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Matkaan mars! 

Laukku on pakattu ja kaikki 

tarvittava varmistettu moneen 

kertaan olevan mukana joten 

nyt vain odotellaan kyytiä 

lentokentälle, realiteetti 

matkalle lähdöstä Shanghaihin 

alkaa iskemään ja 

malttamattomuus päästä 

tuonne tuntemattomaan 

mystiseen maahan on valtaisa.  

Olen suunnattoman innoissani 

sekä kiitollinen edessä 

odottavasta 3-viikon 

mittaisesta matkasta, ehkä 

saattaa hieman jännittääkkin 

vaikka maailmalla on hieman 

tultu matkusteltuakkin ;) 

Kentälle saavuttua ja 

selvitysten sekä 

turvatarkastuksen jälkeen alkaa 

koneeseen nousu, kun kone 

lähtee liikkeelle mietin vain yhtä 

asiaa; Nyt se on menoa!  

 

Lentomatkan aikana täytimme maahantulokortin jonka täyttöön 

saimme onneksi hieman apua sillä ei se niin yksinkertaista ollutkaan 

vaikka toista olin odottanutkin.  

Nukkua oli turha yrittää vaikka se olisi ehkä ihan hyväkin, perille 

saapuessa on Shanghaissa aikainen aamu joten päivästä tulisi pitkä 
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I’m here! 

Laskeuduttuamme ja tavarat haettua suuntasimme samoin tein 

luotijunaan jolla kuljimme lähemmäksi Shanghain ’keskustaa’. 

Itse sain tuolle käsitteelle uuden merkityksen aika nopeasti, mistä 

alkaa ja loppuu keskusta? 

Luotijunan jälkeen jatkoimme matkaa ryhmittäin takseilla päämääränä 

löytää oikealle hotellille. 

Taksimatkasta suoriuduttiin pienistä vastoinkäymisistä huolimatta 

ehjin nahoin ja saavuimmepa jopa oikealle hotellille. 

Heti huoneen saatua vein tavarat jonka jälkeen ei tarvinnutkaan 

miettiä mitä tekisin, syötävää etsimään ja kaupunkia tutkimaan!  

Ensimmäisinä päivinä meille opetettiin metron käyttö ja kaupungissa 

liikkuminen jonka oppi todella nopeasti. Shanghain metro on loistava 

tapa liikkua paikasta toiseen vaikka tiettyinä aikoina ihmisiä olikin 

enemmän kuin olisin voinut kuvitella(pystyn kuvittelemaan Paljon!)  
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Redefine 

Ensimmäisten päivien jälkeen jo huomasi kuinka aika kului todella 

nopeasti joka päivä. 

Nähtävää olisi valtavasti ja vaikka metron käyttö olikin hallussa ei sitä 

millään ehtisi kaikkea kuitenkaan nähdä joten saamastani ajasta kaikki 

olisi otettava irti ja nauttia joka hetkestä. 

Ekalla viikolla menimme 

päivisin aina yhdessä  

ryhmän kanssa vierailemaan 

ja tutustumaan paikkoihin ja 

nähtävyyksiin, temppelistä 

pilvenpiirtäjään, ravintoloista 

suomen konsulaattiin ja 

kaikkea tämän väliltä.  

Eniten kuitenkin nautin 

paikallisiin tutustumisesta, 

kulinaarisista kokemuksista 

ja vain kaupungilla 

seikkailusta. Iltaisin 

ydinkeskustan suosituimmat 

kadut olivat täynnä ihmisiä 

eikä eteenpäin voinut kulkea 

katsomatta mihin astui, 

väenpaljouteen kuitenkin 

tottui hyvin nopeasti eikä 

turvattomuuden tunnetta 

missään vaiheessa tarvinnut 

tuntea. 
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Mitä ruokaan tulee niin 

erilaista se ainakin oli. 

Kokeiltua tuli ankeriaasta 

mustekalaan ja 

härkäsammakosta 

katuruokaan sekä paljon 

ruokia joiden sisältöä taikka 

alkuperää ei välttämättä 

ehkä uskaltanut edes kysyä. 

Hyönteiset jäivät kyllä 

kokeilematta ja löytämättä 

etsinnöistä huolimatta ja se 

jäi kyllä hieman 

harmittamaan, niiden kun 

luulin olevan melko 

normaalia ravintoa kiinassa.  
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Time flies 

Viimeisillä viikoilla 

olimme päivisin 

paikallisessa koulussa 

tai yritysvierailuilla. 

Vaikka koulut olivat 

paljon suurempia 

kuin suomessa, olivat 

ne silti siistimpiä ja 

kehittyneempiä kuin 

kuvittelin, en tiedä 

miksi mutta jostain 

syystä olin niiden 

kuvitellut olevan 

paljon 

kehittymättömämpiä 

kuin mitä ne oikeasti 

olivat.  

Oppilaat myös 

kunnioittivat suuresti 

ja kuuntelivat 

opettajiansa jotka 

olivat kielimuurista 

huolimatta erittäin 

päteviä. Koulussa olon 

lisäksi järjestivät he 

meille 

yritysvierailuiden 

lisäksi myös retken 

Shanghain ulkolaitamilla olevaan suureen kasvitieteelliseen 

puutarhaan sekä erinäisiä aktiviteetteja kuten Kiinalaista Tai Chi:ta 
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Summary 

 

Päivät kuluivat niin nopeasti että ihan hirvitti enkä suomeen olisi 

halunnut palata. 

Matka oli minulle erittäin opettavainen ja katsetta avartava enkä 

saamiani tuttavuuksia, kokemuksia ja tilanteita vaihtaisi mistään 

hinnasta.  

 

Olen äärinmäisen otettu sekä kiitollinen saamastani tilaisuudesta sekä 

saadessani olla osa suomesta lähteneitä opiskelijoita sekä opettajia 

Shanghaihin. 


