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Matkani Shanghaihin alkoi Helsingistä 22.2.2014. LUT:ista meitä lähti Shanghaita kohti kaksi
henkilöä. Minun lisäksi Nina Saari. Lento oli onneksi suora, joten matkaväsymys ei ollut
kovinkaan paha. Ensimmäiset päivät yövyttiin hotellissa ja takoitus näiden päivien aikana oli
päätavoitteena löytää asunto, koska emme olleet hankkineet sellaista etukäteen.
Ensimmäinen koulupäivä alkoi Maanantaina 24.2.2014. Kyseessä oli pelkkä orientaatiopäivä,
jossa otettiin vain kaikki tiedot ylös ja annettiin koululle kaikki tarvittavat dokumentit.
Kannattaa olla tarkkana että on ilmoitettu määrä tarvittavia papereita. Tarvittavat dokumetit
ilmoitettiin hyväksymiskirjeessä ja muutenkin kannattaa ottaa runsaasti kopioita kaikista
papereista ja pitää PDF-tiedostot läppärillä. Paperisodassa kului se muutama tunti ja sen
jälkeen sai lähteä matkoihinsa. Ihmetyksesi selvisi, että kurssimme alkoivat vasta kahden
viikon päästä orientaatiopäivästä, eli 10.3.2014. Näiden kahden viikon välillä ei tarvinnut
muuten koulussa käydä, paitsi käydä ottamassa valokuva opiskelijakorttiin.
Ilmeisesti meidän olisi alunperinkin aloittaa koulu vasta 9.3, koska meillä oli toinen
orientaatiopäivä tällöin. Tällä orientaatiopäivällä törmäsimmekin kaikkii Suomalaisiin
opiskelijoihin, joiden poissaoloa ihmettelimme ensimmäisellä orientaatiopäivällä. Tiesimme
kuitenkin, että kursseilla olisi suhteellisen paljon muita Suomalaisia. Mielestäni oli kuitenkin
parempi, että pääsimme Shanghaihin jo pari viikkoa aikaisemmin, koska tänä aikana saimme
hoidettua perusasiat kuntoon ja saimme aikaa tutustua kaupunkiin. Tänä toisena
orientaatiopäivänä saimme käsiimme kurssivalintamme, jotka oli valittu meille valmiiksi.
Kursseja sai kuitenkin jättää pois mielensä mukaan, mutta lisää niitä ei ilmeisesti voinut ottaa,
tai vaihtaa kursseja toisiin.
Alkuperäisesti kurssit olivat:
- Chinese language
- Chinese culture
- Digital communication systems
- E-commerce
- Computer networks
- Chinese economics
- Business law
Heivasin heti alkuunsa kaikki ei niin mielenkiintoiset kurssit, kuten digital communication
systems ja computer networksin. Jos olisi valinnut kaikki kurssit, olisi käytännössä jumittanut
koulussa joka arkipäivä 8-17. Tarkoitus oli tehdä muutakin kuin istua koulussa, joten
matkanvarrella tiputin myös chinese culturen pois. Näin lopulliseksi noppa määräkseni
muodostui 20.
Kiinan kieltä oli kaikista eniten, maanataisin, tiistaisin ja torstaisin. Muita kursseja oli kerran
viikossa. Luennot olivat melko pitkiä, joten usein loppuvaiheessa alkoi uuvuttamaan pahasti.
Esim. kiinan luennot kestivät klo 8-11.45. Alunperin painotettiin, että kursseilla tulee olla

läsnä 70 prosenttisesti. Parin ensimmäisen viikon jälkeen kuitenkin selvisi millä kursseilla
lasketaan poissaoloja ja millä ei.
Opetuksen taso vaihteli melko paljon. Englannin taso professoreilla ei ollut kummoinen.
Sanasto oli suhteellisen hyvin hallussa, mutta puheesta ei välillä saanut mitään selvää. Välillä
tuntui että luennoilla ei oikein mitään oppinut, joten ei paljoa stressannut jos silloin tällöin jäi
luento väliin. Mielestäni Kiinan opettaja oli hyvä ja sai taottua kiinan kieltä hyvin päähämme.
Etenemisvauhti oli kuitenkin järjettömän hidas, joten niin paljon en oppinut kuin olisin
toivonut, mutta ne mitä opittiin jäi hyvin päähän.
Tenttejä ei kovin montaa ollut. Tentti oli Kiinan kielestä (kirjallinen ja suullinen) ja ecommercesta. Muilta opiskelijoilta kuulin, että myös IT-kursseilla oli tentti, mutta ne sai tehdä
etänä. Tentit järjestettiin viimeisellä viikolla. Muilla kursseilla tuli kirjoittaa noin 3000 sanan
essee, jonka perusteella annettiin arvosana. Joillakin kursseilla oli myös esitelmiä, kuten Ecommercessa ja Chinese culturessa. Opiskelusta ei siis paljoa tarvinnut stressata. Esseiden
kirjoittamiseen meni jonkin verran aikaa ja myös e-commercen tenttiin luin runsaasti, koska
kyseessä oli monivalinta tentti. Professori antoi noin 500 kysymystä ja niihin vastaukset.
Tentissä näistä kysyttiin noin 30 + essee kysymyksiä. Käytännössä tenttii opiskelu oli siis
ulkoaopettelua. Minun oli vielä pakko päästä tentti läpi, jotta saisin tarvittavat 20
opintopistettä kasaan.
Lomapäiviä ei montaa ollut. Käytännössä pari pidempää viikonloppua, mutta se oli siinä.
Koulusta pystyi kuitenkin olemaan helposti pois jäämättä jälkeen, joten omia lomapäiviä
pystyi pitämään ihan hyvin. Itse koitin panostaa kiinan kielen opiskeluun, joten niille
luennoille pyrin aina menemään. E-commercessa oli myös jonkinlainen läsnäolo pakko.
Kulttuurishokki aluksi oli aikamoinen. Hotellimme oli sellaisella alueella, että parin
ensmimmäisen päivän aikana näin ehkä 2 länsimaalaista henkilöä. Oletus kuitenkin oli, että
Shanghai olisi kansainvälinen kaupunki. Toisin kävi.Käytännössä kukaan ei puhu englantia ja
missään ei myöskään lue englanniksi mitään, koita siinä sitten pärjätä. Myös Kiinalaisten
tuijotteluun sai tottua. Täytyy myöntää että ensimmäisten päivien aikana juolahti muutaman
kerran mieleen ostaa paluulippu Suomeen. Parin viikon jälkeen hommaan oli kuitenkin
tottunut jo vallan mainiosti.
Esimmäisen viikon aikana koitimme saada kaikki perusasiat kuntoon, kuten kämpän ja
puhelinliittymän hankkiminen. Muutenkin tavoitteena oli selvittää mistä löytyy kaikki
tarvittava selviytymiseen. Käytimme apunamme agenttia, jota aikaisemmat Shanghaissa
vahdossa olleet olivat myös käyttäneet. Täytyy kyllä sanoa, että ilman agenttia en tiedä miten
olisimme pärjänneet. Hänestä oli suuresti apua arkiasioiden järjestämisessä.
Agenttikustannukset olivat noin 200e, mutta näin sen kuitenkin hintansa arvoiseksi.
Varsinkin sen takia, koska emme halunneet asua koulun campuksella. Kuulimme
aikaisemmilta vaihto-opiskelijoilta, että campuksen asunnot eivät ole kummoisia, joten
päätimme heti hankkia kämpät yksityiseltä ja lähempää keskustaa. Agentti näytti meillä
asunto vaihtoehtoja ja niistä valitsimme mieleisemme. Hinnat olivat luonnollisesti
korkeammat, kuin mitä campuksen asunnoista sai maksaa. Itse olen kuitenkin sen verran
mukavuudenhaluinen, että parempaa laatua oli saatava. Myös asun mielummin ihan
keskustassa, kuin campuksella, joka on pohjoisemmassa Shanghaissa.

Ainoa hyväpuoli campus-asumisessa olisi mielestäni se että koulu aamuina asuisi mukavan
lähellä koulua ja myöskin tärkein asia olisi tietenkin se että asuisi lähellä muita opiskelijoita.
Löysin kuitenkin itselleni sellaisen soluasunnon, jossa asui pelkästään muita opiskelijoita (3
minun lisäksi), joten samanhenkistä porukkaa oli ja heidän kautta pystyin tutustumaan myös
muiden koulujen opiskelijoihin. Itselläni kävi siis hyvä tuuri. Jos tuntee itsensä sellaiseksi
henkilöski, kenen on vaikea tutustua uusiin ihmisiin, sitten suosittelen ehkä campus-asumista.
Siellä on lähempänä opiskelijoita, joten pakostikkin tulee osallistuttua aktivitiitteihin ja
tutustutta helpommin ihmisiin. Itse koulu ei paljoa mitään aktiviteetteja järjestänänyt, mutta
Shanghaista löytää vaikka mitä tekemistä ja opiskelijoita kenen kanssa niitä tehdä.

Shanghain plussat ja miinukset
+ Iso kaupunki, josta löytää varmasti paljon tekemistä.
+ Ruoan hinta suhteellisen matala. Itse syön PALJON ja terveellisesti, kokkaan mahdollisimaan
paljon itse. Jos Suomessa minulta menee se 100e viikossa ruokaan, täällä se on noin 60e.
(Huom itsetehtyä, ravintolat kalliimpia) Esim. 500 g kanaa maksaa sen 1,5e. Ei paha.
+ Opiskelu stressi vapaata ja helppo tutustua uusiin ihmisiin.
+ Hieno kaupunki tunnelma pilvenpiirtäjineen.
+ Helppo kulkea ympäriinsä. Metrolla on pääsee melkein kaikkialle ja se on melkein ilmaista.
Taksitkin ovat niin halpoja että niillä ajelee mielellään. Ainoa ongelma on osoitteen antaminen
kiinaksi. Aina tulee olla kiinaksi osoite ylhäällä.
- Ilmanlaatu on välillä huono. Ensimmäisen kerran lentokentältä ulos astuessani huomasin
heti selvästi, että ei täällä mikään puhtain ilma ole. Yleisesti kuitenkin se ei ole ollut ongelma.
- Ruoan taso. Käytännössä jos menee peruskiinalaiseen pikkukauppaan, tulee sieltä tyhjin
käsin ulos. Kaikki on uppopaistettua tai sokerikuorrutettua. Isoimmista marketeista saa
terveellisempää laatua. Itse kuitenkin ostin ruokani 2-3 eri paikasti, koska kaikista ei saanut
tarvittavia ruoka-aineita. Shanghaista löytyy myös länsimaalaisia kauppoja, mutta niissä
hinnat ovat järkyttävän korkealla.
- Niin paljon tekemistä, mutta mistä sitä löytää? Välillä kielimuuri käy sen verran hankalaksi
että on vaikea löytää mitään. Suosittelen tutustumaan paikallisiin henkilöihin vaikka välillä se
on melko vaikeaa. Kiinalaisilla suhteilla saa enemmän vaihdosta irti. He tietävät paikalliset
paikat ja pystyvät auttamaan kommunikonnissa.
- Kiinalaiset. Ei kaikki mutta useimmat ovat todella röyhkeitä. Huomaat kyllä, jos matkustat
Shanghaihin.
- Kallis kaupunki. Vaikka ruoka on yleisesti halpaa, monet muut asiat kalliita. Vaatteet
samanhintaisia kuin suomessa, tai vähän jopa kalliimpia. Ulkona, baarissa käyminen käy
kukkarolle, juomat yleisesti kalliimpia kuin Suomessa. Vuokrat todella kalliita. Shanghaissa
asuntojen hinnat ovat melkein kalliimpien joukossa koko maailmassa, joten kannattaa varata
budjettiin lisää tilaa vuokralle. Soluasunnon vuokrasta voi helposti joutua maksamaan
sellaiset 400-500e kuussa.
- Ruuhkat. Koska kyseessä on iso kaupunki myös ruuhkat ovat sen mukaiset. Viikonloppuisin
ja lomapäivisin ei turistipaikoille kannata mennä. Onneksi opiskelijalla on aikaa myös arkisin,
jolloin on paljon mielyttävämpi liikkua.
- Sää ei ole kummoinen. Sadetta on melko runsaasti ja auringon paistetta saisi olla enemmän.
Huhti-toukokuussa oli upeat säät, mutta kesä on ollut pettymys. Sataa paljon ja kosteus on
hiostava. Talvisin on kuulemma tosi kylmä.

- Shanghai Universityn koulurakennus. Meillä oli kaikki luennot vanhalla campuksella ja
vanhalta se myös vaikutti. Ensimmäiset kuukaudet sai pitää takkia päällä luokassa, koska
lämmitys ei pelannut ja käytävät haisivat virtsalle.
Vaikka miinusten lista taitaa olla pidempi, olen kuitenkin nauttinut ajastani Shanghaissa, enkä
vaihtaisi sitä pois. Olen tutustunut uusiin mahtaviin ihmisiin, luonut kontakteja ja saanut
paljon uusia hienoja kokemuksia. Hauskaa on ollut. Päätin ottaa kaiken irti vaihdosta, joten
jäin Shanghaihin vielä vaihdon jälkeiseksi kesäksi työharjoitteluun (suosittelen).
Harjoittelupaikkoja on runsaasti tarjolla ja useat niitä hyödyntävätkin. Harmittamaan jäi
ainoastaan se, että Kiinan kieltä en ottanut tarpeeksi hyvin haltuun. Toisaalta tätä teksitä
kirjoittaessani, minulla on vielä pari kuukautta aikaa jäljellä Shanghaissa ennen kuin viisumini
umpeutuu. En siis kadu Shanghaihin lähtöä, pysyvästi en tänne haluaisi jäädä asumaan, mutta
kokemuksena aivan mahtava, suosittelen. Jos pärjäät täällä, voin luvata että pärjäät myös
missä tahansa muualla.

