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Shanghain matkaraportti 

 

Shanghain matkamme eteni melko pitkälti meille etukäteen lähetetyn ohjelman mukaisesti. 
Lähdimme 20.3. klo 17.10 Finnairin suoralla lennolla kohti Pudongin lentokenttää, jonne saavuimme 
seuraavana aamuna kahdeksalta. Lentoasemalla meitä odotti paikallinen oppaamme, kansainvälisten 
projektien assistentti George, joka huolehti meistä ja toteutti pienimmätkin toiveemme koko viikon 
ajan. 
 
Reilun tunnin ajomatkan jälkeen saavuimme Shanghai Ganquan Middle School of Foreign 

Languagesin kampukselle ja otimme vastaan 
huoneemme, jotka sijaitsivat ulkomaalaisten 
opiskelijoiden asuntolassa. Pian sen jälkeen 
opiskelijat pakkasivat jälleen reppunsa ja lähtivät 
viikonlopuksi isäntäperheiden vieraiksi. Me 
opettajat lähdimme yhdessä kolmen 
australialaisen opettajan ja Georgen kanssa 
kaupunkikierrokselle ja tutustuimme mm. 
temppeliin ja Shanghai-museoon. Sunnuntaina 
jatkoimme kiertelemällä vanhassa Shanghaissa, 
jossa mm. tutustuimme valtion silkkikauppaan. 
Sunnuntai-iltana opiskelijat palasivat lahjojen 
kanssa ja monia kiinalaisia tapoja oppineina 
asuntolaan. 
 
Maanantaipäivä käytettiin laajaan, aidattuun ja 
lukittujen porttien ympäröimään 
kampusalueeseen ja lähiympäristöön 

tutustumiseen. Opiskelijat pääsivät ulos alueelta vain aikuisen seurassa, joten kulmakaupassa tai 
kahvilassa käymisestäkin tuli ohjelmanumero varsin täyteen ja tiukkaan ohjelmaamme. Iltapäivällä 
seurasimme Cherry Blossom Festivalin ohjelmien harjoituksia, ja ryhmämme esitti kiinalaisille 
opettajille meiltä pyydetyn kansantanhun sekä kansanlaulun. 
 
Tiistaina opiskelijamme oppivat perinteisiä kiinalaisia solmuja ja harjoittelivat paperileikkausta. 
Tutustuimme myös Jade Buddha temppeliin ja isoon ostoskeskukseen. 
 
Keskiviikkona pääsimme seuraamaan lukiolaisten varsin perinteistä englannin oppituntia. 
Luokkahuone oli pieni ja opiskelijoita n. 40. Vastatessaan opiskelijat nousivat seisomaan. 
Opetusteknologiaa oli käytössä, mutta esim. ohjelmistot olivat vanhoja. Iltaohjelmaan kuului käynti 
tv-tornissa, josta avautui huikea näköala yli metropolin. Illan pimennyttyä kävelimme The Bundin 
kävelykadun päästä päähän ja ihailimme joen rannassa iltavalaistua kaupunkia. 
 

Torstaina 26.3. vierailimme Suzhoun vesikaupungissa, jossa tutustuimme kuuluisiin puutarhoihin. 
Illalla saimme vielä nauttia Shanghain sirkuksen loistavista esityksistä. 
 

Iltaohjelmaa Shanghain keskustassa
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Perjantaina opiskelijamme pääsivät pitämään englannin tunnin neljäsluokkalaisille. He esittelivät 
mm. Espoonlahden lukiota, kouluvuoden tapahtumia, koulun lähiympäristöä ja Helsinkiä sekä 
ohjasivat englanninkielisiä tutustumisleikkejä.  
 
Koko viikon ajan jatkuneet kirsikankukkaviikon juhlallisuudet huipentuivat perjantain 
päätöstilaisuuteen, jossa viikon parhaat esiintyjät esittelivät englannin kielen taitojaan väitellen, 
pitäen vaikuttavia puheita sekä laulaen. Myös Espoonlahden lukion opiskelijat oli kutsuttu 
esiintymään 1600 vieraalle. Opiskelijamme esittivät kiinalaisisäntiemme pyynnöstä kansantanhun ja 
kansanlaulun Kalliolle kukkulalle. Illan päätteeksi meille tarjottiin juhlaillallinen, jonka yhteydessä 
opiskelijoille jaettiin diplomit. 
 
Viikon ohjelma oli monipuolinen, tiivis ja kattava. Useimmat päivät venyivät 12-tuntisiksi, eikä vapaa-
aikaa juurikaan jäänyt. Saimme hyvän käsityksen Shanghain metropolialueesta sekä kiinalaisesta 
kulttuurista. Paikalliseen elämään ja kiinalaiseen vieraanvaraisuuteen opiskelijat saivat tutustua 
viettäessään viikonlopun isäntäperheessä. Kiinalaisen koulun arkeen pääsimme kurkistamaan vain 
muutaman oppitunnin verran, ja niistäkin vain yhdellä opiskelijamme eivät olleet aktiivisessa roolissa. 
Reaali- tai matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskeluun meillä ei ollut mahdollisuutta 
tutustua lainkaan. Joka-aamuiseen koulun kentällä järjestettyyn aamuvoimistelutuokioon sen sijaan 
saimme itsekin osallistua. 
 
Kaukaisen matkakohteen vuoksi kustannukset kohosivat tavallista korkeammiksi. Suurimman osan 
matkarahoituksesta katoimme omilla säästöillä. Kiitämme Jahnssonin säätiötä saamastamme matka-
apurahasta, joka osaltaan mahdollisti hankkeen toteutumisen. 
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