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Johdanto: 

 
Olin Shanghaissa opintomatkalla marraskuussa 2014, 11 muun opiskelijan ja viiden opettajan 

kanssa. Vietimme kaksi viikkoa paikallisessa koulussa paikallisten oppilaiden ja opettajien kanssa. 

Toiset kaksi viikkoa vietimme tutustumalla kiinalaiseen kulttuurin ja vierailemalla paikallisten 

yritysten tehtailla. Kävimme Diodes:n, Wagon:n ja KONE:n tehtailla sekä Aalto Tongi yliopistossa. 

 Tämä ABC on suunnattu pääosin tuleville matkaan lähtijöille, jonkinlaisen ennakko 

käsityksen saamiseksi ja helpottamaan elämää miljoona kaupungissa. 

 

 

A: Aamupala 

 

Niin kuin usein sanotaan, aamupala on päivän tärkein ateria. Hotelleissa on usein tarjolla ilmainen 

aamupala. Jos mahdollista niin kannattaa käydä syömässä aamulla, koska päivät olivat usein pitkiä 

ja välillä raskaita. Seuraavan aterian saaminen saattoi joskus venyä puoleen päivään.  

 

 

      Aikaero 

 

Aikaero Shanghaissa Suomeen on talviaikaan kuusi tuntia. Tämä voi tuntua ensimmäisinä päivinä 

Shanghaissa, mutta muutamassa päivässä siihen tottuu helposti. Omalla kokemuksella voin sanoa, 

että aikaero tuntui raskaammalta silloin, kun palasin Shanghaista Suomeen. Tämäkin voi johtua 

siitä, että Kiinassa ensimmäiset päivät olivat kaikista jännimpiä, koska silloin kaikki oli uutta ja 

jännää.  
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B: Bund 

 

Bund on maantieteellinen alue Shanghain keskustassa, aivan Keltaisen joen varrella. Bund on niin 

sanottua vanhempaa Shanghaita jossa sijaitsee vanhempia rakennuksia. Bundissa sijaitsee Keltaista 

jokea myötäilevä kävelykatu, josta on upeat näkymät vastarannalla näkyvään Pudongiin (kts. 

Pudong) varsinkin ilta-aikaan. 

 
 
 

 

C: °C 

 

Shanghaissa oli marraskuussa lämmin verrattuna Suomen marraskuuhun, mutta ei siltikään mitkään 

hellekelit. Lämpötila vaihteli kymmenen ja kahdenkymmenen celsius asteen välillä. 

 

 

D: Decathlon 

 

On samantyylinen urheiluliike kuin Stadium. Sieltä sai sopu hintaan urheiluvälineitä ja tekstiilejä. 

Oma löytö Decathlonista oli reppu, joka maksoi muistaakseni kolme euroa. 
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E: East Nanjing Road 

 

East Nanjing Road jenkki tyylinen kävelykatu Shanghain ydinkeskustassa. Sieltä löytyy paljon 

ravintoloita sekä kauppakeskuksia, joissa on paljon länsimaalaisia kauppoja, esimerkiksi H&M ja 

Apple Store. East Nanjing Roadilta löytyy myös länsimaalaisia pikaruoka ravintoloita kuten Burger 

King, Mc Donalds, Subway ja KFC. Pikaruoka oli suhteessa halpaa verrattuna Suomen hintoihin. 

Esimerkiksi Big - ateria maksoi muistaakseni noin neljä euroa. 

 

 

 
 

 

 

F: Fake Markets 

 

Shanghaissa on muutama Fake Markettia. Meidän mieleemme oli eniten Shanghai Science and 

Technology Museumin alla sijaitseva kauppakeskittymä. Fake Marketeilla on myyjiä jotka myyvät 

lähes kaikkea ”Kiinan halpaan” hintaan. Tinkimis-taidosta on paljon hyötyä, ja se myös kehittyy 

kauppoja tehdessä. Mielestäni paras ostokseni oli Conversen tennarit joista myyjä pyysi aluksi 500 

RMB (n. 65€). Pitkän tinkimisen jälkeen sain kengät 40 RMB (n. 5.20 €). Tinkiminen kannattaa 

aina aloittaa lähes nollasta ja kasvattaa omaa hintaansa vain vähän. Kun saavutat oman maksimisi 

niin älä enää korota, jos myyjä ei hyväksy tarjoustasi kannattaa vain kävellä ulos kaupasta. 

Useimmiten myyjät pyytävät sinut takaisin kauppaan neuvottelemaan hinnasta uudelleen, ja 

todennäköisesti suostuvat tarjoukseesi. Joku joskus sanoi, että et ole tehnyt hyviä kauppoja jos et 

joutunut kertaakaan kävelemään ulos kaupasta. Ostin itse myös Fake Marketeilta Beats Audion 

kuulokkeet 18€, Luis Vuittonin lompakon 14 €. Ostin myös mittatilaus puvun ja kaksi mittatilaus 

kauluspaitaa yhteishintaan 90€. 
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H: Hotellit 

 

Majoituimme kolmessa eri hotellissa matkan aikana. Kaikki hotellit olivat hyviä, mutta pidin eniten 

ensimmäisestä Astor Housesta. Siellä oli hyvä ja monipuolinen aamupala, tyylikkäät huoneet ja 

sijainti oli aivan loistava, Bundilla. Toinen hotellimme oli hieman syrjässä koulumme lähettyvillä n. 

20 km keskustasta. Toisessa hotellissa kävi sellainen hauska juttu, että eräänä kauniina päivänä 

hotellimme vessan lavuaarin hana vain jäi vain käteen :D No onneksi seuraavana päivänä 

paikallinen putkimies tuli korjaamaan hanan. Kolmas hotelli oli kanssa hyvin tyylikäs, 

hämmentävintä hotelli huoneessa oli lasiseinä makuuhuoneen ja suihkun välissä. Kolmannen 

hotellin ehdoton plussa oli metropysäkki sadan metrin päässä. Muilta hotelleilta oli paljon pidempi 

kävelymatka metropysäkille. 

 

         Hakkapeliitat 

 

Suomalainen salibandy joukkue Shanghaissa, joka treenaa joka maanantai klo. 20. Kävimme kaksi 

kertaa pelaamassa juttelemassa heidän kanssa. Kuulimme hyviä tarinoita Kiinassa asumisesta ja 

ylipäätänsä työskentelemisestä ulkomailla.  

 

 

I: Ihmiset 

 

Ihmiset Kiinassa olivat ystävällisiä. Ihmismassat olivat paljon tottumuksiani suurempia esimerkiksi 

metrossa ruuhka-aikana. Ihmiset olivat pääsääntöisesti iloisia. 
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J: Jalkapallo 

 

Koulussa oli sisäpihalla jalkapallokenttä sekä koripallokenttä, molemmat olivat hyvin ahkerassa 

käytössä. Yksi iltapäivä osa meistä (minut mukaan lukien) jäi koululle pelaamaan jalkapalloa 

paikallisia oppilaita vastaan. Meillä oli todella hauskaa ja saimme hyvät pelit aikaan. Pelasimme 

yhteensä ainakin kaksi tuntia kiinalaisten kanssa PS. Me suomalaiset myös voitimme kyseisen 

ottelun. 

 

 

K: Koripallo 

 

Niin kuin edeltä jo mainitsin, koululla oli sisäpihalla koripallo kenttiä (yht. 3kpl). Yhtenä 

koulupäivänä meillä oli ruokailun jälkeen koripallon peluuta kiinalaisten kanssa. Jännitimme 

tulevaa ottelua, koska olimme siinä uskossa, että joudumme pelaamaan kiinalaisia vastaan. 

Välitunneilla olimme nähneet, että monet kiinalaisista opiskelijat olivat todella hyviä koripallon 

kanssa. Onneksi pelasimme sekajoukkueilla, ja näin peli oli hyvin tasaväkinen. Pelaaminen oli 

hauskaa ja mukava piristys keskellä kouluviikkoa.  

 

 

L: Luonto 

 



 7 

Kävimme yksi koulupäivä koulun johdolla, jossain Shanghain nähtävyys puistossa. Siellä oli 

nähtävillä vanhaa kiinalaista arkkitehtuuria. Kävimme samalla reissulla jolloin suurella mäellä 

mistä näki kauas keskustaan. Mäelle kiivettiin pitkiä portaita pitkin lämpimänä päivänä. siinä kyllä 

tuli hiki itse kullekin, mutta näkymät olivat kyllä kaiken sen kiipeämisen arvoiset. Mäen huipulla 

oli muistaakseni Aasian tai ainakin Kiinan vanhin Kristillinen kirkko. 
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M: Metro 

 

Metroa suosittelen kulkuvälineeksi Shanghaissa. Metro verkoston 12 linjaa kattaa suurimman osan 

kaupungin pinta-alasta. Metro on nopea ja halpa tapa liikkua Shanghain alueella. Yhden suunnan 

lippu maksoi n. 2-6 RMB matkan pituudesta riippuen. Päivän lippu 18 RMB ja kolmen päivän lippu 

muistaakseni 45RMB. Ruuhka-aikoja kannattaa välttää ihmispaljouden takia. Ruuhka-aika oli noin 

klo. 16–20. Ensimmäiset metrot lähtivät noin klo. 6-7 ja viimeiset noin klo. 22–23 
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N: Nähtävyydet 

 

Shanghaista löytyi paljon 

nähtävää, mutta ehdoton 

suosikkini oli Shanghai 

Financial Center Tower.  

Maailman 6. korkein 

pilvenpiirtäjä jolla on 

korkeutta huimat 492 

metriä. Pilvenpiirtäjässä 

on yhteensä 101 kerrosta. 

Sadannessa kerroksessa 

on näköala tasanne johon 

pääsy maksaa 100 RMB. 

Muistaakseni 97. 

kerroksessa oli baari ja 

matkamuisto myymälä. 

Pilvenpiirtäjästä näkymät 

olivat aivan mahtavat. Jos 

pilvenpiirtäjään aikoo 

mennä, kannattaa valita 

kirkas ja saasteeton päivä, 

koska silloin siellä on 

parhaat näkymät. 

Lisätunnelmaa 

pilvenpiirtäjän 100. 

kerroksessa luo lasilattia 

josta näkee suoraan 

maahan asti. 

 

 

O: Opetus 

 

Opetus koulussa oli 

erinomaista. Opettajat olivat alansa mestareita. Vaikka kaikki opettajat eivät puhuneet täydellistä 

englantia, opetuksesta sai hyvin selvää. Tulkki oli usein tukemassa opettajien englannin kielen 

puhumista, mutta kyllä opettaja olisivat hyvin ilmankin pärjänneet. Erityishuomion haluan antaa 

elektroniikan opettajallemme, joka oli kuulemma muutaman vuoden takainen Kiinan mestari 

juottamisessa. Sen huomasi opettajan otteista, kun hän etsi ja korjaili oppilaitten töistä virheitä. 

 

 

P: Pelit 

 

Opimme kiinalasilta paikallisia pelejä ja leikkejä koulussa järjestetyissä kulttuuri päiviltä. Ehdoton 

suosikkini oli syömätikkuralli, jossa oppilaiden oli tarkoitus kuljettaa pingis palloja syömäpuikoilla 

pussiin. Vaikka kiinalaiset ovat syöneet koko elämänsä puikoilla, suomalaiset toverini pärjäsivät 

hyvin heitä vastaan 
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 Pudong 

 

Keltaisen joen varrella oleva maantieteellinen alue, joka 

on niin sanotun uuden Shanghain keskus. Pudongista 

löytyy Shanghain korkeimmat pilvenpiirtäjät Oriental 

Pearl TV Tower ja Shanghai Financial Center Tower. Lähi 

vuosina Pudongiin valmistuu uusi muita Shanghain 

pilvenpiirtäjiä korkeampi rakennus, Shanghai Tower. 

 

 

R: Ruoka 

 

Kiinalainen ruokakulttuuri on hyvin erilainen kun 

Suomessa on totuttu. Ruoka on hyvin mausteista ja 

suunniteltu puikoilla syötäväksi. Yksi ehdottomista 

suosikeista kiinalaisessa ruoassa on Kung Po Chicken- 

riisillä. Kung Po Chickenissä on kanan paloja, sekä 

paahdettuja pähkinöitä, mausteiden kera paistettuna. Kiinalaisiin perinteisiin kuuluu vahvasti ruoan 

jakaminen ruokailun yhteydessä. Tämän takia lähes jokaisessa kiinalaisessa ravintolassa on 

pöydällä lasinen ”karuselli”. Tarjoilija asettelee tilatut annokset ”karuselliin”, ”karusellia” 

pyöritellään, ja jokainen voi ottaa ”karusellista” lautaselleen mitä tahtoo.   

 

 

S: Shanghai 

 

Shanghai kaupunkina oli mielestäni aivan mahtava. En olisi ikinä voinut ajatella sen hienoutta 

ennen kuin pääsin sinne. Ennakko käsitykseni Shanghaista oli hieman negatiivinen. Ajattelin, että 

”Sehän on Kiinassa. Kiinassahan kaikki on hyvin alkeellista ja köyhää.”, mutta kun pääsin 

Shanghaihin, huomasin että Shanghai on hyvin länsimaalainen kaupunki kaikkine kirkkaina 

vilkkuvina LEDeineen. Shanghaissa myös asuu hyvin paljon länsimaalaisia työskentelemässä. 

Shanghaissa asuu myös todella paljon suomalaisia (kts. Hakkapeliitat). 

 

 

T: Tanssi 

 

Saimme nähdä kiinalaisia 

perinnetansseja koulun 

kulttuuripäivänä. Tanssi oli juuri 

samanlaista, kuin kiinalaisissa 

elokuvissa. Tanssijoilla oli 

perinteikkäät kiinalaiset asusteet 

joita mekin pääsimme 

kokeilemaan. Mekin pääsimme 

esittämään heille suomalaista 

tanssia, letkajenkkaa. Kiinalaiset 

yhtyivät tanssin kanssamme, 

loppujen lopulta saimme aikaan 

pitkän letkajenkka jonon. 
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U: Uni 

 

Varsinkin koulun aikaan kannattaa nukkua hyvät yöunet. Koulupäivät tuntuvat hyvin pitkiltä 

väsyneenä. Itse sain hyvin unta joka yö, ilman mitään häiriötekijöitä. 

 

 

V: Vaatteet 

 

Vaatteita kannattaa olla reilusti mukana, ellei halua pestä käsin. Shanghaista saa kyllä ostettua 

sopuhintaan vaatetetusta tarpeen tullen. Shanghain hintataso on muuta Kiinaa korkeammalla. 

Pyykkipalveluja Shanghaissa on tarjolla, mutta ne ovat suht´koht kalliita. Säkillisen vaatteita 

peseminen maksoi 200RMB (noin 26€). Tämänkin pyykkifirman löytäminen oli hankalaa. 

 

 

W: Windows Scoreboard  

 

Paikallinen sporttibaari Huahai Roadilla. Viikonloppu iltaisin Scoreboardissa käy paljon 

länsimaalaisia vaihto-oppilaita ja muita opiskelijoita. Juominen oli sopuhintaista opiskelijoille. 

Baarissa oli monta televisiota, joista näki jääkiekkoa, jalkapalloa, koripalloa, baseballia, sekä paljon 

muuta. Baarista sai juoman lisäksi, myös ruokaa, ranskalaisia, nachoja, pitsaa ja kaikenlaista muuta 

naposteltavaa.  Sieltä löytyi erilaisia aktiviteetteja kuten beer pong, pöytäjalkapallo, biljardi ja darts. 

Suosittelen siellä käymistä jos haluaa nähdä kiinalaista yöelämää. 

 

 

Y: Yöelämä 

 

Shanghaista löytyy paljon clubeja ja yökerhoja. Ihan elämyksen kannalta suosittelen, että kannattaa 

kerran käydä katsomassa paikallinen meno, jossain isommassa paikassa kuin Scoreboardissa. 
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Muita vinkkejä matkalle! 
 

VPN 
 

Kiinan internetin käyttö on hyvin rajoitettua. Siksi jo Suomen puolella kannattaa ladata ja maksaa 

F-Securen Freedom VPN. Kiinan puolella sitä ei pysty enää lataamaan, eikä maksamaan 

täysversiosta viikon kokeilun jälkeen.  

 

Jenny the Taylor 
 

Fake Marketeilta löytyy alue, joka on täynnä pukuliikkeitä. Me ostimme pukumme juuri Jenny the 

Taylorilta. Puvuista tuli sopivan kokoiset ja hyvän 

laatuiset.

 
 

Citibank 
 

Jos aikoo nostaa Shanghaissa rahaa pankkiautomaateista, kannattaa käyttää Citibankin 

automaatteja. Citibank on kansainvälinen pankki, jolla on automaatteja ympäri maailmaa. Me 

käytimme lähes poikkeuksetta Peoples Squaren metroasemalla sijaitsevaa pankkiautomaattia. 

 

Chinet- verkosto 
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Verkosto, joka osallistui tämän matkan rahoitukseen ja suunnitteluun. Verkostoon kuulu nykyään 

lähes 10 koulua Suomesta, ja verkostolla on kontakteja ainakin viiteen kouluun Shanghain alueella. 
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Lopetus: 

 
Toivottavasti tästä ABC:stä on ollut hyötyä jollekin. Oli ilo koota tämä ja muistella miten hieno 

matka tämä oli. Haluan kiittää kaikkia Teitä jotka olette mahdollistaneet tällaisen Chinet- verkoston. 

Haluan vielä sen sanoa, että jos sinä mietit, että lähdetkö Shanghaihin opintomatkalle, niin 

ehdottomasti lähdet. Et varmastikaan tule pettymään! 

 

 

 


