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ALKUSANAT
Tämä raportti käsittelee vaihto-opiskelu aikaamme Shandongin Yliopistossa. Opiskelimme Shandongin
Yliopistossa yhteensä kolme lukukautta, alkaen keväästä 2013. Raportin tarkoitus on antaa tietoa niille, jotka
ovat kiinnostuneita lähtemään Shandongin Yliopistoon vaihto-opiskelemaan. Olemme kirjoittaneet sekä
yleisista asioista että meidän omista kokemuksistamme.

ALKUVALMISTELUT
Hakeminen

Shandongin yliopistoon hakeminen alkaa samalla tavalla kuin muihinkin kohteisiin hakeminen, eli
koulumme yhteisessä haussa. Sinun tulee rekisteröityä Mobility online -järjestelmään ja haettava sitä kautta
Shandongin yliopistoon. Löydät tarkemmat ohjeet hakuprosessista LUT Uni -portaalista. Kun sinut on hyväksytty,
saat Shandongin yliopistosta papereita täytettäväksi. Täytä kaikki tarvittavat paperit huolellisesti ja muista
hakea myös asuntoa kampukselta. Hae asuntoa, vaikka suunnittelisitkin myöhemmin muuttavasi kampuksen
ulkopuolelle. On hyvä asua kampuksella ainakin ensimmäiset pari kuukautta, jotta tutustuisit muihin
opiskelijoihin. Voit tänä aikana tiedustella uusilta kavereiltasi olisiko kukaan heistä kiinnostunut muuttamaan
kampuksen ulkopuolelle. Saat lisää tietoa kampuksen ulkopuolella asumisesta myöhemmin tässä raportissa.

Rokotukset

Rokotuksia ei ole pakko ottaa, kun matkustaa Kiinaan, mutta ne ovat silti suositeltavia. Löydät
ajankohtaiset suositukset tämän raportin loppuun laitetusta linkistä. Me otimme A- ja B-hepatiitti rokotukset.

Lisäksi Ari otti vielä Japanin aivokalvotulehdus -rokotteen. Muistathan aloittaa rokotusohjelmat ajoissa, sillä
joudut käymään rokotettavana 1-4 kertaa ja jokaisen rokotteen väli on viikosta kuukausiin.

Lentoliput

Lentolippuja ostaessa kannattaa miettiä, kuinka kauan haluat opiskella Jinanissa. Mikäli tiedät jo
valmiiksi, että aiot opiskella Jinanissa vain yhden lukukauden, niin suosittelemme katsomaan SAS:n lippuja. Jos
ostat lipun riittävän ajoissa, niin voit saada menopaluun alle 600 eurolla. Toki nämä lennot eivät ole suoraan
Helsingistä Pekingiin, vaan joudut tekemään välilaskun Kööpenhaminassa. Jos et ole vielä varma ja mietit
vaihdon pidentämistä vaikka 2 lukukauden pituiseksi, niin suosittelemme hankkimaan Kilroy Travelsin sivuilta
ISIC-kortin.

ISIC-kortti on kansainvälinen opiskelijakortti, jolla voi saada erilaisia alennuksia ulkomailla. Kiinassa ei
meidän aikana tainnut saada mitään hyviä alennuksia, mutta ISIC-kortti mahdollisti ns. “flexi-ticket” -lipun
ostamisen. Flexi-ticketin hyvä puoli on se, että lentojen päivämääriä voi muuttaa tilauksen jälkeen. Eli voit
jälkikäteen muuttaa paluulennon ajankohdan 6 kuukautta myöhemmäksi pienellä lisämaksulla. Meidän
aikanamme kyseinen maksu oli noin 50 euroa. Flexi-ticketin päivämäärien siirtämisessä on maksimi raja, joten
muista tarkistaa se ennen kuin tilaat lippusi!

Mikäli et halua ostaa flexi-tickettiä ja SAS:n lippuja ei saa edullisesti, niin voit seurata lippujen hintoja
esimerkiksi Momondon www.momondo.fi sivuilta. Sieltä saa kaikenlaisia edullisia lentolippuja, mutta me emme
omakohtaisesti lentäisi esimerkiksi Aeroflotilla.

Muista, että tarvitset meno-paluu -liput jo viisumia anoessa! Lisäksi tarvitset jonkun keinon päästä
Pekingistä tai Shanghaista Jinaniin. Käytännössä sinulla on kaksi vaihtoehtoa: Juna tai lentokone. Me valitsimme
lentokoneen, koska emme olleet aikaisemmin kulkeneet junilla, joten emme tienneet miten lippujen tilaaminen
toimii. Lisäksi meillä oli melkoisen paljon tavaraa mukana. Vaikka joutuisitkin odottamaan kyseistä lentoa monta
tuntia, kuten meille kävi, on kyseinen tapa mielestämme aluksi helpoin ja varmin tapa saapua Jinaniin.

Viisumi

Saatuasi hyväksymisilmoituksen Shandongin yliopistolta, olisi sinun hyvä käydä Kiinan suurlähetystön
sivuilla katsomassa viisumeita. Tarvittavat linkit löytyvät tämän raportin lopusta.

Kiinaan on mahdollista anoa useita erilaisia viisumeita eri tarkoituksiin. Et voi kuitenkaan päättää itse,
mitä viisumia haet, vaan Shandongin yliopisto kertoo sen sinulle ja lähettää sinulle tarvittavat dokumentit. On
kuitenkin hyvä käydä jo etukäteen selaamassa kaikki vaatimukset läpi, jotta saat kaikki vaadittavat dokumentit
hankittua hyvissä ajoin. Hyvin suurella todennäköisyydellä sinun tulee anoa X2 -tyypin viisumia.

Heti kun saat kaikki dokumentit käsiisi, niin ota niistä kaikista valokopiot! Anoessasi viisumia anna
suurlähetystön henkilökunnalle kopiot ja pidä aidot dokumentit itselläsi. Tämä siksi, että mikäli olet tehnyt
virheen viisumianomusta täyttäessäsi tai anomustasi ei muuten vaan hyväksytä, suurlähetystö ei ole velvollinen
palauttamaan sinulle antamiasi dokumentteja. Mikäli sinulla ei ole alkuperäisiä dokumentteja tai kopiota jäljellä,
joudut pyytämään Shandongin yliopistolta uusia dokumentteja, jolloin joudut odottamaan vähintään parin
viikon ajan. Ota aidot dokumentit kuitenkin aina mukaasi, sillä virkailija todennäköisesti haluaa nähdä myös
aidot paperit.

Mene anomaan viisumia hyvissä ajoin, mielellään vähintään kuukauden ennen suunniteltua lähtöpäivää.
Tällä tavoin sinun ei tarvitse stressata mahdollisista ongelmatilanteista, sillä aikaa on runsaasti.

Kiinan suurlähetystö sijaitsee Helsingin Kulosaaressa, joten sinne on erittäin helppo mennä metrolla.
Metroasemalta joudut kävelemään noin 10 minuuttia. Huomaathan, että Kiinan suurlähetystön viisumirakennus
on auki 9.30 – 11.30, joten aikaa ei ole paljon. Tästä syystä suosittelemme, että menet jonottamaan heti klo
09.30, jotta saat varmasti anottua viisumia. Joskus paikanpäällä saattaa olla todella pitkät jonot, joten voi olla,
ettet kerkeä anomaan viisumia, mikäli menet jonottamaan liian myöhään!

Mikäli haluat opiskella Shandongin yliopistossa enemmän kuin yhden lukukauden ajan, niin sinun tulee
ilmoittaa siitä Shandongin yliopiston Mingde rakennuksen väelle. Eli niille virkailijoille, jotka ovat vastuussa
kaikista vaihto-oppilaista. Heihin saat helposti yhteyden laittamalla meiliä samalle henkilölle, joka ottaa sinuun
yhteyttä varsinaisen hakuprosessisi aikana. Mikäli hän ei ole se henkilö, joka hoitaa opinto-oikeuksien
pidennyksiä, niin hän osaa ainakin kertoa miten voit tavoittaa kyseisen henkilön. Aloita kyselemään jatkon
mahdollisuudesta jo erittäin hyvissä ajoin, jotta saat kaikki tarvittavat dokumentit ajoissa. Muista, että tarvitset
luvan myös meidän yliopistoltamme! Pyydä Kaisaa lähettämään Shandongin yliopiston vastuuhenkilöille meiliä,
jossa sanotaan, että sinulla on lupa jatkaa opintojasi heidän yliopistossaan.

Kiinalaisilla on ilkeä tapa jättää kaikki viimetippaan, joten sinun tulee varmistaa, että he hoitavat asiat
ajoissa. Mikäli et painosta heitä, niin he hokevat viimeiseen asti, että asialla ei ole kiirettä, joten no hätä. Joku
päivä saat sitten soiton, että sinun pitää olla paikassa X saman tien ja sinun pitää nyt hoitaa kaikki ne asiat heti,
vaikka niillä ei vielä edellisenä päivänä pitänyt olla mitään kiirettä. Ole siis aina valmiudessa, jotta voit hoitaa
asiat pikaisella aikataululla! Allekirjoittaneella meinasi kärsivälliyys loppua useaan otteeseen, ja kävinkin
kyselemässä meidän kahden asioita joka viikko, kunnes vihdoin sain tarvittavat paperit käteeni. Mikäli et
painosta yhtään, niin mitään ei tapahdu. Älä kuitenkaan koskaan menetä malttiasi, äläkä varsinkaan huuda.
Mikäli näin käy, niin sitten olet varmasti umpikujassa asioittesi kanssa.

Selvitä myös, voitko jatkaa viisumiasi paikallisella viisumeihin erikoistuneella poliisilaitoksella, vai onko
sinun palattava Suomeen anomaan uutta viisumia. Me saimme jatkettua omia F -tyypin viisumeita yhden kerran
Jinanissa, mutta toisella kertaa jouduimme palaamaan Suomeen anomaan X2 -tyypin viisumia.

KIINASSA TARVITTAVAT SOFTAT
Sillä hetkellä, kun saat hyväksymisilmoituksen Shandongin yliopistolta, sinun olisi syytä ladata kaksi
ohjelmaa. Ensinnäkin, lataa mobiililaitteellesi tai ainakin tietokoneellesi ohjelma nimeltä QQ. Se on kiinalaisten
oma versio Skypestä ja sitä käyttävät kaikki! Sinulta tullaan jatkomassa aina kysymään: “Mikä sinun QQ numerosi
on?” QQ:n lisäksi sinun olisi syytä ladata puhelimeesi sellainen applikaatio kuin WeChat. WeChat on kiinalaisten
oma versio Whatsapp applikaatiosta ja sitä käyttää lähestulkoon kaikki.

Myöhemmin huomaat, että kaikki tiedottaminen tapahtuu näiden kahden kanavan kautta. Myös kaikki
muut vaihtarit käyttävät QQ:ta ja Wechattiä, koska eri puolilla maailma käytetään eri viestintäohjelmia.
Esimerkiksi Etelä-Koreassa ja Japanissa ei käytetä Whatsappia, vaan heidän omia ohjelmiaan. Tällä tavoin kaikki
opiskelijat pystyvät pitämään toisiinsa yhteyttä internetin kautta. Opiskelua varten suosittelen hankkimaan
esimerkiksi puhelimeen tai tablettiin hyvän sanakirja ohjelman, ellei ole päättännyt ostaa erikseen elektronista
sanakirjalaitetta. Yksi parhaista ohjelmista on nimeltään Pleco, joka toimii ainakin iPhone- ja Android laitteissa.

ORIENTAATIOPÄIVÄT
SICA ja kiinalainen buddy

Shandongin yliopistossa toimii organisaatio nimeltä SICA (Students’ international collaboration
association). Tämä organisaatio järjestää jokaiselle uudelle vaihtarille kiinalaisen “buddyn” eli vähän kuin
tuutorin, joka toimii vaihtarin henkilökohtaisena yhteyshenkilönä. Heidän tarkoituksensa on auttaa sinua
kaikissa asioissa sen jälkeen, saavut Kiinaan. Useimmat heistä ovat erittäin ystävällisiä ja he ovat valmiina
auttamaan sinua asiassa kuin asiassa, joten älä pelkää pyytää apua. Suosittelemme, että pyydätte heitä
auttamaan sinua hankkimaan kiinalaisen SIM-kortin ja siivousvälineitä huoneeseesi. Lisäksi he voivat näyttää
sinulle mistä löydät pankkiautomaatin, kauppoja jne. Mikäli tiedät, että aiot opiskella Kiinassa ainakin vuoden,
niin suosittelemme myös harkitsemaan kiinalaisen pankkitilin avaamista. Jos käytät suomalaista luottokorttia
tai pankkikorttia (Electron ei toimi kaikkialla, joten hanki varalta myös luottokortti!), niin joudut jokaisen noston
yhteydessä maksamaan kohtalaisen suuren ylimääräisen maksun. Pidemmän päälle nämä maksut tulevat
varmaan kalliimmaksi, kuin isomman rahasumman siirtäminen kiinalaiselle pankkitilille. Voit myös käyttää
kyseistä kiinalaista tiliä esimerkiksi silloin, kun ostat junalippuja tai tavaroita internetistä.

Sinun tuutorisi ottaa sinuun yhteyttä ennen kuin menet Kiinaan, joten häneltä voi myös kysyä vinkkejä
etukäteen. Lisäksi voit pyytää häntä tulemaan sinua vastaan lentokentälle tai rautatieasemalle, jolloin et joudu
yksin miettimään, miten löydät tiesi perille Shandongin Yliopistoon.

Mikäli olet yksi niistä harvoista epäonnisista henkilöistä, joiden tuutori liittyi SICA:an vain saadakseen
CV:hen merkinnän eikä häntä kiinnosta sinun auttaminen ollenkaan, niin pyydä muita kiinalaisia opiskelijoita
avuksi. Jos näet jonkun toisen vaihto-opiskelijan kiinalaisen opiskelijan seurassa, niin pyydä heiltä apua.

Saapuessasi kampukselle

Kun saavut ensimmäistä kertaa kampukselle, niin sinut ohjataan vaihto-opiskelijoiden asuntolaan.
Tällöin sinulle luovutetaan huoneesi avain ja joudut maksamaan ainakin huoneesi varausmaksun sekä kenties
myös internet- maksun yhden kuukauden edestä. Varaa siis jonkin verran käteistä mukaasi. Tilanne saattaa
vaikuttaa vähän inhottavalta, koska suurin osa asuntolan respan naisista eivät osaa puhua sanaakaan englantia,
mutta asiat hoituvat yleensä kuitenkin ongelmitta. Olisi hyvä, että menisit jo ainakin viikkoa ennen koulun
alkamista paikanpäälle, jotta voit rauhassa hoitaa kaikki perusasiat kuntoon ja tutustua ympäristöön. Kannattaa
myös kysyä tuutorilta apua aina kun uskoo sitä tarvitsevansa. Esimerkiksi huoneen varaus hoituu heidän
avullaan helpommin ja nopeammin, varsinkin tilanteessa, jos huomaa huoneessa jotain moitteita tai puutteita,
mitkä on syytä mennä heti mainitsemaan asuntolan respaan, jotta huone saadaan vaihdettua.

Muista käydä säännöllisin väliajoin sen rakennuksen ala-aulassa, jossa tulet opiskelemaan myöhemmin.
Siellä on ilmoitustaulu, josta löytyy kaikki tärkeä tieto, kuten esimerkiksi päivämäärä, jolloin tulee rekisteröityä
kursseille. Lisäksi siellä on listattuna kaikki ne asiat, jota tulee suorittaa rekisteröinnin yhteydessä. Mikäli
mahdollista, niin pyydä tuutoriasi auttamaan rekisteröinnissä, sillä ensimmäisellä kerralla se on varsin sekavan
oloista. Me suoritimme sen omin päin jo ekalla kerralla, mutta jälkikäteen ajateltuna se olisi ollut paljon
helpompaa, jos siellä olisi ollut joku neuvomassa.
Rekisteröinnin ohessa joudut tekemään ainakin seuraavat asiat:
1) Maksaa vakuutusmaksu
2) Maksaa 3 kk vuokra
3) Ilmoittautumaan tasokokeeseen
4) Mikäli sinulla on esimerkiksi X1 -tyypin viisumi, niin saatat joutua selvittämään asioita myös viisumitiskillä.
X1 -tyypin viisumin haltijat menevät myöhemmin yhdessä paikalliselle poliisiasemalle ilmottautumaan.
5) Jos opiskelet pidempään kuin yhden lukukauden, niin joudut myös maksamaan lukukausi maksun toisen
lukukauden rekisteröinnin ohessa. Ensimmäisen lukukauden maksaa LUT, joten ole tarkkana ettei sinua
laiteta maksamaan sitä.

Voi olla, että rekisteröintiprosessiin kuului myös jotain muuta, mitä emme valitettavasti enää muista.
Varmista, että sinulla on riittävästi rahaa mukana, sillä kaikkiin maksuihin uppoaa tuhansia kiinan yuaneja (RMB).

Tasokoe

Ennen kuin varsinainen lukukausi alkaa, niin kaikki uudet opiskelijat joutuvat tasokokeisiin, joiden avulla
voidaan määrittää heille sopivat luokat. Mikäli et osaa lukea karaktereita, niin olet melko varmasti joutumassa
ensimmäiselle alkeistasolle, koska kirjallinen koe on ensimmäistä osaa lukuunottamatta kirjoitettu karaktereilla
(ml. ohjeet). Kirjallisen kokeen lisäksi joudut haastatteluun, jossa sinun kuullun ymmärtäminen ja puhetaidot
testataan.

Shandongin yliopiston systeemi on erittäin jäykkä, sillä et voi olla eri tasoilla eri kursseilla. Voit sijoittua
Intermediate 1 -tasolle kuullun ymmärtämisessä ja puheessa, mutta joudut silti alkeisryhmään, koska et osaa
lukea ja/tai kirjoittaa karaktereita. Eli et voi olla eri tasolla eri kursseilla.
Koetuloksesi perusteella sinut sijoitetaan joillekin seuraavista tasoista:
Beginner 1
Beginner 2
Intermediate 1
Intermediate 2
Intermediate 3
Advanced 1
Advanced 2

Me aloitimme Beginner 1 tasolta, sillä emme osanneet lukea ja kirjoittaa karaktereita riittävän hyvin.
Jälkeenpäin ajateltuna tämä oli hyvä asia, sillä kerkesimme rauhassa opetella vetojen harjoittelemista ja
kertaamaan ääntämistä. Opiskelu tahti oli verrattain hidas, joten saimme opeteltua kiinan kielen alkeet oikein
mainiosti.

Mikäli aiot opiskella Shandongin yliopistossa enemmän kuin yhden lukukauden, niin sinun ei tarvitse
käydä uudelleen tasokokeissa. Jos saat jokaisen kurssin loppuarvosanaksi 85/100 tai paremman, niin voit hypätä
yhden tason yli. Esimerksi me hyppäsimme Beginner 1 -tasolta suoraan Intermediate 1 -tasolle. Mikäli et onnistu
saamaan jokaisen kurssin loppuarvosanaksi vähintään 85/100, niin nouset vain seuraavalle tasolle. Jos olet
kuitenkin sitä mieltä, että olet oikeasti parempi kuin mitä arvosanasi osoittavat, niin voit pyytää päästä
tasokokeisiin ja siten ehkä hypätä yhden tason yli.

Tasokokeiden tulokset tulevat ilmoitustaululle viikon sisällä tasokokeista. Voit katsoa taulukosta mihin
luokkaan sinut sijoitettiin ja missä luokassa tuntisi ovat. Tämän jälkeen voit käydä ostamassa kurssikirjat saman
rakennuksen yhdestä huoneesta.

OPINNOT
Aloitus

Ensimmäisten viikkojen aikana SICA järjestää monenlaista pientä toimintaa uusille opiskelijoille. Niissä
pääsee hyvin tutustumaan uuteen ympäristöön ja muihin opiskelijoihin. Ensimmäisen viikon aikana järjestetään
pakollinen orientaatio tapahtuma, jossa tuutoreiden opastuksella kierretään kampus ja sen ympäristö, sekä
lähellä olevat palvelut, kuten kampuksen lähikauppa ja ruokala. Myöhemmin järjestetään myös valinnainen
tutustumismatka muihin Shandongin yliopiston kampuksiin, jolloin pääsee näkemään myös muuta Jinania eikä
pelkästään oman kampuksen ympäristöä. Kyseinen päivän kestävä kierros on täynnä erilaisia aktiviteetteja,
kuten bussikaraokea, ryhmäkilpailuja ja muuta hauskaa.

Jossain vaiheessa uutta lukukautta SICA järjestää myös valinnaisen ekskursion, jonka sisältö vaihtelee
vuosittain. Siihen kuuluu kiertäminen bussilla tietyissä Jinanin lähettyvillä olevissa nähtävyyksissä ja samalla
myös jonkinlainen yhteinen illallinen. Kursseille rekisteröinnin jälkeen saat alustavan aikataulun, jossa lukee
kyseisten tapahtumien ajankohdat. Kannattaa kuitenkin muistaa, että Kiinassa ja etenkin Shandongin
yliopistossa lopulliset päivämäärät saattavat vaihtua yhtäkkiä ilman syytä. Kaikkein varmin tapa olla ajan tasalla
on siis kysellä tuutoreilta ja muilta vaihto-opiskelijoilta mahdollisista muutoksista.

Itse kurssien aikataulut ilmestyvät opiskelurakennuksen alakerran ilmoitustaululle, joka on tärkein
ilmoituspaikka kaikkeen opiskeluun liittyvään. 70 % läsnäolopakon lisäksi oppitunneilla on hyvä käydä siitäkin
syystä, että opettajat saavat tiedot lomien ja kokeiden ajankohdista ensimmäisinä. Näitä tietoja ei välttämättä
ilmoiteta mihinkään muualle. Lisäksi opettajat voivat joidenkin esteiden takia muuttaa kurssien aikatauluja.
Yleensä he antavat ensimmäisten päivien aikana alustavan aikataulun omista kursseistaan ja kokeista.

Kevätlukukausi

Aloitimme opintomme kevätlukukautena ensimmäiseltä alkeistasolta, jonka kurssivalikoimaan kuului 3
eri kurssia. Jokaista viikkoa kohden oli 10 tuntia luetunymmärtämistä (
puhetta (

) sekä 2 tuntia karaktereita (

), 10 tuntia kuullunymmärtämistä ja

). Etenkin alussa puhekurssilla käytiin pääasiassa ääntämistä ja

perussanaston opettelua. Opettajat puhuivat parin ensimmäisen viikon aikana englantia opettaessaan asioita,
mutta jo muutaman viikon jälkeen he opettivat pelkästään kiinaksi. Tästä huolimatta kaikki pystyivät
ymmärtämään heitä, sillä opettajat käyttivät vain sellaista sanastoa, jotka oli jo opetettu aiemmilla tunneilla.

Luetunymmärtämis -tunnilla käydään pääasiassa kielioppia. Karakteri -tunti on erittäin tärkeä kurssi
etenkin alussa. Vaikka kyseistä kurssia on vain 2 tuntia viikossa, on sitä varten tehtävä itseopiskeluna
huomattavasti enemmän töitä kuin muita kursseja varten, sillä joka tunti tulee kymmenettäin uusia karaktereita,
jotka olisi syytä sisäistää ja oppia ulkoa mahdollisimman pian. Tämä tulee olemaan tärkeätä etenkin myöhempiä
kursseja ajatellen.

Me kaksi sekä yksi luokkalaisemme olemme vasenkätisiä, mutta meidän opettaja, joka oli hieman
vanhoillinen, pakotti meidät kuitenkin kirjoittamaan karaktereita oikealla kädellä. Myöhemmin muut opettajat
eivät tätä kuitenkaan vaatineet, joten siitä huolimatta, että alussa tuli opittua kirjoittamaan toisella kädellä, niin
lopulta päätyi kirjoittamaan vahvemmalla kädellään. Tähän kannattaa siis vasenkätisenä varautua. Tikuilla
syöminen on kuitenkin hyvä opetella tekemään oikealla kädellä, riippumatta kätisyydestä, sillä se on
rinnastettavissa länsimaalaiseen tapaan pitää haarukkaa vasemmassa kädessä ja veistä oikeassa.

Opettajat kertovat kurssikohtaisesti omat vaatimuksensa kokeita varten, joten tämä vaihtelee
huomattavasti eri kursseilla. Luetunymmärtämis -kurssin koe oli meillä pääasiassa monivalintoja liittyen
erilaisten sanojen käyttöön lauseissa, kielioppimonivalintoja sekä tietysti itse luetunymmärtämis- monivalinta
tehtäviä. Varsinkaan alkeistason kokeissa ei vielä tarvinnut kirjoittaa paljoa karaktereita. Puhekokeessa usein
tarvitsi vain antaa yksinkertainen vastaus opettajan kysymyksiin. Puhekurssiin kuului kuitenkin heti alkeiskurssin
jälkeen jo paljon esitelmiä, sekä kappaleiden ulkoa-opettelua ja esittämistä luokan edessä.

Syyslukukausi

Syyslukukausi oli huomattavasti kevätlukukautta haastavampi, sillä meidät molemmat sijoitettiin
suoraan ensimmäiselle keskitasolle. Tämä ei mielestämme ollut loppujen lopuksi kovin hyvä asia, sillä etenkin
alussa oli paljon vaikeuksia saada muut oppilaat kiinni, sillä kurssilla ei kerrattu aiempien tasojen (sisältäen
ylihypätyn tason) kielioppeja eikä sanastoa, jotka kaikki joutui lopulta itse opiskelemaan omalla ajallaan.

Keskitason kurssit oli jaettu luetunymmärtämiskurssiksi (
ja kuullunymmärtämiskurssiksi (

, 8 tuntia), puhekurssiksi (

, 8 tuntia)

4 tuntia). Kurssien rakenne oli samankaltainen kuin aiemmin, tosin nyt ei

enää ollut erikseen karakteri kurssia. Jokainen uusi kursseilla käyty sana ja karakteri täytyi opetella kirjoittamaan
omalla vapaa-ajallaan. Kuullunymmärtämiskurssissa joutuu usein jo ensimmäisen kuuntelukerran jälkeen
vastata opettajan kysymykseen. Tämä voi alussa tuntua haastavalta, sillä etenkin omalla kohdallaan pääsin vasta
kolmannen kuuntelukerran jälkeen kärryille siitä, mistä nauhoilla puhutaan.

Opettajat myös käyttivät vaikeampaa kieltä opettaessaan, eikä tunneilla ole hirveästi aikaa yrittää
kirjoittaa ylös jokaista uutta sanaa, mikä opettajan suusta tulee. Tästä syystä monilla oppilailla oli käytössään
elektroninen sanakirja. Meistä kumpikaan ei ollut sellaista hankkinut, joten alussa oli paljon vaikeuksia pysyä
kursseilla mukana. Löysimme kuitenkin erittäin hyvän sanakirja ohjelman älypuhelimeen nimeltään Pleco.
Suosittelemme kyseistä ohjelmaa lämpimästi kaikkeen kiinan kielen opiskeluun.

Lisäksi

Tietyt opettajat valitsivat usein huonoimmat oppilaat silmätikuikseen ja kysyivät juuri heiltä ison osan
kysymyksistä. Tähän kannattaa siis varautua ja ottaa oikea asenne jokaiselle tunnille. Vaikka kurssien tahti on
huima ja opettajat välillä vaativia, ovat he kuitenkin siellä vain sinua opettamassa ja auttavat aina kun tarvitset
apua. Huomasin itse, että tuntiaktiivisuus ja selvä parhaansa yrittäminen riittää jo helposti kursseista
läpipääsyyn. Tämä pätee Kiinassa käytännössä kaikkiin tilanteisiin. Rehti, rento ja rauhallinen asenne on tae sille,
että tulet pärjäämään, oli kyseessä oppitunti, ruokaostos, viisumin tai muun virallisen asian hoitaminen tai mikä
tahansa muu ongelmatilanne. Kannattaa kuitenkin pitää pintansa ja oppia kiinalainen neuvottelu-kulttuuri, joka
käsittää siis yleisesti ottaen kaupassa tinkimisen ja asioita hoidettaessa suoranaisen vaatimisen.

Vietimme molemmat Kiinassa vielä yhden kevätlukukauden. Olimme kyseisellä jaksolla toisella
keskitasolla. Tällöin luetunymmärtämiskurssi jakaantui kahteen: kirjalliseen kurssiin ja kielioppikurssiin.
Kirjallisessa kurssissa oli paljon haastavia luetunymmärtämistehtäviä, missä tärkeintä oli nopeasti poimia
vastaukset tekstistä. Tekstiä ei ollut tarkoitus lukea sana sanalta vaan käyttää lukemistekniikoita hyväkseen
löytääkseen tekstistä nopeasti vastaukset. Kirjallisessa kurssissa joutui tällöin myös kirjoittamaan jo esseitä.
Kyseisen kurssin loppukokeessa mm. vaadittiin kahden esseen kirjoittamista.

ELÄMINEN JINANISSA

Asuminen

Helpoin vaihtoehto asumiselle on ensin asua kampuksen asuntolassa, sillä silloin kaikki on lähellä:
palvelut, ruoka, kaverit tai itse opetusluokat. Asuntolan huoneet ovat usein aika vaatimattomia ja niitä on syytä
varautua siivoomaan lähes päivittäin, sillä käytäviltä ja ulkoa tuleva pöly kerääntyy huoneisiin ennätysajassa.
Asuntolan ympäristö on myös erittäin meluisa ja on erittäin tavallista, että kuulee kaikenlaisia ääniä keskellä
yötä, kun ihmiset juhlivat tai soittavat musiikkia keskiyöstä aamunkoittoon. Sähköä riittää onneksi koko yöksi,
mutta lämmintä vettä tulee vain tiettyinä aikoina vuorokaudesta (aamulla 1 – 2 tuntia, puolen päivän aikoihin
toinen 1-2 tuntia ja illalla hieman pidempään). Muulloin on vain jääkylmää vettä.

Vaatteiden peseminen onnistuu asuntolan pesutuvassa, kunhan vain hankkii ensiksi pesukortin
asuntolan respasta. Kortti on maksullinen, joten sen ostamiseen ja sen täyttämiseen on varattava aina käteistä.
Korttia ei ostettaessa todennäköisesti saa heti mukaansa, vaan joutuu odottamaan parisen päivää kunnes kortti
saapuu eteisaulan respaan, josta sen voi hakea itselleen. Opintojen alussa saat myös opiskelijakortin, jota
käytetään asuntolantiloihin sekä opetustiloihin sisälle tultaessa, sekä siihen voi laittaa rahaa, jolla saa ostettua
ruokaa kampuksen ravintolasta tai tavaroita kampuksen marketeista. Joillakin korteilla voi myös maksaa Jinanin
sisällä tapahtuvat bussimatkat.

Yksi iso huomio on myös itse asuntolakämpän hinta, sillä pienen asuntolahuoneen vuokra on selvästi
kalliimpi kuin kampuksen ulkopuolelta vuokrattu isompi kämppä. Asuntolassa on tosin pakko asua vaadittu
minimiaika, joka meille oli yksi kuukausi, jonka jälkeen voi halutessaan etsiä asuntoa muualta. Tämä kuitenkin
vaatii hieman paperihommia ja paikasta toiseen juoksemista, jotta lupa saadaan, sekä tietysti itse asunnon
etsimistä ja siihen liittyviä hankaluuksia.

Viimeisenä huomiona on, että asuntolan ovet lukitaan yöksi. Jos saavut myöhään takaisin, on asuntolan
vartijalle esitettävä opiskelukortti. Tämän jälkeen vartija kirjoittaa ylös milloin saavuit. Liian monesta
merkinnästä saattaa olla seuraamuksia, mutta koska nämä säännöt olivat uusia silloin kun muutimme pois, niin
emme valitettavasti tiedä tarkkoja säädöksiä. Näinä kolmen lukukauden aikana asuntola ja sen säännöt
muuttuivat jatkuvasti, joten kannattaa ottaa selvää sinne saapuessa, minkälaisiin uusiin säädöksiin on
varauduttava.

Me kaksi siis päätimme yhden kaverin kanssa kolmestaan etsiä kampuksen ulkopuolelta asunto heti
ensimmäisen kuukauden jälkeen. Koululle piti erikseen ensin ilmoittaa aikeista muuttaa ulkopuolelle, jonka
jälkeen eri asunnonvälittäjien, joita löytyi muutama heti kampuksen ulkopuolelta, kautta löytyi mukava
kerrostalokolmio. Kun vuokrasopimus oli valmis, täytyi vielä erikseen käydä poliisiasemalla täyttämässä
lomakkeita ja sitten viedä koululle kaikki paperit näytettäväksi, että asuu nyt muualla. Ulkona asuminen on
paljon vapaampaa ja halvempaa kuin itse kampuksella ja esimerkiksi lämmintä vettä saa mihin aikaan tahansa.
Vaikka alussa koko paperihässäkkä saattaa tuntua turhan monimutkaiselta, on se lopulta kuitenkin sen väärti.

Ulkopuolella asumisessa on myös se hyvä puoli, että tutustuu helpommin kiinalaisiin naapureihin, joiden
kautta voi esimerkiksi jopa löytää opiskelun oheen jotain pientä englannin opetuskeikkoja tai vaikkapa naapurin
lapsen vahtimista. Meidän asuntoon joutui alussa maksamaan vesimaksun, joka oli mitättömän pieni ja sitten
sähköä varten hankkimaan sähkökortin, johon pystyi tallettamaan käteisellä sähköpojoja läheisestä
naapuruston toimistosta. Näillä pojoilla pystyi sitten täyttämään ulko-oven vieressä olevaa sähkömittaria. Itse
asunnon vuokra maksettiin monen kuukauden kertamaksulla heti vuokrasopimusta tehtäessä sekä myöhemmin
kaverin kiinalaisen pankkitilin kautta suoraan itse vuokranantajalle.

Paikasta toiseen pääsee helpoiten paikallisilla busseilla. Taksitkin ovat halpoja ja tietyissä tilanteissa
nopeita, mutta niitä on varauduttava odottamaan välillä jopa tunnin, jos on todella paha ruuhka ja kaikki
muutkin haluavat päästä taksilla paikasta toiseen juuri silloin, kun sinäkin. Yksi hyvä ja monesti myös nopein
tapa liikkua ympäri kaupunkia on hankkia itselleen polkupyörä, tai jos rahaa ja kanttia riittää, niin sähkömopo.
Jinanin liikennettä voi tosin vain kuvata yhdellä sanalla, kaaos. Jo pelkästään jalankulkijana on syytä olla aina
varuillaan, etenkin tietä ylittäessä. Turvallisin tapa ylittää tie on seurata muita ihmisiä ja seisoa heidän rinnallaan.

Ruokailu

Kaikkein halvin tapa syödä on käydä kampuksen ruokalassa syömässä. Ruokala sisältää 4 kerrosta, joista
kaksi alimmaista on halvinta, niin sanottuja opiskelijoiden ruokaloita ja kaksi ylintä opettajien ruokaloita.
Kaikkiin ruokaloihin saa kuitenkin kuka tahansa mennä ja niistä poimitaan ruoat seisovanpöydän tapaisesti tai
suoraan keittiöstä kysyen. Ruoka on laadultaan usein aika kehnoa Kiinan standardeilla ajateltuna, mutta jos
haluaisi verrata esim. suomalaisten koulujen ruokaan, niin itseasiassa varsin hyvää. Ruoan maksaminen
tapahtuu suoraan joko rahaa sisältävällä opiskelukortilla tai sitten tiskiltä ostettavalla kupongilla. Jokaiselle
ruokalautaselle eli siis annokselle on oma hintansa, jotka täytyy sitten laskea yhteen kun menee kassalle
maksamaan. Kassalla voi ainoastaan maksaa kupongeilla tai opiskelijakortilla.

Kampuksen ulkopuoli on täynnä pieniä ravintoloita, joiden hinnat ovat suomalaisnäkökulmasta erittäin
halpoja. Yleisesti ottaen jo eurolla tai kahdella saa syötyä itsensä aivan täyteen ja parhain tapa on mennä
yhdessä porukalla syömään, jolloin on helpompi tilata monta erilaista annosta ja syödä kaikkia sitten yhdessä.

Kampuksen ulkopuolelta löytää myös paljon korealaisia ravintoloita, joista saa hieman erilaista ruokaa,
jos kiinalaiseen ruokaan sattuu tylsistymään. Lisäksi kampuksen ulkopuolelta löytyy paljon erilaisia pika- tai
noutoruokaravintoloita, jos ei ole halua mennä tavalliseen ravintolaan syömään. Suosittelen pikaruokaa etenkin
sellaiseen tilanteeseen, jos ei saa kavereita mukaan syömään mihinkään ravintolaan tai jos on oikeasti kiire
jonnekkin. Yksi esimerkki pikaruoasta on korealaiset ”sushi” eli kimbab pikaruokala kioskit, joista saa vajaan
parin euron hintaan mukaansa täyttävän ja maukkaan kimbab aterian.

Kampuksen läheltä löytyy myös muutama pizzeria ja länsimaalainen ravintola, jotka eivät ole
mielestämme hintaansa nähden kovin laadukkaita. Jinanin keskustasta löytyy tosin pari erittäin hyvää
länsimaalaista ravintolaa, mutta hintakin on sitten sen mukaista. Yksi lempiravintoloista on Malena, aivan
keskusaukion laidassa, kanaalin vieressä. Kyseisestä ravintolasta saa oikeasti aitoa Eurooppalaista ruokaa ja
juomaa. Kyseinen ravintola on etenkin iltavalaistuksessa jo vierailun arvoinen.

Kaikkein paras tapa tutustua ja nauttia kiinalaisesta kulttuurista on käydä mahdollisimman monessa
paikallisessa ravintolassa. Ruoka on halpaa, hyvää ja kuka tahansa varmasti löytää jotain, mistä pitää. Toinen
tapa on tietysti käydä itse ostamassa ainekset ja kokkailla porukalla ruokaa. Kiinalaiset nyytit on helppo oppia ja
esimerksi tuutoreiden tai muiden kiinalaisten ystävien kanssa voi yrittää opetella valmistamaan muitakin
paikallisia ruokia. Ruoanlaitto on erittäin suosittu tapa seurustella, ei pelkästään kiinalaisten keskuudessa, vaan
myös muiden vaihto-opiskelijoiden keskuudessa.

Harrastusmahdollisuudet

Opiskelun aikana voi löytää paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia, mutta niiden etsiminen on hieman
hankalaa. Joissain tilanteissa eri harrastusaktiviteeteista saatetaan mainita erilaisilla ilmoituksilla asuntolan tai
opetustilan ilmoitustaululla ja seinillä. Paras tapa löytää tietoa harrastusmahdollisuuksista on kuitenkin kysyä
kavereilta, tuutoreilta tai etenkin vanhemmilta opiskelijoilta.

Asuntolan sisäpihalla on urheilukenttä, jossa on helppo pelata esimerkiksi sulkapalloa, koripalloa ja
katujalkapalloa. Sieltä löytyy myös joitakin yksittäisiä ulko-urheilutelineitä ja -välineitä. Opiskelurakennuksen
alakerrassa on myös pieni kuntosali, joka tosin oli kiinni meidän aikanamme, koska sitä remontoitiin.
Kampusalueen ulkopuolelta voi löytää myös erilaisia maksullisia kuntosaleja, mutta moni niistä ei vastaa
läheskään suomalaista hyvin varustettua salia.

Kampuksen sisällä on myös jalkapallokenttä, jonka ympärillä on juoksurata. Sen vieressä on myös
uimahalli ja uimahallin alakerrassa voi käydä pelaamassa pöytätennistä. Uimahallin vieressä on pari
koripallokenttää ja tenniskenttää. Tenniskenttien vieressä on miekkailu- ja painihalli. Monella näillä kentillä
harrastetaan myös useita eri taistelulajeja, joihin voi ilmoittautua, kuten Taekwondo, Kung Fu jne. Lyhyesti
sanottuna jo pelkästään kampuksen sisällä voi harrastaa melkein mitä vain.

Kannattaa siis todella kysellä muilta ja katsastella ilmoitustauluja, sillä välillä sieltä voi löytää vaikka mitä
aktiviteetteja. Me muun muassa muutamien opiskelukavereitten kanssa osallistuttiin koulujen väliseen 3 päivää
kestäneeseen selviytymiskisaan. Kyseisessä kisassa jouduttiin lähes yhteen menoon juoksemaan, patikoimaan,
kiipeämään vuorten rinteitä, pyöräilemään jne. kolme päivää putkeen tekien selviytymisaiheisia välirasteja ja
yöpymään mukana kuljetettavan telttavarustuksen kanssa Shandongin vuoristossa. Kyseinen kisa oli
omakohtaisesti elämäni yksi unohtumattomimmista kokemuksista.

Illanvietto

Illanvietto Kiinassa on varmasti yllätys, etenkin suomalaiselle baarielämään tottuneelle nuorelle.
Lähimmäs lähikuppilan menoa pääsee, kun vain hengaa muiden vaihto-opiskelijoiden kanssa asuntolan
kahvilassa ”Cafeteriassa”. Siellä voi mm. pelata pöytäpelejä, korttipelejä, kuunnella musiikka. Viereisestä pikku
marketista saa ostettua ruokaa, juomaa, mietoja ja myös vahvoja alkoholeja. Tämä on ehkä paras paikka
tutustua muihin vaihto-opiskelijoihin ja viettää aikaa oppituntien jälkeen.

Toinen illanviettotapa on lähteä Jinanin yöelämään, joka on täynnä klubeja ja pari baaria siellä täällä. Itse
en tätä suosittele, sillä monesti tietyt ulkomaalaiset saattavat aiheuttaa näissä paikoissa jo ihan kunnon
tappeluita. Toisekseen, etenkin tanssiklubit ovat täynnä hieman hämäränoloisia miehiä ja baarissa
työskenteleviä naisia. Tietyt livemusiikki baarit ovat kuitenkin ihan hyviä paikkoja viettää iltaa. Hyvän baarin
tunnistaa siitä, kun näkee tavallisen näköisiä nuoria pariskuntia istumassa ja juomassa muutamaa kaljaa ja
kuuntelevan bändin keikkaa, tai laulamalla itse karaokea.

Parempi tapa viettää iltaa ystävien kanssa on lähteä kaupungin kaduille etsiskelemään hyvää ulkobarbeque ravintolaa. Kyseiset paikat ovat auki koko yön ja tarjoavat vartaissa erilaisia grillattuja lihoja ja
kasviksia. Kyseiset paikat ovat usein myös paikallisten suosiossa, joten ne ovat erittäin mukavia ja turvallisia
paikkoja viettää iltaa. Siellä voi rauhassa syödä, jutella kavereitten kanssa ja vaikkapa juoda halpaa, mutta
yllättävän hyvää hana- tai tuoppiolutta. Etenkin luokkakokoontumiset järjestetään näissä paikoissa - ja hyvästä
syystä. Kiinalainen ulkobarbeque on jotain, mitä on todella ikävä näin Suomeen paluun jälkeen.

Mielestäni hauskoin ja antoisin illanviettotapa on käydä laulamassa kavereittan kanssa karaokea
paikallisissa karaokepaikoissa, joista useimmat kulkevat nimellä KTV. Ne ovat usein sisustukseltaan erittäin
hienostuneen oloisia ja ne tarjoavat erikokoisia yksityishuoneita erikokoisille seurueille. Karaokea lauletaan siis
yksityishuoneissa, joihin saa vaikka minkälaista palvelua, useimmiten siis voi tilata juomia ja syötävää, jos ei itse
(salaa) tuonut mukanaan. Valitettavasti suomalaisia iki-iskelmiä ei kyseisten paikkojen laitteilta löydä, mutta
monessa paikassa on erittäin hyvä valikoima englanninkielisiä kappaleita, sekä korealaisia ja tietysti kiinalaisia
kappaleita. Suosittelen erittäin lämpimästi käymässä kyseisissä paikoissa, ne ovat usein myös ihan
paikallistenkin suosiossa.

Yksi hyvä illanviettopaikka urheilun ystävälle on kampuksen lähistölle tullut Sports Bar eli urheilubaari,
jonka omistaja on erittäin mukava ja etenkin ulkomaalaisille tuttavallinen mieshenkilö. Kyseinen baari on yksi
suosituimmista illanviettopaikoista vaihto-opiskelijoiden kesken, sillä siellä on järjestetty peli-iltoja mm. MMkisojen aikana, sekä siellä on usein järjestetty pieniä biljarditurnauksia. Paikka on erittäin kotoisa ja turvallinen.
Tiskiltä voi tilata jopa itsetoivomiaan drinkkejä, mikä on yllättävän harvinaista Jinanissa, sillä esim. useimmissa
klubeissa voi vain tilata väkeviä, kuten viskiä sekoitettuna jääteehen, ei muuta. Ehdottomasti oma lempibaari
Jinanissa.

LOMAT
Kurssien alkuvaiheessa opettajat ilmoittavat tulevat lomat, mutta vain alustavasti. Tarkat päivämäärät
ilmoitetaan usein vasta viikko ennen varsinaista lomaa. Yleinen käytäntö on myös, että jos tulee tietyn pituinen
loma, on siitä lomasta korvattava ainakin yksi päivä takaisin. Esimerkiksi jos on 3 päivää kestävä loma keskellä
viikkoa, niin kyseisen viikon sunnuntaina on uusi koulupäivä, yleensä seuraavaa päivää eli tässä tilanteessa
maanantaita vastaava koulupäivä. Tämä ei ole vain Shandongin oma käytäntö, vaan yleinen kiinalainen käytäntö,
on kyseessä koulu, yliopisto tai mikä tahansa työpaikka.

Kesäloma alkaa yleensä heinäkuun ensimmäisellä viikolla, koska tenttiviikko on usein kesäkuun lopussa.
Tämä voi tosin vaihdella vuosittain ja tilannettain, joten kyseessä on vain arvio. Kesäloma kestää siis myös
yleensä syyskuun ensimmäiselle viikolle asti. Kiinassa on useita lyhyitä parin-kolmen päivän lomia. Näitä ovat
mm. lyhtyjuhla, sinivihreänlohikäärmeen juhla, lohikäärmeveneiden juhla, henkien juhla jne. Yksi syy sille, miksi
kyseisiä lomapäiviä ei heti usein ilmoiteta on se, että kyseiset lomat vietetään kiinalaisen kalenterin mukaan. Ne
joudutaan joka vuosi siis sovittamaan länsimaalaisen kalenterin kanssa. Ainoa selkeä yhden päivän loma on
(länsimainen) uudenvuoden juhla eli joulukuun viimeinen ja tammikuun ensimmäinen päivä.

Kiinalainen uusivuosi eli kevätjuhla on tärkein kiinalainen juhlapyhä. Se on yleensä tammi-maaliskuun
(kiinalaisessa kalenterissa 1. kuukauden 1. viikko) välissä ja se kestää noin 15 päivää. Kaikkiin juhliin liittyy omat
perinteet ja etenkin perinneruoat. Mikäli et ole menossa viettämään kiinalaista uuttavuotta kiinalaisen perheen
luo, niin varaudu siihen, että sinulla tulee olemaan tylsää. Lähes kaikki pienet liikkeet sulkevat ovensa, koska
työntekijät palaavat perheidensä ja sukunsa luo. Liikkeet avaavat ovensa vasta sitten, kun ihmiset palaavat
takaisin töihin. Varaa siis reilusti tekemistä tälle ajalle, jos et lähde matkustamaan tai mene kiinalaisen perheen
luo.

MATKUSTAMINEN
Yleistä

Lukukauden aikana on useita lyhyitä lomia ja lukukausien välissä on aina talvi- tai kesäloma. Näiden
lomien lisäksi lokakuun alussa on viikon pituinen loma. Nämä vapaat kannattaa ehdottomasti käyttää
matkustamiseen, sillä Kiinan sisällä on paljon erilaista nähtävää. Kiina on niin iso maa, että maisemat voivat
poiketa toisistaan todella paljon. Lisäksi eri alueilla on erilainen kulttuuri, ruokakulttuuri ja jopa paikalliset
murteet, joita edes ulkopaikkakuntalaiset kiinalaiset eivät ymmärrä. Älä siis missään nimessä jää homehtumaan
Jinaniin, vaan lähde tutkimaan eri kaupunkeja!

Mikäli historialliset asiat ja maisemat eivät kiinnosta, niin voit matkustaa ruoan takia. Jokaisella alueella
on sellaisia erikoisuuksia, jonka takia kannattaa matkustaa. Osa kiinalaisistakin matkustaa lähinnä ruoan takia.
Lisäksi voit kierrellä katsomassa erilaisia kulttuureita. Helpoiten voit tutkia eri kaupunkien nähtävyyksiä ja
kulttuuri tarjontaa internetistä. Tällaiseen tarkoitukseen löytyy joitakin hyviä sivustoja, kuten esimerkiksi
http://www.tripadvisor.fi.

Turvallisuus

Matkustaminen Kiinassa on varsin turvallista, mutta kannattaa kuitenkin muistaa muutama asia. Ole
varovainen varsinkin silloin, kun kuljet jossain erittäin ruuhkaisessa paikassa, kuten esimerkiksi isojen
kaupunkien turistirysät. Meidän aikana yksikään kaveri ei menettänyt omaisuuttaan, mutta jotkut kaverit olivat
aikaisemmin joutuneet taskuvarkauden kohteeksi. Pidä siis hyvää huolta tavaroistasi ja jätä oikea passi aina
hotellille/kotiin. Allekirjoittanut kantoi mukanaan vain käteistä ja kopiota passista, kun olin matkustamassa.

Edellä mainituissa turistirysissä esiintyy myös erilaisia huijauksia. Ehkä tunnetuin huijaus on sellainen,
että englantia hyvin puhuvat kiinalaiset (yleensä 2 tyttöä) tulevat kyselemään sinulta erilaisia kysymyksiä. He
esittävät olevansa kiinnostuneita kotimaastasi ja sinusta, ja pyytävät sinua lähtemään heidän kanssaan kahville.

Mikäli lähdet mukaan ja tilaat kahvin/teen, niin saatat saada satojen, ehkä jopa tuhansien, eurojen laskun. Ole
siis varovainen, jos sinua lähestytään esimerkiksi Kielletyn Kaupungin edessä.

Matkustaminen lentokoneella

Nopein tapa matkustaa paikasta toiseen on luonnollisesti lentokone, mutta se ei ole edullista linjaautoihin ja junaan verrattuna. Joskus on kuitenkin tilanteita, jolloin lentokone on ylivoimaisesti paras ratkaisu.
Esimerkiksi, mikäli aiot käydä vain muutaman päivän matkalla länsi-Kiinassa tai Sichuanin provinssissa, niin
lentokone on paras vaihtoehto. Nopeat junat kulkevat hyvin pitkälti vain itä-Kiinassa, joten niitä ei voi hyödyntää.
Matkaaminen hitaalla junalla länteen vie niin paljon aikaa, että on mahdotonta ja järjetöntä tehdä lyhyitä retkiä
sinne. Lisäksi aivan eteläiseen Kiinaan kannattaa lentää, koska muuten sinne matkaaminen kestää kauan ja
luotijunien hyödyntäminen tulee kustantamaan niin paljon, että lentoliput voivat tulla jopa edullisemmaksi.

Matkustaminen junalla

Junalla matkustaminen on edullisempi vaihtoehto lentämiselle. Me matkustimme lähes pelkästään
junalla, koska se on niin paljon edullisempaa. Lisäksi luotijunilla pääsee paikasta toiseen varsin nopeasti. Voit
käytännössä valita kolmesta erilaisesta junasta: Luotijuna (G-juna,
(

), nopea juna (D-juna,

) ja hidas juna

). G-juna ja D-juna vievät sinut melko nopeasti paikasta toiseen, mutta ne ovat jonkin verran kalliimpia

kuin hidas juna. G- ja D-juna eivät eroa toisista juuri ollenkaan, joten allekirjoittanut matkusti D-junalla aina kuin
vain mahdollista. Erot ovat lähinnä hinta (matkustusaika eroaa myös, mutta ei niin ratkaisevasti, että haluaisin
käyttää ylimääräisen rahan G-junan lippuun).

Hitaassa junassa voi valita viidestä erilaisesta lipusta. Ensinnäkin on ns. paikaton lippu, jota
allekirjoittanut ei kuitenkaan suosittele. Yleensä hitaat junat ovat aina täynnä, joten joudut sitten seisomaan tai
istumaan käytävällä koko matkan. Paikattoman lipun lisäksi hitaisiin juniin voi ostaa 2 erilaista istumapaikka lippua sekä 2 erilaista makuupaikka -lippua. Ihan rehellisesti sanottuna emme voi suositella istumapaikkoja,
paitsi siinä tapauksessa, että sinulla on erittäin tiukka matkabudjetti. Tylsistyminen ja takapuolen puutuminen
on taattu, jos matka kestää yli 5 tuntia. Tästä syystä me teimme kaikki vähän lyhyemmät matkat G- ja D-junilla,

jos vain mahdollista. Hitaan junan etu on makuupaikat. Makuupaikat ovat halvempia kuin G- ja D-junien liput,
joten joskus voi säästää ostamalla makuupaikka -lipun sellaiseen junaan, joka lähtee myöhään illalla. Tällä tavoin
saavut määränpäähääsi seuraavana aamuna tai puolen päivän aikoihin, jolloin et joudu maksamaan yhtä
ylimääräistä hotelliyötä. Tämä on kätevää varsinkin silloin, kun joudut olla koulussa myöhään etkä kerkeä
riittävän aikaiseen G- tai D-junaan, jolloin saapuisit määränpäähääsi vasta erittäin myöhään illalla.

Junalippuja voit ostaa joistakin hotelleista, lippukioskeilta, rautatieasemalta tai internetistä. Mikäli ostat
lipun lippukioskista tai hotellista, niin hintaan lisätään pieni palvelumaksu. Muista ottaa passi mukaan lippuja
ostettaessa ja junalla matkustaessa! Et pääse turvatarkistuksesta läpi, jos sinulla ei ole passia mukana!

Lippuja voi ostaa kätevästi internetistä, mutta siihen tarvitset joko kiinalaisen pankkikortin tai AliPay tilin (Kiinan PayPal). Ennen kuin voit ostaa lippuja internetistä, niin sinun pitää rekisteröityä kyseiselle sivustolle.
Lippuja myyvän sivuston osoite on lisätty tämän raportin loppuun.

Yöpyminen

Matkustaessasi voit yöpyä hotelleissa tai hostelleissa. Kiinassa hotellien ja hostellien hintatasot ovat
todella alhaalla Suomeen verrattuna, joten yöpymiseen ei mene hirveästi rahaa ellet välttämättä halua yöpyä
kalliimmassa hotelleissa. Mikäli tykkäät yöpyä siisteissä ja vähän hienommissa hotelleissa, niin hyvä sivusto
hotellihuoneen varaamiseen on www.hotels.com.

Mikäli sinä et halua käyttää paljon rahaa yöpymiseen ja olet sitä mieltä, että hotellissa vietetään vain yöt,
niin suosittelemme katsomaan edullisia hotelleja ja hostelleja osoitteesta www.elong.com. Ole kuitenkin
tarkkana minkälaisen hotellin tilaat, sillä jotkut hotellit voivat olla melko huonokuntoisia. Lisäksi useat halvat
hotellit eivät välttämättä ota ulkomaalaisia asiakkaikseen, joten lue hotellin esittely huolella läpi, niin vältyt
ikävältä yllätykseltä. Yksi hyvä ja turvallinen tapa, tosin usein esim. hotellien kohdalla kalliimpi vaihtoehto on
käyttää www.english.ctrip.com sivustoa tai heidän Ctrip mobiilisovellustaan tilatakseen hotellihuoneen tai
vaikkapa esimerkiksi lentoliput. Suuri etu on se, että voi suoraan käyttää suomalaista luottokorttia maksamiseen.

LOPPUSANAT
Lähdimme molemmat aluksi Kiinan Jinaniin vaihtoon yhdeksi lukukaudeksi, mutta päädyimme
viettämään siellä yhteensä kolme lukukautta. Jälkeenpäin ajateltuna tämäkin aika tuntuu varsin lyhyeltä, sillä
Kiinassa riittää nähtävää ja koettavaa vähintään koko eliniäksi. Olemme erittäin tyytyväisiä, että olimme siellä
pidempään kuin alun perin oli tarkoitus ja koemme, että yksi lukukausi olisi ehdottomasti ollut liian vähän.

Kiina on valtava, erittäin kiehtova ja monipuolinen maa. Kiinalaiset ovat erittäin mukavia ja miellyttäviä
ihmisiä ja kiinalainen kulttuuri on Kiinassa jokapuolella vielä erittäin hyvin läsnä. Kaikki on kuitenkin jatkuvan
muutoksen alla, sillä Kiina on alituisesti kehittyvä valtio. Kiina on täynnä uutta, täynnä vanhaa. Kiina on kulttuuria,
perinteitä ja teknologiaa. Samalla kun Kiina kehittyy, etenkin perinteinen kulttuuri katoaa ja hinnat nousevat.
Jos on yhtään kiinnostusta nähdä ja kokea, missä ja millä tavalla noin 20 % maailman väestöstä elää, on nyt
viimeistään se oikea aika lähteä Kiinaan opiskelemaan.

Jinan on kaupunkina erittäin otollinen paikka opiskella, sillä siellä pääsee näkemään ja kokemaan sekä
modernisoituvan Kiinan, että perinteisen Kiinan. Monessa muussa kansainvälisessä kaupungissa, kuten
Pekingissä tai Shanghaissa ei ole yhtä helppoa oppia aitoja kiinaisia tapoja, kulttuuria eikä etenkään itse kieltä
samalla tavalla kuin Jinanissa. Toivottavasti tästä matkaraportista on hyötyä tuleville Kiinaan matkaaville tai
matkaa suunnitteleville.

Jos on kysyttävää mihinkään vaihtoon tai itse Kiinassa opiskeluun tai elämiseen liittyvää, voi meihin
molempiin ottaa yhteyttä sähköpostitse alla oleviin osoitteisiin. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan vastaamaan
kysymyksiin mahdollisimman pian.

Mikko Salonen mikko.t.salonen@lut.fi
Ari Potinkara ari.potinkara@lut.fi

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ
Asiaa rokotuksista:
http://rokote.fi/matkailijan-rokoteopas/maat/kiina/

Kilroy travels:
http://travels.kilroy.fi/

Kiinan suurlähetystö:
Etusivu:
http://www.chinaembassy-fi.org/eng/

Viisumihakemuksen lomake:
http://www.chinaembassy-fi.org/eng/lsfw/chinesevisa/t1071838.htm

Eri viisumien vaatimukset:
http://www.chinaembassy-fi.org/eng/lsfw/chinesevisa/t1092762.htm

Junalippuja myyvä internet sivusto:
www.12306.cn

