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Johdanto
Suoritin kevään 2018 vaihto-opiskeluni Shanghaissa, Kiinassa. Vaihtoni kesti noin neljä ja
puoli kuukautta. Koulua oli 4.3-6.7 välisenä aikana viisi päivää viikossa. Opiskelin
Shanghain yliopistossa (Shanghai University) Yangchang kampuksella. Kampuksia on
kaksi; Baoshan, joka on pääkampus ja vanha kampus Yangchang. Opintoni koostuivat
yksinomaan kiinan kielestä. Tässä muutaman sivun matkaraportissa yritän kertoa sinulle
arvon lukija, mitä sinun tulee tietää Kiinasta ennen kuin haet Kiinaan ja muutamia vinkkejä
vaihtoon, jos pääset Kiinaan vaihtoon. Aloitankin loogisesti tämän tekstin siitä, mitä sinun
tulee odottaa Kiinan vaihdolta ja millaista kielen opetusta maasta löytyy. Tämän jälkeen
kerron sinulle muutamat vinkit, joilla helpotat omaa oloasi Kiinassa.

Kannattaako lähteä
Vaihtoon Kiinaan? Kyllä!!! Tosin jälkimmäistä kannattaa miettiä, mikäli et tunnista itseäsi
seuraavista: uskalias, oppimisenhaluinen ja pitkäpinnainen. Kiina maana ei varmasti ole
helpoin, mutta varmasti yksi eniten palkitsevista niin opintojen, uran kuin muistojenkin
kannalta. Kiinassa välillä mikään ei onnistu, mutta kaikki järjestyy lopulta. Alla muutamia
ranskalaisia viivoja siitä, mitä kannattaa odottaa Kiinalta:
•

Kiinassa kannattaa varautua heikkoon englannin kielen tasoon, välillä
luennoitsijatkaan eivät välttämättä puhu englantia. Omista opettajistani yksi
kolmesta puhui englantia sillä tasolla, että opettaja ymmärsi kysymyksiä.

•

Tärkeää tietoa voi olla hankala saada ja jos sitä saa se voi olla väärää, voi saada
monta eri vastausta samasta asiasta, jopa samalta ihmiseltä. Kysy aina kolmelta,
jonka keskiarvolla kannattaa mennä.

•

Asiat toimivat äärimmäisellä tehokkuudella ja äärimmäisellä tehottomuudella.

•

Vilinää riittää.

•

Joka päivä näkee jotain, jota ei ole aiemmin nähnyt. Reissun jälkeen oma
maailmankuva on laajentunut x100

•

Sekä mahtavia ihmisiä ja hauskanpitoa, että rutkasti motivoivaa opiskelua, sillä
kadulla on vaikeuksia pärjätä englannilla.
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Opinnot
Shanghain yliopistossa oli kaksi vaihtoehtoa opinnoille; kauppatieteitten sekä kiinan kielen
ja kulttuurin opintokokonaisuus. Itse olin Kiinan kielen ja kulttuurin opintokokonaisuudessa,
joten en tiedä mitään toisesta opintokokonaisuudesta. Siksi tämä kappale koskee vain
Kiinan kielen opiskelua. Ja nimenomaan Kiinan kieltä, sillä vaikka opintojakson nimessä
on kulttuuri sitä ei opiskeltu varsinaisena aineena tai luentojen muodossa ollenkaan.
Satunaisesti opettaja saattoi kertoa jonkun kiinamaisen merkin historiasta tai sanonnan
alkuperästä jotain, jonka olisi voinut lukea kiinan kulttuurin tietoiskuksi.

Shanghain yliopistossa on mahdollista valita oman osaamistason mukaisesti luokka A-F
luokista, A:n ollessa nolla taso ja B:n lähtiessä arviolta HSK III osaamistasolta eteenpäin.
Luokkien A, B ja C opinnot eivät mene minkään standardin mukaisesti, vaan perustuvat
koulun omaan järjestelmään. Tietysti on apua, jos on lukenut kiinaa HSK-standardien
mukaan, mutta sanasto on paljolti eri kuin HSK-standardeissa eikä valmistumisesta saa
HSK-standardia vaan koulun oman diplomin. D lopputaso on HSK V ja E:n lopputaso on
HSK VI. Jokaisessa luokassa on I ja II luokka, joista I luokkaan sijoitetaan hitaammin
oppivat ja juuri osaamistason ylittävät. Luokka II taas on hieman kehittyneemmille tai
totisille opiskelijoille. Itselle HSK I suorittaneelle A I oli oikein hyvä valinta eikä II luokalle
olisi ollut asia.

Kouluun tultaessa opettajat antavat oman mielipiteensä ensimmäisen päivän tasokokeen
perusteella. Kesken lukukauden järjestettävien välikokeiden jälkeen on mahdollista vaihtaa
luokkaa, mutta tämä vaatii huomattavan määrän panostusta. Yhdessä lukukaudessa on
kahdet kokeet, jotka molemmat vaikuttavat loppuarvosanaan. Myös sanakokeet, läsnäolot,
aktiivisuus luennoilla sekä palautettavat työt vaikuttavat arvosanaan. Luennoista ja
opettajasta riippuen kokeiden painoarvo on hieman yli puolet ja aktiivisuus sekä läsnäolo
noin 30 %. Läsnäoloja on oltava 70 % ennen välikoetta, jos haluaa tehdä välikokeen. Koko
lukuvuodelta täytyy kertyä myös 70% läsnäoloja, mikäli haluaa suorittaa loppukokeen.
Etukäteen voi anoa lomaa, jota ei lasketa poissaoloksi, jos siihen on hyvä syy. Tällainen
voi olla esimerkiksi vanhempien vierailu. Kokeista on saatava vähintään 60 % pisteistä tai
koe arvostellaan hylätyksi, jolloin sen arvo loppuarvosanassa on nolla pistettä.

3
Kokeet olivat ainakin A I luokalla kohtuullisen helppoja, kunhan teki kaikki opettajan
antamat läksyt ja kävi luennoilla sekä kertasi oma-aloitteisesti koealueen sanat ennen
tenttiä. Ainoa kompastuskivi oli kuuntelu, joka tuntui olevan aika monelle aloittelevalle
kiinan kielen opiskelijalle vaikea.

Koulua oli viisi päivää viikossa pyhistä välittämättä. Jos pyhä oli arkipäivänä, saman viikon
lauantai tai seuraavan viikon lauantai toimi arkipäivänä. Tosin osa luokista sopi opettajien
kanssa, ettei luentoa lauantaina pidetä, ja pitivät normaalin viikonlopun. Opetus koostuu A,
B ja C luokilla: lukemisen ja kirjoittamisen, keskustelun sekä kuuntelun luokista. Kirjoitusta
ja lukua sekä keskustelua on 4 kertaa viikossa ja kuuntelua 2 kertaa viikossa. Luennot on
jaettu 2 kappaleeseen päivässä ja luennot kestävät 1,5 tuntia. Kaikilla luennot keskittyvät
aamulle tai päivälle. Kotitehtäviä tulee per luento noin 1-2 tuntia, joten vaikka opetuksen
määrä on aika vähäinen, töitä joutuu paiskimaan kotona. D ja E luokilla on näiden
luentojen lisäksi myös 2 luentoa viikossa kirjoitusta.

Lukeminen ja kirjoittaminen tuntui olevan työläin kurssi, joka toimi myös eräänlaisena
selkärankana muille kursseille. Kurssilla keskityttiin lähinnä kappaleiden teksteihin sekä
sanojen ja merkkien kirjoittamisen opiskelun. Suurin osa kaikkien kurssien sanoista opittiin
juuri lukemisen ja kirjoittamisen kurssilla. Keskustelussa keskityttiin suurimmalta osalta
vapaaseen keskusteluun, mutta suurin osa ajasta käytettiin valmiiksi luotujen
keskusteluiden ulkoa opetteluun. Kuuntelussa keskityttiin lähinnä kuunteluun sekä
ääntämiseen. Kursseilla on myös joitain projekteja, esimerkiksi runokilpailuja ja näytelmiin
valmistautumista, joskin suurin osa projekteista on vapaaehtoisia.

Yliopisto ei tarjoa mitään mahdollisuuksia tehdä muita opintoja kuin ohjelmaan kuuluvia
opintoja, vaikka aikataulullisesti se olisi mahdollista. Suosittelen kuitenkin olemaan
aktiivinen ja kyselemään muiden ohjelmien opiskelijoilta, onko minkään muun ohjelman
opinnoissa kiinan kulttuurin kurssia. Jos näin on, kannattaa olla yhteydessä luennon
järjestäjään. Luennon järjestäjä saattaa antaa läsnäolo-oikeuden luennoille ja
luokkaretkille, jotka ovat äärimmäisen mielenkiintoisia. Tosin vaikka osallistuisit kaikille
luennoille ja tekisit kotitehtävät, et saa merkintää kurssista, sillä et ole maksanut kyseistä
ohjelmaa. Ohjelman voi ostaa, mutta ohjelma maksaa reippaasti päälle tuhat euroa.
Luokkaretket joudut maksamaan itse ja pääset vain päiväreissuille.
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On myös mahdollista tehdä HSK-standardin mukaisia opintoja. Shanghai yliopisto tarjoaa
mahdollisuuden tehdä HSK IV-VI (eli kuuntelu), HSKK I-III, ja YTC I-II kokeita. Tosin
mikään näistä kokeista ei ole tarkoitettu alle HSK IV opiskelijoille. Joten jos halua tehdä
alempia standardeja on mahdollista mennä tekemään koe omakustanteisesti (30-50 e/kpl)
HSK keskuksiin tai muihin yliopistoihin. Kokeisiin voi ilmoittautua www.chinestest.cn
sivulta. Huomio kuitenkin, että maksu pitää tehdä ilmoittautuessa wepay:llä. Ellei sinulla
ole sitä, joku opettajista varmasti maksaa sen puolestasi kunhan maksat saaman tien
takaisin. Ilmoittautumista kannattaa alkaa kyttäämään heti saavuttua, sillä kokeeseen on
ilmoittauduttava 1,5 kk etukäteen. AI tasolla välikokeiden aikaan kannattaa tehdä HSK II ja
loppukokeiden aikaan HSK III. HSK II onnistuu hyvin, sillä siihen tulee opiskella 200-250
sanaa itsenäisesti ja tehdä nettitenttejä. HSK III valmistautumien on jo hieman isompi
homma, 300 sanaa ja aika paljon lukemista sekä kuuntelua itsenäisesti.

Shanghai ja kampuksen ympäristö
Shanghai on kaupunkina mahtava paikka, joka ei koskaan pysähdy. Kaupungista löytyy
varmasti kaikki mitä etsi ja niin paljon enemmän. Paikka on turvallinen mihin kellonaikaan
vain, joten kaikkialla uskaltaa liikkua. Vaikka suomalaisella ajokortilla ei saisi ajaa mitään
kulkupeliä, kannattaa ehdottomasti vuokrata sähkömoottoripyörä (600 yuania/kk) vaikka
viikoksi ja ajella ympäri Shanghaita. Kannattaa käyttää SmartShangai appia, sillä sen
avulla löytää vaikka mitä. Erityisesti päivän tarjous kohta on hyödyllinen. Päivän tarjous
näyttää kaikki häppärit ja alet ympäri kaupunkia, jolloin pääsee halvalla illasta ja näkee
mahdollisimman monta osaa kaupungista. Suosittelen käymään myös kaupungin lähellä
päivän reissuja vuorilla ja vesikaupungeissa. Kannattaa lähteä myös Pekingiin, luotijunalla
matka kestää 4 h ja maksaa 60e. Pekingissä näkee aivan toisenlaisen kiinan.

Kampuksen lähellä 1,5 km päässä on ostoskeskus, jossa on kaikki leffoista karaokeen.
Kampuksen lähellä on myös tusinoittain ruokapaikkoja sekä muutama sali alle 1,5 km
päässä. Katukuva on Shanghaissa niin nopeasti muuttuva, ettei minun kannata kertoa
mitään kivoista paikoista. Oman vaihtoni aikana todistimme varmaan 10-15 ravintolan
muuttoa. Kampuksella löytyy 400 m juoksukenttä, koripallokenttä, jalkapallokenttä ja
opiskelijaravintola.

5

Lähtö ja tulo Kiinaan
Saadessasi paikan Kiinaan lähtijöiden joukosta, onneksi olkoon unohtumaton seikkailu
odottaa seikkailijaa. Alla ranskalaisin viivoin mitä tapahtuu nyt:
•

Saat Kiinasta yliopistolta kirjeen, jossa on: hyväksymiskirje siitä, että sinut on
hyväksytty opiskelemaan Kiinaan (Admission notice) sekä kutsu saapua Kiinaan
(Visa aplication for study in china). Jos näitä ei kuulu hyvissä ajoin kannattaa alkaa
huhuilemaan niiden perään.

•

Kun olet saanut paperit ota värikopioita puolitusinaa papereista, jokainen virasto
haluaa oman kopionsa papereista, kuin myös passista ja viisumista. Myös
paperisia, irrallisia passikuvia on hyvä olla mukana.

•

Viisumin saa Helsingistä, ohjeet löytyvät suurlähetystön sivuilta. Kannattaa olla
paikalla varttia ennen avautumista, koska jonot ovat pitkiä.

•

Asunnon haku: HAE AIKAISIN. Yksiöt 500-600 euroa ja solut 350 euroa. Soluissa 2
ihmistä huoneessa, käytävällä on 2 jaettua suihkua, 3 vessaa ja 1 jääkaappi.
Jokaisella käytävällä nämä jaetaan 10 ihmisen kesken. Kerroksissa ei ole keittiötä,
joskin joku on varmasti ostanut töpselillä olevan induktiolieden. Yksiöt ovat 10
neliötä omalla vessalla ja suihkulla. Keittiöitä on yksi ja jääkaappeja 2. Nämä
jaetaan 30 ihmisen kesken.

•

Lataa VPN puhelimeen ja tietokoneeseen. Whatsapp, snapchat, instagram,
facebook, youtube, google…. Mikään ei toimi. Jos omistat vieläpä Android
puhelimen kannattaa varalta vieläpä ladata google playstä etukäteen kaikki tärkeät
sovellukset ja päivittää kaikki olemassa olevat ennen lähtöä, koska play kauppa ei
toimi kaikilla VPN:nnillä. Tärkeitä sovelluksia ovat wechat (whatsapp [muista ottaa
rekisteröitymisnumerosi talteen ja puk-koodia saattaa tarvita]), alipay (mobilepay ja
oikeastaan kaikki maan ja taivaan väliltä) sanakirja, didi (uber), ofo (lainapyörä
sovellus, löytyy myös alipaystä), smartshanghai/beijing (helppo tapa löytää
luotettavia palveluita ja tarjouksia ympäri kaupunkia: viihde, ravintolat, liikunta,
baarit…..), kaupungin offline kartta, ctrip (momondo: kaukobussit, junat, lennot,
hotellit…).

•

Kun saavut kiinaan, ÄLÄ ota lentokentällä taksimiehiä jotka tulevat kauppaamaan
taksia. Ovat kaikki ketunhäntä kainalossa. Kävele kylttien mukaan taksitolpalle,
josta saat oikealla mittarilla toimivan taksin (250-320 yuania Yangchanille).
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•

Mitään varsinaista orientaatiota ei ole. Muutama pakollinen luento lakiasiaoista ja
käyttäytymisestä. Tutoreitakaan ei ole. Jos on kysyttävää kannattaa kysyä
opettajilta ja vanhemmilta opiskelijoilta. Yliopistolla on olemassa International
student ambassador (ISA), jolta voi kysyä apua ja jonka vastaa kv-opiskelijoiden
oikeuksista. Itse en koskaan nähnyt tai kuullut kuka oli ISA, koska kukaan ei
tuntenut häntä.

•

Ensimmäisenä päivänä kannattaa olla ajoissa, koska ensimmäisenä päivänä
hoidetaan kaikki paperiasiat ja jono venyy nopeasti tuntien mittaiseksi, kun aamulla
pääsee 30 min läpi.
o Tänne kaikki maailman paperit kopioineen mukaan ja oma passikuva.
o Älä ota vakuutusta, jota yliopisto tarjoaa. Vakuutus ei kata juuri mitään,
korvaa lähinnä henkeä pelastavan hoidon, hätäajoneuvot yms. Vaikka
sanovat että vakuutus on pakollinen, se ei ole. Päästävät jatkamaan matkaa
Suomen vakuutussopimuksen näyttämisen jälkeen, joka korvaa kaikki mitä
kiinalainenkin vakuutus ja paljon muuta.
o Kannattaa ottaa paperisodan yhteydessä kiinalainen puhelinliittymä ständiltä,
vaikka on hieman kalliimpi kuin prepaidilla meno (100 yuania rajattomasti
kaikki; toisin kuin prepaid 1 yuan per GT, tosin teleyhtiön oma mittarointi
erosi aika huomattavasti puhelimen oman mittaroinnin kanssa, maksoin itse
noin 50 yuania kuukaudessa prepaidilla)

•

Kämpän saa jo ennen rekisteröintiä toisin kuin sähköposteissa ja tiedotteissa lukee,
(tai ainakin suurin osa sai) menee vaan respan ja kysyy asuntoa. D rakennus
dormeille ja yksiöt löytyvät IEC (International student education center) toimistoa
vastapäätä

•

Pankkikortin saa seuraavilta. ICBC:ltä (Industrial and commercial bank of china):
määräaikainen, helppo (kävelee konttoriin ja toivoo että joku puhuu englantia, jolloin
kestää 10 min), halvin (ei kulua tai deposittia). BC (bank of china): kuulemma kallis.
HSBC (Honkong and Shanghai Bankin corporation): ainoa länsimaalainen pankki,
jolta saa X1 ja X2 viisumilla pankkikortin, tosin pitää maksaa 10 000 talletus, jota ei
saa alittaa plus kuukausi maksut. Hyvä puoli on, että saa kansainvälisellä
pankkisiirrolla siirrettyä rahaa. Paikallisilla pankeilla täytyy löytää pankin oma cash
recycling automaatti, josta ensin nostetaan rahaa eurooppalaisella kortilla ja sitten
tallettetaan automaatilla kiinalaiselle kortille (ei maksa mitään ja helppo)

7
•

Maahanmuuttoilmoitus pitää tehdä: koulu sanoo tekevänsä sen puolestasi, mutta
itse en saanut mitään todistusta siitä. Lapun voi hakea vain lähimmältä
poliisiasemalta, jos osaa puhua kiina tai on kaveri, joka osaa puhua kiinaa. Tosin
tätä ei juuri kukaan tehnyt, vaan suurin osa luotti että koulu hoiti niin kuin piti.

•

Matkakortti bussiin ja metroon: Saa haettua joiltain metroasemilta, tosin vain
Shanghai railway stationin palvelutiski puhuu varmasti englantia.

•

Paikkoja, jossa kannattaa ehdottomasti käydä:
o Fake marketit, monia ympäri Shanghaita ja osa erikoistunut tiettyihin
asioihin, kuten esimerkiksi pelkkiin kenkiin tai pelkkiin laukkuihin. Laajin ja
kuuluisin on Shanghai science and techology museumin lähellä.
o Teppanyaki-ravintola: Nanjing Business Buildingin, Nanjing roadin ja Henan
middle roadin kulmassa, forever 21:nin yläkerrassa. Ei löydy googlesta,
mutta kannattaa mennä paikalle ja varata pöytä. Maksaa 100 yuania, syö ja
juo niin paljon kuin jaksat.
o Ravintola Lost heaven, Bundin lähellä
o Water town:it, monia ympäri Shanghaita

Jos olet lähtemässä Kiinaan pistäkää SP:tä koulun sähköpostiin niin käydää
kahvilla/kaljalla jupisemassa lisää.

