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Valmistelut reissulle 
Ennen vaihtoon lähtöä, tuli huolehtia monet asiat kuntoon: 

-  Vakuutukset  

 -  Koulun puolesta, kortti toimii samalla kansainvälisenä sairaanhoitokorttina 

 -   Toinen matkavakuutus vapaa-aikaa varten 

-  Rokotukset (maakohtaiset, ainakin A&B-hepatiitti sekä lavantauti) 

-  Lennot 

 -   Tarjolla oli Finnairin ryhmälennot hintaan 880€ ajalle 9.9.2011-9.12.2011 

 -   Selvitimme netistä edullisempia vaihtoehtoja eri ajankohdalle, ja saimme Austrian Airlines                
  lentoyhtiöltä Helsinki-Peking ja Peking-Helsinki lennot ajalle 6.9.2011-20.12.2011 hintaan 495€ 

 -   Oulu-Helsinki välin matkustimme junalla ja Pekingistä Shanghaihin päästiin edullisesti China Air 
  lentoyhtiön kautta 

-  Viisumi 

 -   Kannatti huolehtia hyvissä ajoin, sillä viisumihakemuksissa voi tulla epäselvyyksiä (kaikki            
  englanniksi) 

 -   Viisumihakemukset voi tulostaa netistä ja täyttää itse 

 -   Kiinan konsulaatti ainoastaan Helsingissä, jonne hakemukset tulee viedä, ei voi siis lähettää       
  postitse 

 

 

 



Valmistelut reissulle 
- Pankki 
 -  Selvittää etukäteen, miten pankkikortit/visa electron sekä automaattinostot toimivat Kiinassa  

 -  Kiinassa harvemmin pystyy maksaa kortilla, eli aina pitää olla käteistä, myös vuokran maksuihin 

  (huom. suurin kiinalainen seteli on vain 100RMB:tä!) 

 

- Passi 
 -  Passin tulee olla voimassa vielä puoli vuotta takaisin paluun jälkeen 

 

-  Muuta 
 -  Huolehtia INMO-kurssin tehtävistä ennen vaihtoa, vaihdon aikana ja sen jälkeen 

 -  Tutustua Kiinaan ja Shanghaihin etukäteen, netti ja opaskirjat hyödyllisiä 

 -  Selvittää etukäteen muun muassa koulun osoite kiinaksi tulostettuna, koska taksikuskit ym. eivät 

  osaa  englantia ja ymmärtävät ainoastaan kiinan kielen merkkejä 

 -  Oikea asenne ja hyvä mieli päälle! :) 
 





Asuntola 
- Kampus-alueella oli oma asuntola meille 

kansainvälisille opiskelijoille. Asuntolassamme 

suurin osa oli suomalaisia, mutta lisäksi muun 

muassa amerikkalaisia, saksalaisia sekä 

japanilaisia. 

- Saimme serkkuni kanssa yhteisen asunnon, joka 

oli huomattavasti isompi kuin muiden pienet yksiöt 

ja vuokrakin tuli muutaman euron halvemmaksi. 

- Aluksi maksoimme takuuvuokran sekä 

ensimmäisen kuun vuokran. Lopussa 

takuuvuokran pystyi käyttämään viimeisille 

vuokrapäiville joulukuussa ja loput sai takaisin 

itselle. 

- Huoneeseen sai myös internet-yhteyden, jolloin 

vuokran hinnaksi tuli n. 80RMB/päivä. 



Asuntola 
-  Aluksi asuntomme vaikutti kamalan likaiselta ja 

homeiselta, ja hetken epäröimmekin pystyisikö 

siellä tosiaan asumaan seuraavat kolme 

kuukautta. Otimmekin heti alkuun toisenlaisen 

asenteen päälle, sillä muuta vaihtoehtoa ei ollut ja 

kaikkeen vain oli totuttava. 

- Seuraavaksi lähdimmekin ostamaan pesuaineita 

ja siivousvälineitä, ja siivottiin huoneemme meille 

asuinkelvolliseksi. :) 

- Yleisesti ottaen asuntolassa on älyttömän kostea 

ilma, eikä ihmekään, jos seinissä tai lattiassa 

tuntui olevan hometta. Huoneisiin kuului kuitenkin 

ilmastointilaite, josta pystyi säätämään sekä 

kylmää että kuumaa ilmaa. Tästä oli paljon hyötyä 

niin helteillä kuin kylmillä ilmoilla. 



Opiskelu 
-  Tekniikan yksikön sekä liiketalouden opiskelijoille 

oli tarjolla samat kurssit:  

• Chinese language 

• Chinese culture 

• Chinese economics 

• Digital communications 

• E-commerce 

• Business law 

- Suoritettavat kurssini oli listan kolme ensimmäistä 

- Kursseilla oli tietysti eri opettajat ja kurssien 

sisältö ja tehtävät poikkesivat toisistaan 

- Opettajien englannin kielen taito oli osittain melko 

heikkoa, mutta se ei häirinnyt tai vaikuttanut 

kurssien läpäisemiseen 

 



Opiskelu 
-  Kiinan kielen tunnit olivat mieleenpainuvimmat, koska 

opettaja oli mukava ja kiinan kielen opiskelu on 

mielenkiintoista ja samoin hauskaa. 

- Tunteja oli kolme kertaa viikossa, kun taas muita 

kursseja vain kerran. 

- Yleisön pyynnöstä saimme melkein joka tunnin jälkeen 

kotitehtäviä, koska opittavaa oli paljon, eikä tunneilla 

ehtinyt kaikkea sisäistämään kerralla. 

- Teimme lisäksi n. Neljä harjoitustenttiä, viimeisen 

tunnin varsinaista tenttiä varten. Mukana sai olla myös 

oppikirja, joka hieman helpotti kiinalaisten merkkien 

ymmärtämistä. 

-  Kahteen muuhun kurssiin kuului lopuksi n. 1500 sanan 

esseet vapaasti valittavasta aiheesta. 



Ruokala 
- Kouluruoka ei ollut kovin kummoista. Ruoka oli 

halpaa ja vaihtoehtoja oli tarjolla useita. 

Keittiötyöntekijät annostelivat ruuan lautaselle, 

eivätkä he osanneet puhua englantia. Ruoka 

syötiin tietenkin syömäpuikoilla eikä 

ruokajuomasta ollut puhettakaan. 

 

- Emme käyneet kuin muutaman kerran koulun 

ruokalassa syömässä, koska hyvää ja edullista 

ruokaa sai myös helposti koulun lähettyviltä, muun 

muassa lähi-leipomosta. 



Kulttuuri Shanghaissa 

- Varmasti jokainen länsimaalainen kokee Kiinassa 

paljon erilaisia kulttuurishokkeja: 

 

- Maisema (loputtomiin asti korkeita kerrostaloja ja 

pilvenpiirtäjiä) 

 

- Liikenne (aina ruuhka, kaikki ”tööttäilevät” 

jatkuvasti, ajellaan miten sattuu ja missä sattuu, ei 

turvavöitä, skoottereilla ajetaan ilman kypärää, 

katukuvassa erilaisia riksa-kyytejä) 

 

 



Kulttuuri 
 

 

- Ruoka (tarjolla paljon katu-ruokaa, saatavana 

kaikkea mahdollista, eikä aina voi tunnistaa mitä ruoka 

on, paljon uusia makuja, ruokakaupoissa myytävänä 

eläviä elukoita) 





Kulttuuri 
- Shoppailu (yleensä vain käteinen käy, valtavia 

marketteja pullollaan kaikkea mahdollista 

”krääsää”, erikseen suuria kopiomarketteja täynnä 

”merkkituotteita”, tinkaaminen lähes pakollista) 

 

 

- Raha (rahayksikkö yuan (¥, CNY) eli renminbi 

(RMB). Suurin seteli on vain 100RMB eli se on 

noin 15€. Kiinassa yleensä voi maksaa 

ainoastaan käteisellä. Tämä saattaa 

länsimaalaiselle tuntua vieraalta. Olihan se 

huvittavaa maksaa 2500RMB:n vuokraakin 

satasen seteleillä.) 

 

 

 

 

 

 

 



Katunäkymät 



Ainainen ruuhka 
Vilkas ostoskatu Nanjing Road sekä metrotunnelit ovat ruuhkan kannalta pahimpia paikkoja. Etenkin 

viikonloppuisin ja iltapäivisin liikkuu eniten ihmisiä ja joka puolella on tungosta. Tähänkin asiaan on 

vain totuttava ja suhtauduttava siihen kärsivällisesti.  



Nähtävyydet 
- Valtavasti nähtävyyksiä 

- Muun muassa nämä tulivat tutuiksi: 

– The Oriental Pearl TV Tower 

– Ocean Aquarium 

– Sightseeing Tunnel 

– Science & Technology museum 

– Madame Tussaud's 

– Yun puutarha ja vanha kaupunki 

– World Financial Center 

– Jin Mao Tower 

– Jade Buddha temppeli 

– Shanghai Zoo 

– Alueita: Pudong, Bund, Nanjing Road 



Nähtävyydet 



Vapaa-aika 
- Tekemistä riittää ihan varmasti ja 

mahdollisuuksia on monia: 

– Keilahalli (myös biljardia ja 
karaokea) 

– Paintball 

– Happy Valley -huvipuisto 

– Tuhansia baareja ja yökerhoja, 
avoinna joka päivä – koko ajan 

• Monet paikat ilmaisia, 
niin sisäänpääsy kuin 
juomatkin!  

• MUSE, Shanghai WIN, 
Phebe, O'Malley's, Sky 
yms. 



Matkustelu 
- Shanghaista helppo ja nopea lähteä mihin 

tahansa, joko lentämällä, junalla tai bussilla 

- Lomaviikon aikana matkustimme pienellä 

porukalla ensin junalla Suzhouhun, johon oli 

matkaa reilu 100km. Jäimme yhdeksi yöksi 

hotelliin ja seuraavana päivänä matkustimme 

bussilla Hangzhouhun, johon matka kesti 

noin kolme tuntia. Yövyimme sielläkin 

hotellissa ja seuraavana päivänä palasimme 

junalla takaisin Shanghaihin. Koko matkaa 

emme suunnitelleet etukäteen, vaan 

siirryimme paikasta toiseen täysin ex 

tempore, riippuen siitä, mihin oli mahdollisuus 

päästä. Oikein mukava oli reissu, josta jäi 

paljon kivoja muistoja ! :) 



Matkustelu 

- Monet vaihto-opiskelijat matkustivat myös 

suosittuun, Etelä-Kiinassa sijaitsevaan Hainaniin, 

joka on ns. ”Kiinan Hawaiji”.  

 

- Ennen Suomeen paluuta olimme vielä reilun 

viikon Pekingissä nähdäksemme muun muassa 

pakollisen Kiinan muurin, Kielletyn kaupungin, 

Taivaallisen rauhan aukion, Pekingin eläintarhan 

yms. Pekingin ankkaa tuli myöskin kokeiltua. 



Kiitos mielenkiinnostanne! 
Jos haluat tietää jotakin lisää, saa tulla 

kysymään tai voi laittaa vaikka sähköpostia 

tulemaan! Vastailen mielelläni (:  

 

 

 - Juuli Kiirikki (HYV8SN) 

 - t8kiju01@students.oamk.fi 

 

 

 

 

Nín hǎo! 
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