
Shanghai

Peoples Republic

of China

Tekijät: Sami Nurmikumpu             t3nusa00@students.oamk.fi        
Janne ”Aku” Pesonen       t3peja00@students.oamk.fi



Yleistietoa

• Asukkaita n. 18 milj.

• Kiinan suurin 
teollisuuskaupunki

• Sijaitsee Yangtzejoen
suistossa, Kiinan-
meren rannalla.

• Virallinen kieli 
mandariinikiina

• Rahayksikkö RMB 
(Yuan)



Ihmiset (Kiinalaiset)

• Puhuvat pääosin 

Shanghain murretta.

• Kaikkia Kiinan 

väestöryhmiä.

• Paljon siirtolaisia (useita 

miljoonia).

• Ovat ”Kiinalaisia”.

• Paljon myös 

länsimaalaisia asukkaita 

sekä turisteja.



Liikenne

• Tavat liikkua 

Shanghaissa:

- Polkupyörä/mopo

- Taksi

- Metro

- Bussi

- Kävellen

- Yksityisautoilu



Rush hours!!!

• Vältä liikkumista ruuhka-aikaan (16:00 – 19:00)

• Parasta aikaa vetäytyä juomaan olutta.. =)

• Metroihin ei mahdu ja moottoritie kuin parkkipaikka.

• Edes taksikuskit eivät aina lähteneet ajamaan ruuhka-aikaan.



Koulu

College of International Exchange

• Kiinankieli

• Kiinan Kulttuuri ja 

Historia

• Ekonomia

• Muut valinnaiset mm. 

Tai Chi

• Opetus kielenä

englanti
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Koulu

College of International Exchange

• Learning Chinese open our minds…
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Yanchang Campus

College of International Exchange

• Sijaitsee noin 4-5 km 

People´s Square:lta.

• Vanha Campusalue jossa 

olimme viimeinen 

suomalaisryhmä.

• Alueella pieni kauppa 

sekä pankkiautomaatti.

• ”Ismon valinta” kioski

• Useita koulu- ja 

asuinrakennuksia.



Dorm

College of International Exchange

• Jokaisella vaihto-opiskelijalla oma 1 h + kylpyh.

- Varustelu: kova sänky, tv, kirjoituspöytä ja                  

veden keitin.

- Käytävällä yhteiset keitto- sekä pyykinpesutilat.



Dorm

College of International Exchange

• Asuntolassa asukkaita ympäri maailmaa mm. 

Suomesta, ranskasta, saksasta, indoneesiasta, 

japanista, afrikasta, koreasta ja amerikasta..



Group Finland

• Suomalaisia matkalla noin 40

• Sekalainen seurakunta, Turusta Rovaniemelle.

• Porukassa uskomattoman hyvä yhteishenki.

• Kiinan oppitunnit kahdessa ryhmässä suomalaisten kesken.



Group Finland



Eläminen Shanghaissa

• Tekemistä riittää
miljoona 
kaupungissa..

• Hintataso 
huomattavasti 
Suomea halvempi, 
noin yks kolmasosa.

• Englannilla pärjää, 
mutta usein 
turvauduttava 
”viittomakieleen”.



Shoppailu

• Tinkiminen on taiteen laji.. Kokemus opettaa.

• Kaikki kaupan: ”perseestä perämoottoriin!”

• Vaatteitten teettäminen räätäleillä

• Kymmenet markkinapaikat ja rihkamatorit.

• Mikä ihmeen piratismi..?



Shoppailu jatkuu..



Ruoka

• Syöminen on edullista.

• Syömäpuikot.

• Aina ei todellakaan tiedä mitä tilaa.

• Kiinalainen ruoka on erittäin maittavaa, tosin 
välillä teki mieli syödä kotiruokaa (mm. Mc 
Donalds ja Burger King..).



Ruokailu
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Ruokailu

• Suomalainen ruokalista Shanghailaisessa ravintolassa..



Baarit, klubit ja muut houkutukset

• www.smartshanghai.com

• Open bar.

• Hintataso vaihtelee rajusti 

paikkojen kesken.

• Live musiikkia.

• Paljon erilaisia 

baarikatuja.

• Yleinen sulkemisaika 

viikolla 2.00 am. Ja 

viikonloppuisin: till late…



Yöelämää…



Yöelämää…



Harrastukset

• Mahdollisuuksia 

kaikkeen

• Kokeilimme mm:

- Keilaus, seinäkiipeily, 

karting, squash, 

kuntosalit, purjehdus, 

peliautomaatit, 

biljardi, lumilautailu….



harrastukset



Muut aktiviteetit

• Hieronnat

• Hintataso naurettavan 

halpa. Esim, 90min. 

Jalkahieronta 4.5€

• Parturit

• Normaalit hiukset: 

pesu, hieronta ja 

leikkuu noin 4€



Matkustaminen Kiinassa

• Kolme kuukautta on 
liian lyhyt aika 
tutustua valtavaan 
Kiinaan edes 
vähääkään.

• Matkustaminen 
junalla tai lentäen.

• Matkakohteena esim. 
lähikaupungit, Peking, 
Hainan, yms…



Hainan

• Kiinalaisten Hawaji/ 

Teneriffa.

• Mahtavat 

hiekkarannat ja 

lämpöä riittää.



Arkkitehtuuri Shanghaissa

• Shanghaista löytyy paljon 

niin vanhaa kuin uuttakin 

arkkitehtuuria. Mm.

• Pilvenpiirtäjien täyttämä

Pu Dong.

• Eurooppalaistyylinen 

Ranskalainen kortteli.

• Historiallinen Bund.

• Perinteisiä Kiinalaisia 

rakennuksia varjeleva 

Vanha Kaupunki.



Arkkitehtuuri Shanghaissa



Jos epäilet ettet pärjää

Englannillasi, lue seuraavat kyltit..





The End


