KIINAN OPINTOMATKA 10. - 19.4.2014
1. päivä
Sitä päivää oli odotettu pitkään ja hartaasti! Laukut odottivat pakattuna, että päästäisiin
kokoontumaan iltapäivästä koulujen jälkeen klo 15.30 Helsinki-Vantaan lentokentälle.
Kentällä tunnelmat olivat odottavaiset ja innostuneet. Nokka lähti kohti Pekingiä klo 18.05
ja olimme perillä paikallista aikaa seuraavana aamuna noin seitsemän aikaan. Kentältä
kesti päästä ulos kaksi tuntia.
Sitten pakkasimme itsemme bussiin ja kohti Youying Middle Schoolia Pekingin ruuhkan
läpi. Koululla “omat kiinalaiset” olivat osalla suomalaisista heti vastassa ja vastaanotto oli
iloinen, heti kuljettiin käsikynkkää paikasta a paikkaan b.
Aamupäivä kuluikin hienossa kokoushuoneessa penkeillä löhöten ja odottaen, että jotain
tapahtuisi. Siinä välillä käytiin muun muassa kuvaamataidon ja englannin tunneilla vippassit kaulassa. Iltapäivästä kun omat kiinalaisemme pääsivät kouluista, tapasimme
ensimmäistä kertaa perheemme.
Hieman jännitti mutta hyvin meni, oli lämmin vastaanotto. Illalla perheet järjestivät
ohjelmaa, joten jokaisella oli erilainen ilta. Itse asetuin taloksi ja käytiin ruokamarketissa.
Klo 22.30 pääsin painamaan pään tyynyyn eikä unta tarvinnut muutamaa sekuntia
pidempää edes odottaa...
2. päivä
Vietimme kukin omien perheidemme kanssa aikaa tai perheet hoitivat ohjelman. Oman
perheeni kiinalainen oli suunnitellut kavereidensa kanssa, että menemme katsomaan
Kiellettyä kaupunkia (14 hlön ryhmä, puolet siis suomalaisia: Tiia Ilola, Asko Löytökorpi,
Leevi Lehtovaara, Panu Niemi, Roosa Uusitalo, Venla Niinistö ja minä). Lähdimme
aamulla klo 7.30 ruuhkaisessa metrossa kohti Tiananmenin aukiota ja Kiellettyä
kaupunkia. Kaupunki oli täynnä väkeä oli enemmän kiinalaisia kuin turisteja. Siellä sitten
kierreltiin monta tuntia ja lähdettiin vasta noin klo 14 aikoihin ulos.
Sen jälkeen olikin nälkä kaikilla ja mentiin syömään ravintolaan. Kiinalaiset maksoivat
meille kaiken ruuan, mitä halusimme. He olivat niin kohteliaita. Kävelimme sitten loppuillan
pitkin Pekingin katuja ja päätimme, että menemme eräälle “kuuluisalle” ostoskadulle
bussilla. Bussissa oli ihan täyttä! Aina kun ihmisiä tuli vain sisään lisää, luuli, että ei mahdu
enempää, mutta niinpä he kaikki tunkeutuivat sisälle, ja tunnelmat olivat poski poskea
vasten. Suomen ruuhkat eivät ole mitään verrattuna Pekingiin! Ostoskadun jälkeen tultiin
metrolla kotiin. Vaihdettiin metrolinjaa 3 kertaa (Pekingissä on 9 linjaa)
Kotona minut yllätettiin siten, että mentiinkin vielä pitkän päivän jälkeen syömään koko
suvun kanssa hienoon ravintolaan. Oli hyvin lämmin vastaanotto! Kotona oltiin klo 21
aikoihin, jaunta ei tarvinnut kauaa odotella.
3. päivä
Taas perheet järjestivät ohjelmaa klo 7.00 oli herätys. Kuljettiin samalla joukolla kuin
Kielletyssä kaupungissakin. Tavattiin Pekingin eläintarhan edessä, ja isäntäperheemme
kiinalaiset kävivät ostamassa meille liput. Nähtiin jättipandoja, seeproja, norsuja ja paljon
muita eläimiä. Keskeltä eläintarhaa meni tekojoki, jota pitkin kulki lauttoja kesäpalatsiin.
Päätettiin yhteistuumin lähteä lautalla sinne. Matka kesti tunnin minä aikana monet ottivat
pienet torkut. Kesäpalatsi oli valtava! Oli upeita, taidokkaasti maalattuja kattoparruja. Sen
rakentamiseen oli mennyt yli puoli tuhatta vuotta. Kesäpalatsi oli rakennettu keisarinnalle,
ja se ylsi koko jättimäisen järven ympäri. Kävelimme koko matkan sen ympäri ja
palasimme vasta klo 19 aikaan paikkaan, josta päästiin kotiin.

Kotona monet opettelivat tekemään perinteistä kiinalaista ruokaa. Vähän niin kuin
minilättyjä, joissa oli merilevää sisällä. Itse kokeilin tehdä niitä myös koko suvun voimin.
Nukkumaanmenoviivästyi taas klo 22:een.
4. päivä
“Maanantai, normaali koulupäivä” klo 8.00 alkoivat normaalit oppitunnit. Kiertelimme
kouluittain ryhmissä englannin, liikunnan, kuviksen ja ATK-tunneilla. Englannin tunnilla
käsiteltiin TCM:ää (traditional chinase medical) ja huomattiin, että kiinalaisten englannin
kielen taso on alhaisempaa kuin meidän suomalaisten, vaikka he ovatkin opiskelleet
nuoremmasta iästä alkaen. Kuviksessa tehtiin kiinalaisia leijoja, ja liikuntatunnilla pelattiin
mm. sulkapalloa, korista tai hypittiin perinteistä “keppihyppelyä”.
Välitunneilla, kun me suomalaiset olimme pihalla pelaamassa korista, meidän
ympärillämme yhtäkkiä suorastaan kuhisi kaamea määrä koululaisia pyytämässä
nimmaria, Instagram- nimeä, sähköpostia, kaverikuvaa yms. Oli aika erikoinen tunne olla
ikään kuin “julkkiksena”. Siellä koulussa oli suorastaan juhlavan oloinen välituntikello
verrattuna suomalaisiin välituntikelloihin. Ääni oli aika pitkä ja melodinen. Koulupäivän
lopuksi pelattiin koulun ylimmässä kerroksessa pingistä. Koulupäivä loppui klo 15.30
tienoilla, ja illan ohjelmasta piti huolen isäntäperhe.
5. päivä
Herätys oli 6.40, ja kokoontuminen klo 8.00 koululla, josta suomalaiset jatkoivat
paikalliseen ammattikouluun. Matkaan meni 1,5 - 2 tuntia bussilla, koska ruuhka oli niin
valtaisa, vaikka kilometrejä ei ollut paljoakaan. Paikallinen “amis” oli superhieno tuli
mieleen lähinnä hotelli. Ensin meille pidettiin PowerPoint -esittely koulusta, sitten meille
pidettiin pieni esittelykierros. Kävimme katsomassa kokkeja, kampaamoa, kynsistudiota,
hoitolinjan huoneita ja hius-muotoilua. Amiksen jälkeen mentiin syömään
buffettiravintolaan, minkä jälkeen mentiin kahdeksi, kolmeksi tunniksi suomalaisittain
“jassumarkettiin”, joka vastasi Tallinnan Sada markettia hyvin paljon, mutta jassumarket oli
paljon isompi. Tinkiä sai hurjasti, mutta kivaa se oli! Sen reissunjälkeen olivat laukut
täydet! Pikkuhiljaa, kun ryhmä oli marketista saatu kasaan, lähdettiin
ruuhkan mukaan ja ystävyyskouluamme kohti. Illasta huolehti jälleen isäntäperhe.
6. päivä
Herätys oli jälleen klo 6 ja koululla kokoontuminen klo 7.30. Aluksi meille oli tilattu pari
paikkaa liian pieni bussi, joten jouduimme odottamaan 45 minuuttia uutta bussia, sillä
aikaa pelattiin korista, pingistä ja roikuttiin rekissä. Lopulta päästiin kuitenkin matkaan ja
bussin nokka suuntasi kohti Kiinan muuria. Matka kesti 1,5 - 2 tuntia. Bussissa oli hyvää
aikaa nukkua, kun öisin oli uni jäänyt lyhyeen. Klo 11:n aikaan saavuttiin muurin juurelle,
josta noustiin vielä lasketteluhisseillä varsinaisen muurin päälle. Ensin otettiin ryhmäkuva,
minkä jälkeen oli vapaata aikaa kulkea niin pitkälle muuria kuin vain halusi. Alas muurilta
tultiin “pulkkakyydillä” eli laskettiin pitkää kourua pitkin jokainen omalla kelkalla, jossa oli
jarru. Bussipysäkille kävellessämme saatiin tehdä samalla ostoksia. Jälleen Pekingissä
mentiin syömään pikaisesti, koska oli kiire Olympiastadionin kierrokselle. Päädyttiinkin
käymään vain stadionin edessä ottamassa kuvia. Illalla meille oli koululla järjestetty
läksiäisjuhla. Illan ohjelma alkoi klo 17:n aikaan. Meille tarjoiltiin ruokaa ohjelmien
lomassa. Siellä oli upeita perinteisiä tanssi- ja musiikkiesityksiä, puheita ja lahjojen
jakamisia puolin jos toisin. Lopuksi ohjelmassa neljä kiinalaista oppilasta lauloi Carly Rae
Jepsenin kappaleen “Good time”, ja kaikki lähtivättanssimaan hyvässä fiiliksessä lavalle!
Suomalaiset esittivät myös kolme laulua. Juhlan päätteeksi lähdettiin koteihin. Illalla
olimme

perheiden luona ja pakkasimme. Osa kierteli viimeisen illan kunniaksi Pekingin yössä
katsomassa Olympiakylän valoja.
7. päivä
Lähtö Shanghaihin. Koululle saavuttiin klo 6 ja annettiin hyvästit perheille. Halit ja heipat,
sitten bussiin surullisin fiiliksin, ja nokka kohti Pekingin juna-asemaa. Oli viimeinen päivä
Pekingissä, ja alkoi sade, onneksi oltiin sisätiloissa ja matkustettiin koko ajan niin ei
haitannut. Muuten koko reissu olikin hyvää säätä, noin 20 astetta lämpöä. Luotijuna lähti
klo 8.00 asemalta, ja se matka Shanghaihin kesti 5 tuntia. Huippunopeus oli 304 km/h se
tuntui ihan yhtä nopealta kuin VR:n junatkin jotka menevät noin 170 km/h, ei siis
ihmeellinen juttu.
Junan saavuttua asemalle huomattiin, että Shanghaissa oli ilma paljon kosteampaa, ja
savusumua oli enemmän. Meitä vastassa asemalla oli paikallinen opas, joka puhui tosi
hyvää englantia. Matkalla hotellille hän kertoi hieman Shanghaista, sen rakenteesta,
ihmisistä yms. Hotellille saavuttuamme tehtiin sisään kirjautuminen ja vietiin nopeasti
tavaramme ylös omiin huoneisiimme, sitten tultiin nopeasti alas, koska mentiin Suomen
konsulaattiin, jossa oli valmisteltu meille PP-esitys Shanghaista ja konsulaatin toiminnasta.
Konsulaatin jälkeen syötiin kiinalaisessa Mäkkärissä, minkä jälkeen oli 1,5 h vapaata.
Konsulaatin pilvenpiirtäjän alapuolella oli ostoskeskus, ja osa jäi sinne katselemaan
ympärilleen. Sitten lähdettiin bussilla perinteiseen “China towniin”, jossa shoppailtiin
useampi tunti. Sen jälkeen menimme hotellille, ja loppuilta oltiin vapaita klo 23.30:een asti.
Kuka teki mitäkin, jotkut lähtivät ravintolaan syömään, jotkut kiertelivät parin korttelin
säteellä yms. Minä ja neljä muuta tyttöä päätimme repäistä kunnolla,
ja lähdimmekin Shanghain yöhön. Otettiin taksi ja lähdettiin käymään tv-tornissa. Korkein
tasanne oli noin 450 m:n korkeudessa.
8. päivä
Kiertoajelu. Edellisen päivän opas oli meillä bussissa oppaana koko päivän. Hän kertoi
matkalla lisää tietoa kyseisestä metropolista. Kävimme paikallisessa pankissa (kiveä ja
marmoria kaikki, ei saanut kuvata), hotellissa, jossa formulakuskit asuivat kisojen ajan,
pysähdyttiin kuvaamaan skylinea paikasta, josta yleisimmän Shanghain kuvat on.
Kävimme myös Shanghain observatorion tornissa, joka on 650 m korkea. Näkymät olivat
huikeat! Korvat menivät lukkoon niin korkealla. Observatorion tornin jälkeen oppilaat
toivoivat uutta Tallinnan Sadamarketin tyyppistä ostospaikkaa, ja niin mentiin jälleen
shoppailemaan, ja useimmat käyttivät viimeisetkin rahat siellä.
Päivän lopuksi bussi toi meidät hotellille, minkä jälkeen ilta oli vapaata. Mutta viimeisen
illan ja pakkailujen takia opettajat asettivat saapumisen takarajaksi klo 22.00. Siinä ilta
sitten kierreltiinetsien sopivaa ruokapaikkaa, kunnes päätettiin palata hotellille
pakkaamaan, kylpyyn ja nukkumaan.
9. päivä
Lähtö Suomeen! Toisaalta sitä olikin jo odotettu mutta kyllä Kiinaa ikävä tulee! Herättiin klo
4.30 ja klo 9.00 lähti lento. Bussissa syötiin jonkinmoinen aamiainen joka saatiin hotellilta.
Bussissa lähes kaikki nukkuivat. Tunnelmat olivat laidasta laitaan niin väsyneet kuin
innostuneetkin, surulliset sekä iloiset. Olisihan sitä vielä voinut muutaman päivän viettää
molemmissa metropoleissa. Lento kesti 9 tuntia 45 min, ja se saapui Helsinki-Vantaan
lentokentälle noinklo 14 paikallista aikaa.Matkan jälkeen huomasi kuinka paljon osaa
arvostaa Suomen pieniä asioita jotka ovat meille itsestäänselvyyksiä, kuten mm. sinistä
taivasta, puhdasta ilmaa, koulujärjestelmää. Matka oli erittäin antoisa ja elämyksellinen,
lähtisin mieluusti uudestaan! Alina Pettinen

