan mini vuoristoratoja. Parinani tässä 

työssä oli yu. Yu oli yksi ystävällisimmistä oppilaista, jonka olin tavannut. Yu tykkäsi samoista 

asioista, kun minä ja oli hyvin sosiaalinen. Vuoristoradan rakennus oli vaikeaa koska emme 

huomanneet, että osia oli useampia, jotka olivat erilaisia, joten jouduimme purkamaan osan 

radasta ja korjata sen. Päivän loputtua palasimme hotellille 

 



Nanjing road 

Menimme koulun loputtua kuuluisalle nanjing 

roadille. Se oli täynnä kauppoja ja ihmisiä. 

Pyörimme ympäri nanjing roadia kunnes tuli 

nälkä. Löysimme läheltä ravintolan, jossa 

maistoin ensimmäisen kerran dumplingeja. 

Ruokailun jälkeen aloitimme matkan pudongia 

katsomaan valoja. Illan tullessa pääsimme 

rantaan ja valo show alkoi. Pudongin valot olivat 

yhtä mahtavia mitä oletin sen jälkeen palasimme nanjing roadille hetkeksi sitten palasimme 

hotellille. 

 

Koripallo ottelu 

Koulu oli järjestänyt meille koripallo ottelun, jossa oli 

tiimit, josta puolet oli kiinalaisia ja puolet suomalaisia. 

Ottelu oli mukava vaikken ole kovinkaan urheilullinen. 

Säännöt olivat vähän erikoiset koska kun kiinalainen 

meni vaihtoon sen heitti paidan seuraavalle, joka ei 

ollut joukkueessamme. Lopuksi vastustajilla oli 16 

pelaajaa ja minun tiimissä oli 25. Meidän 

joukkueemme voitti.  

 

Viikko 2 

Heimo oli saapunut ja Antti lähtenyt toiselle viikolla oli, että kaikki teki vapaa ajalla mitä halusi. 

Minä ja Tino menimme elokuviin. Sekä porukalla menimme taas fakemarketille ja ostin 

juomapullon ja julisteen. Kävimme myös elektroniikka plazassa joka oli täynnä tietokone osia ja 

tietokoneita sekä konsoleita. 

 

Mr jonson 

Mr jonson oli mukava mies, joka omisti ravintolan hotellimme lähellä. Hän osasi englantia ja 

toimi lähialueen oppaana ja oli mukava henkilö. Hänen ravintolassa sai hyvää ruokaa sekä 

hyvää juttelu seuraa. 

 

Lähtö 

Lähtö päivänä meitä tuli taksi hakemaan ja viemään meidät lentokentälle. Pääsimme tullista läpi 

melkein ongelmitta minulta vaan vietiin plasmasytkärini joka harmitti vähän. Tullin jälkeen 

kävimme vielä syömässä ennen lentoa. 


