苏州(Suzhou) 30.3.-27.5.2015
Hei kaikille lukijoille. 
Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta.
Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta.

Hotelli, jossa olin, on nimeltään Worldhotel Grand Dushulake. Worldhotel hotelleja on useita ympäri maailmaa ja
Kiinassakin niitä on useampi kuin tämä Suzhoussa sijaitseva. Hotellit ovat korkealaatuisia ja he pyrkivät tarjoamaan
asiakkaillensa aina parasta. Tämän myös itse huomasin työssäoppimisen aikana.
Työssäoppimisjakso oli osaltaan hauska ja mielenkiintoinen, mutta toisaalta myös vähän tylsä ja aika kävi välillä
vähän pitkäksi. Jotenkin odotin, että hotellissa olisi enemmän kansainvälisiä asiakkaita, että pääsisin tekemään
enemmän sisäänkirjauksia, uloskirjauksia ja muutenkin palvelemaan asiakkaita. Odotukseni osoittautui kuitenkin
vääräksi, sillä lähes koko harjoittelun ajan asiakaskunta koostui melkein 95 % kiinalaisista. Tämä tietenkin vaikutti
siihen, että minulla ei ollut paljon tekemistä. Kiinalaiset kun eivät osanneet englantia mitenkään kehuttavasti ja omat
kiinan kielen taidot olivat ihan aloittelijan tasoa, osaan vain osan numeroista ja tervehtiä. Yritin kuitenkin auttaa
kaikin keinoin miten pystyin.
Työkavereiden kanssa kommunikointi tuotti alussa kanssa hankaluuksia. Vain pieni osa työntekijöistä puhui englantia
sen verran, että kommunikoinnista tuli jotain. Osan englanninkielen taito oli todella huono ja osa taas osasi
englantia, mutta ei vain halunnut puhua sitä. Kuitenkin ajan kuluttua he alkoivat jokainen puhua enemmän tai
vähemmän englantia kanssani. Tämä myös vaati pientä kannustusta minun puolelta: ”en minäkään osannut aluksi
englantia”, ”puhumalla sitä oppii lisää”, ”ei haittaa vaikka teet virheitä” sekä monet muut kannustukset joita heille
latelin pitkin päiviä.
Työskentely Kiinassa hotellissa muistutti hyvin paljon hotellissa työskentelyä Suomessa. Työpäivän pituus oli
suunnilleen sama kuin Suomessa (8 tuntia), meillä oli kaksi puolen tunnin ruokataukoa ja työpäivän aikana sai pitää
pienempiä taukoja ja lepuutella jalkoja takahuoneessa. Asiakkaiden tervehtiminen oli hyvin tärkeää.

Kuvia kampusalueelta

Työssäoppimisen aikana majoituin muiden opiskelijoiden kanssa Suzhou Industrial Park Institute of Vocational
Technology nimisen koulun kampuksella. Asuimme kahden hengen huoneissa. Kaikki muut asuivat suomalaiset
opiskelijat keskenään huoneissa minua ja yhtä toista opiskelijaa lukuun ottamatta. Meillä oli kiinalainen opiskelija
huonekaverina.
Toisen ihmisen kanssa asuminen saattaa usein tuottaa vaikeuksia, mutta niistä voi päästä yli jos vain suostuu hiukan
antamaan periksi. Aluksi kaikki meni minulla hyvin huonekaverini kanssa, mutta ajan myötä kulttuurien erot alkoivat
tulla esiin ja erimielisyyksiltä ei vältytty. Loppujen lopuksi saimme kuitenkin jonkin näköisen sovinnon aikaan.
Kampuksella oli paljon kaikkea kaupoista eri aktiviteetti mahdollisuuksiin. Siellä oli pari ruokalaa ja pientä
ruokakauppaa, koripallokenttiä, jalkapallokenttä sekä pankkiautomaatti. Kampuksella oli myös mahdollista pelata
pöytätennistä tai vaikka biljardia. Saimme kampukselle saapuessa rahakortin, jolla pystyi maksamaan ruokailuita ja
kauppojen ostoksia.
Suzhoussa oli helppoa liikkua julkisilla liikevälineillä, eikä se ollut kallistakaan. Linja-auto etenkin oli kätevä ja halpa
vaihtoehto liikkua paikasta toiseen. Se maksoi vain 1-2 RMB (1 RMB on noin 0.14 EUR) riippuen vuoden ajankohdasta.
Matkamme alkuvaiheessa se maksoi vain 1 RMB, mutta toukokuussa hinta nousi 2 RMB. Metrokaan ei ollut kallis
vaihtoehto ja Suzhoun alueella oli vain kaksi metrolinjaa joten metron käyttäminen ei ollut myöskään kovin
hankalaa. Hintaa metrolla oli kolmesta reminbistä ylöspäin riippuen siitä kuinka pitkää matkaa olit matkustamassa.
Lähin metroasema tosin oli koululta noin 15 minuutin bussimatkan päässä, mutta ei tämä meidän matkustelua
haitannut.
Työmatkan itse kuljin linja-auton kanssa. Eräs linja-autolinja meni kampuksen edestä melkein suoraan hotellin eteen
ja tämä matka kesti 10–20 minuuttia riippuen mihin aikaan oli liikkeellä ja paljonko oli ruuhkaa. Työmatkoja varten
sain myös yhteistyökoululta bussikortin.
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erilaista tekemistä. Kävimme useaan otteeseen ostoksilla joko kampuksen lähellä olevissa

ostoskeskuksissa tai sitten vähän pidemmällä Times Squarella tai Guanqian Street:lla. Karaoke on myös suosittua
Kiinassa sekä muuallakin Aasiassa. Itsekin ehdin kerran käydä laulamassa muiden kanssa. Se eroaa hyvin paljon
suomalaisesta karaokesta ja on jotain, joka kaikkien Aasiaan matkustavien tulisi kokea edes kerran, vaikka ei
laulamisesta niin erityisesti välittäisikään. Muuten vapaa-ajalla vietimme aikaa yhdessä kampuksella katsellen
elokuvia, pelaten pöytätennistä tai vain yhdessä ollen ja jutellen. Aika ei missään vaiheessa päässyt käymään
pitkäksi.

Shanghainkaan ei ole pitkän matkan päässä Suzhousta ja eräänä viikonloppuna lähdimme käymään siellä. Shanghai
on hyvin paljon erilaisempi kuin Suzhou. Siellä on enemmän korkeita rakennuksia, enemmän ihmisiä ja vähemmän
kasvillisuutta kuin Suzhoussa. Shanghaissa käynti oli aivan mahtava kokemus, varsinkin illalla kun aurinko on laskenut
ja kaikki valot syttyivät rakennuksissa ja kaduilla. Silloin kaikki näytti todella kauniilta.

Itse kävin myös Pekingissä viikonloppureissulla pienellä porukalla. Vaikka aikaa ei meillä ollut paljoa ehdimme silti
kiertää monta paikkaa. Kävimme Kiinan muurilla, Kielletyssä kaupungissa ja parissa eri temppelissä ja nautimme
myös Pekingiläistä ruokaa.

Leijojen lennättelyä Times Squaren lähellä

Suosittelen erityisen lämpimästi Kiinaa kaikille joille tilaisuus vain tarjoutuu. Matkalla oppii paljon uutta. Oppii myös
ymmärtämään muita kansalaisuuksia ja samalla myös itseään.

Haluan vain muistuttaa kaikkia Kiinaan tulevaisuudessa työssäoppimaan lähteviä, että lähtekää avoimin mielin.
Heittäkää kaikki ennakkoluulot nurkkaan. Ei pidä tuomita ihmisiä tai asioita (eikä ruokaa) heti ensinäkemältä. Vaikka
ei aluksi pidä jostain, voi siitä ajan myötä alkaa pitämään. Olkaa rohkeita ja kokeilkaa uutta, mutta pitäkää kuitenkin
järki kädessä.
Itselleni tämä kaksi kuukautta oli parhaimpia kokemuksia koko elämässäni enkä vaihtaisi sitä mistään hinnasta.
Pääsin tutustumaan kiinalaiseen kulttuuriin ihan uudelta kantilta. Pääsin näkemään uusia maisemia. Tutustuin aivan
mahtaviin ihmisiin joihin toivottavasti tulee pidettyä yhteyttä vielä pitkään tulevaisuuteen. 

