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Shanghain Yliopisto (Uusi kampus)

Ruokala Asuntolat

Olimme ensimmäisiä suomalaisia 
vaihto-oppilaita kyseisellä
kampuksella.



Kirjasto

Koulu



Viihtyisä alue ja hyvät 
urheilu mahdollisuudet, 
mm:

Koripallokenttiä
Sulkapallokenttiä
Punttisali
Urheilukenttä



Olohuone:
Pöytä
Jääkaappi
TV

Asuntolassa asuminen (3 hengen solu)



Suihku ja WC tilat:



Oma huone:
2 Sänkyä
2 Pöytää
Kirjahylly



Toinen vaihtoehto
1 tai 2 hengen
Parveke
2 Sänkyä
2 Pöytää/hyllyä
WC ja suihku



Asunto kampusalueen ulkopuolella

3 kerrosta
Olohuone
Keittiö
Takapiha
Ainakin 2 
makuuhuonetta
2 WC:tä
Sama vuokra 
kuin kampusalueella
Hyvin vähän 
”paperisotaa”



Opiskelu

Kurssien opetuksen taso 
vaihteli rajusti.
Tiistaisin ei ollut koulua.
Kiinankieltä aamuisin 4 tuntia, 
3 kertaa viikossa.
Muut kurssit yleensä illalla 4 
tuntia.



Kiinankieli:

Kuorolausuntaa ala-asteen 
tyyliin
Opettajilla hyvä
englanninkielen taito
Kohtalaisen vaikeaa
Mutta hyödyllistä ja 
välillä mukavaakin☺
2 välikoetta, loppukoe ja 
suullinen koe



Kulttuuri:
Hyvä englanninkielen taito.
Hyvää ja mielenkiintoista asiaa.
Pientä propagandaa=)
Lopuksi essee (1000 sanaa) tunnilla käydyistä asioista.

Valokuitutekniikan alkeet:
Tämän kurssin tilalla piti olla digitaalinen tietoliikenne, mutta
vaihtui koska opettaja ei ollut ehtinyt valmistelemaan kyseistä
kurssia.
Vain ”pintaraapaisu” erittäin vaikeasta aiheesta.
Hyvä englanninkielen taito.
Lopuksi tiivistelmä valitsemastaan aiheesta.



Tietokoneverkot:
Opetuksen taso SURKEAA!
Erittäin huono englanninkielen taito ja lausuminen.
Kohtalaisen vaikea kurssi.
Loppukoe, johon opettaja antoi vastaukset, koska ”muuten me 
vastaisimme surkeasti”.



Nähtävyyksiä

Oriental pearl
TV-Tower

Jin Mao Tower



Shanghai Zoo & Wild animal park



Elämyksiä

Shanghai indoor skiing site

Moto GP / Formula GP



Ruoka

Shanghain alueella ruuissa paljon soijaa ja yleensä makeita. 
Mahdollista kokeilla kaikenlaista, mm. sammakkoa ja koiraa.
Tavallinen kiinalainen ruoka on yleensä hyvää ja todella halpaa.
Lähes joka päivä syötiin ravintolassa.
Ruoka on yleensä hyvin valmistettua. 
Käsihygieniasta kannattaa pitää huolta. Ruokamyrkytykset
johtuvat usein sen puutteesta. 



Shoppailu
Tuotteet yleensä väärennettyjä ja huonolaatuisia. Varsinkin ns.
”feikki marketeilla”.
Tinkaaminen on pakollista!
Tuotteen oikea hinta on yleensä noin. 5-10% pyydetystä hinnasta.
Hyvä tapa tinkaamisessa on tarjota noin 5% ja lähteä ulos
liikkeestä. Myyjä yleensä juoksee perään ja tiputtaa hinnan lähes
oikealle tasolle☺



Night life

Löytyy joka makuun ja mihin 
aikaan tahansa!
Halpoja mestoja =>8€ sisään, 
juominen ilmaista
Kalliita mestoja => 10€ sisään, 
10€ juomat
Esiintyjiä päivittäin useita, ei 
klubeilla



Matkailu Shanghain ulkopuolella

Hangzhou sijaitsee 
200km Shanghaista 
lounaaseen. 

Todella kaunis 
kaupunki, jossa 
kasvillisuutta ja 
puhdasta, raikasta 
ilmaa. 



Hangzhoussa on suuri järvi nimeltään West Lake. Kaupunki on 
tunnettu erinomaisesta vihreästä teestään. Siellä on myös useita 
temppeleitä.



Beijing
Kiinan pääkaupunki. Paljon 
nähtävyyksiä omalla tavallaan 
todella hieno kaupunki. 

Taivaallisen rauhan aukio

Kielletty kaupunki



Kiinanmuuri oli mahtava nähtävyys. 5000km pitkällä ja yli 2000 
vuotta vanhalla muurilla käynti on kokemus, jota ei kannata 
jättää välistä.



Matkailu Kiinan ulkopuolella

Erittäin monta mahdollisuutta poistua maasta, mm. bussi, 
juna, lentokone ja kävellen☺ (muista entryt viisumiin!)

Lento Etelä-Kiinaan Nanningiin noin 100€.
Hainanin saarelle lomapaketteja, hinta vaihtelee 
sesongin mukaan. Varaa lomasi ajoissa!

VietnamLaos



Liikenne kulttuuri

Liikennemäärät aivan huimia. Teiden 
ylitys oman hengen uhalla.
Mopoja ja polkupyöriä erittäin 
paljon.
Tavaran kuljetus ”3 rattaisilla”
pyörillä.



Kiinassa opiskelijana
Opiskelu ja asuminen maksaa törkeän paljon verrattuna maan 
hintatasoon ja paikallisiin opiskelijoihin verrattuna. Yritetään 
rehellisesti huijata mahdollisimman paljon rahaa ”rikkailta”
vaihto-opiskelijoilta.

Lukukausimaksu piti maksaa koko vuodelta.
Asuminen todella kallista. Kampusalueen ulkopuolelta 
samalla hinnalla saa 3 kerroksisen todella ison ja 
hyväkuntoisen asunnon.
Meitä yritettiin saada maksamaan ylimääräistä sähköstä
periytyvästi 3:lta kuukaudelta. Ei laillista edes Kiinassa☺

Ystävällistä kohtelua lähes kaikilta kampusalueella.
Ruokalassa halpaa ja ”hyvää” ruokaa.
Asuntoloissa käy siivoojat lähes päivittäin.



Kiinassa turistina
Paljon nähtävää, ihmeteltävää ja tekemistä. Kolme kuukautta ei 
riitä mihinkään. Mahtavia nähtävyyksiä paljon ja jokaiseen 
makuun. Äärimmäisen turvallinen kaupunki ja siksi todella 
epätodennäköistä tulla ryöstetyksi.

Kiinan kulttuuriin kuuluu ulkomaalaisten rehellinen 
huijaaminen. 

Tuotteet ylihintaisia. Hinnat Euroopan tasoa, mutta laatu 
roskaa.
Nähtävyyksien hinnat kalliita.
Kaikesta pakko tingata.



Kysymyksiä tai vinkkejä
• Seppo Hahto t4hase00@students.oamk.fi
• Pekka Nisula t5nipe00@students.oamk.fi
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