
Kun eräänä päivänä luokassa kerrottiin, että kahdella oppilaallamme olisi mahdollisuus lähteä pariksi viikoksi Shanhaihin 

vaihtoon tutustumaan paikalliseen ammattikouluun, kiinnostuin heti. Shanghaihin halusin mennä jo muutama vuosi 

sitten yhdelle hifi messulle ja muutenkin näkemään kaupunkia, mutta ikä ja raha esti. Valitettavasti olin ollut jo 2 

kuukautta työharjoittelussa Espanjassa, joten en uskonut enään pääseväni. Kysyessä mahdollisia halukkaita kukaan ei 

ilmoittanut haluavansa lähteä, mitä en ymmärtänyt, ilmaiseksi Shanghain kaltaiseen mega kaupunkiin, joka vieläpä 

lyhentäisi Suomessa samaan aikaan olevaa työharjoittelujaksoa kahdella viikolla. Yksi ainoa halukas lopulta lyötyi 

luokasta ja edellinen ulkomaan työharjoittelujakso ei estänykkään tätä kahden viikon vaihtoa niin asia oli sillä selvä. 

Ennen matkaa tuli ladattua 3 eri maksullista VPN sovellusta, jotta pääsisin vapaasti nettiin Kiinassa, ainoastaan Express 

vpn toimi, ja vain ensimmäisen päivän. Yritimme myös ladata WeChatin, mutta se ei onnistunut, kun olisi vaadittu joku 

jolla se jo on ja hyväksyisi meidät käyttäjiksi. Alipay ja WePay olisi myös vaatinut kiinalaisen pankkitilin ja ainoa kiinassa 

toimiva maksukortti on kiinalainen UnionPay, eli käteisellä oli pärjättävä. 

Lentokentällä tuli nähtyä toiseen kertaan muut matkalle lähtevät, kaksi opiskelijaa Variasta ja kaksi Keudasta. Kuulema 

heilläkin oli sama tilanne, muita halukkaita lähtijöitä ei heidän luokallaan ollut. Lennolla saapuessamme Shangaihin 

aamuyöllä tuli nähtyä ulkona Beijingin valomeri. Lentokentällä meitä oli vastassa “David” ja “Cherry”, englannin opettaja 

ja tulkki ohjaamassa ja auttamassa meitä. Pienenä harmina ei menty maailman ainoalla maglev junalla keskustaan vaan 

suoraan lentokentältä minibussilla hotellille. Hotellila pientä säätöä kun tiskillä vaativat etukäteismaksua 

majoittautumisesta ja meillä oli käsitys, että hotelli olisi jo maksettu tai lähettäisivät laskun Omnialle. Vähintään tunti 

säädettiin ennen kuin saatiin huone tavaroillemme ja loput myöhemmin illemmalla. Porukalla tuli kierreltyä lähialuetta, 

ostettua lähikaupasta kuppinuudeleita hätäruuaksi, käytiin ravintolassa syömässä hot pot:tia ja muut halusivat illalla 

Skymall ostoskeskukselle, mutta heidän suuntavaistonsa vei aivan muualle ja löydettiin lähempää lähioatoskeskus. 

Kierrettiin ja päädyttin pelaamaan VR zombi defence peliä vain viidellä eurolla 20min, ja todentuntuisuutta lisäsi m4 

replica, minkä koko, muoto ja liikerata vastasi täysin pelissä olevaa ilman huomattavaa viivettä. 

Maanantaina ensimmäisenä koulupäivänä “Cherry” tuli aamulla hakemaan meidät ja hänen mukanaan menimme 

metrolla koululle missä oli vastassa noin 10 hengen joukko hienot päällä, ja osa ottamassa kuvia järkkäreillä. Siitä tuli 

ihan otettu olo, pääsisäänkäynnin kylttiinkin pistetty meidän tervetulo ilmoitus. Meillä oli koulun esittelykierros, heidän 

powerpoint esityksensä ja ruokatunnin jälkeen meillä oli kiinanaista solmutaidetta. Annoin sen päivän opettajalle 

kiitokseksi 2 suomalaista karkkipussia ja koulun jälkeen lähdimme porukalla AP Plaza fake marketille. Siellä kierreltiin 

enkä itse ostanut mitään, kun pelkkää romua myytävänä, ja samat tavarat saisi suoraan netistä kiinalaisesta 

verkkokaupasta, ilman välimiehiä ja tinkimistä 

Jokaiselle koulupäivälle oli järjestetty hienosti jokin aihe, oli se sitten Kiinalaiseen kulttuuriin liittyvää kuten taidetta, 

kung-fu:ta tai vierailu historialliselle vuorelle, tai opiskeluun liittyvää kuten murtohälytys silmukoiden tekemistä 

Arduinon kaltaiselle piirille, photoshoppausta, tai kampus vierailu toiselle kampukselle. 

Vapaa aikaa meillä oli aina koulun jälkeen, ja viikonloppu. Harkitsen tehdä saman, minkä olin lukenut jonkun muun 

matkaraportista vuosi sitten ja lähteä viikonlopuksi luotijunalla Beijingiin. En kuitenkaan päätynyt lähtemään, kun se olisi 

vaatinut noin 200€ ylimääräistä rahaa, eikä siellä ollut mitään erityistä mikä minua olisi kiinnostanut. Ja jos sen 

pikkukylän kohteet olisi halunnut kiertää ei edes 2 viikkoa olisi riittänyt kuten ei riittänyt Shanghainkaan kiertämiseen. 

Kiertelin kaupunkia pääasiassa yksin, kun pääsi helpommin, ja pystyi itse päättämään mitä tekee. Tuli kierettyä hotellin 

lähialuetta, keskustan puistoja, katuja ja pudongia, käytyä tiedemuseossa, kävin huvikseen maglevilla keskustasta 

lentokentälle, jotta sekin tuli tehtyä ja käytyä maailman toiseksi korkeimmassa tornissa, Shanghai towerisassa, mistä 

maksoin extraa, jotta pääsi korkeammalle ja tornin massavaimentimen esittelykierrokselle, mikä olikin täysin kiinaksi ja 

olin ainoa länsimaalainen sillä kierroksella. Ympäri maailmaa järjestettävät vuosittaiset Canjam hifi messut, joissa olen 

käynyt kahdesti Lontoossa, alkoivat harmikseni juuri sinä päivänä Shanghaissa, kun lentomme lähti takaisin Suomeen. 

 

 

 



 

Terminator Dark Faten ensi-ilta oli kesken matkaamme, joten olin ennen lähtöä selvittänyt Shanghain parhaimman ja 

uusimman Imax teatterin, ja sen sijainnin kymmenien muiden ja satojen tavallisten teattereiden joukosta. Alle vuoden 

vanha Shanghain ainoa laser Imax, jossain Imix park ostoskeskuksessa, mikä google mapsin mukaan sijaitsi jossain 

toisessa kaupungissa. Löysin paikan kuitenkin lopuksi kiinalaisen osoitteen ja baidu mapsin avulla. Heidän nettisivuillaan 

ei näkynyt lippuja myytävänä, vaikka Suomessa ne olivat olleet jo monta viikkoa. Ensimmäisen kerran kävin siellä 

kyselemässä onko lippuja myytävänä, neljä päivää ennen ensi-iltaa, toisen kerran kun lippuja oli jo nettisivuilla 

myytävänä, mutta eivät voineet kuulema käteistä vastaan myydä, kun vain sen päivän näytöksiin vain ja itse ensi-iltana 

jolloin sain lipun ostettua ja aikaisen näytösajan takia keskipaikkoja oli vielä jäljellä. Myöhemmin tuli luokkalaisen kanssa 

käytyä keskustan luksus ostoskeskuksen imaxsissä, Cinema Palace, mikä oli huonoin imax minkä olin ikinä nähnyt, pieni 

kangas, 2k eikä 4k, kankaassa näkyi 10cm tiheyksin ristikko ja suuri jälki/naarmu kankaan pinnoituksessa. Viimeisinä 

päivinä keskustan ‘Super Brand Mall’ ostoskeskuksessa yritin päästä Stellar International Cineplexsin Imaxiin, mutta en 

ole varma mihin sana “international” viittaa sillä teatteri oli näköjään vain kiinalaisille, kun maksutapana oli vain ali- ja 

wepay. 

 

  



  

  


