
Kiinan matka 1.-7.4.2008 
Osa KUUMA-kuntien yhteistä Kiina.-projektia 
Kohde: Shenzhen middle school  
Osallistujat: 
Sami Tamminen Järvenpään lukio, ryhmän johtaja 
Antti Mattila Järvenpään lukio 
Seija Aarto Järvenpään lukio 
Tytti Hämäläinen Keravan lukio 
Tapio Turpeinen Hyrylän lukio 
 
 
I Tavoitteet: 
 

1. Tutustuminen Kiinan nykyaikaan, sen kulttuuriin ja elämänmuotoon 
2. Perehtyminen paikan päällä Kiinan talouselämän näkymiin, uudistuksiin ja kasvun 

mahdollisuuksiin 
3. Ulkomaisen yritystoiminnan muodot ja toteutusmallit Kiinassa 
4. Globalisaation tarkastelu uudesta näkökulmasta ja sitä kautta itse ilmiön 

ymmärtämisen syventämisen 
5. Tutustuminen kiinalaiseen koulutusjärjestelmään, opettajiin, opiskelijoihin ja 

kiinalaiseen arkeen 
 
 
II Toteutus 
 
2.4.08  
 
Tutustuminen isäntäväkeen ja vastaanotto Shenzhenin middle schoolissa, jossa 
neuvonpitoa tulevasta ohjelmasta ja käytännön järjestelyistä kiinalaisen etiketin 
mukaisesti. 
Tutustuminen  koulun toimintaan tarkemmin. 
 
3.4.08 
Yritysvierailut suomalaiseen Salcomp- laturitehtaaseen ja Shenzhenin Yadi Companyn 
tiloihin ja tuotantoon (mm. BYD-autoja) . 
Salcompin tehtaalla meidät otti vastaan sen suomalainen toimitusjohtaja Pekka 
Kyyriäinen, jonka havainnollinen esitys perehdytti meidät hyvin Kiina-ilmiöön ja Kiinassa 
toimivan suomalaisen yrityksen toimintatapoihin – toiminnan helppouteen ja sen 
vaikeuksiin. Vaikeuksia oli ennen muuta ryhmätyön toteuttamisessa. Kyyriäisen mukaan ” 
Suomessa asiat hoituu, Kiinassa joutuu junnaamaan asioita”. Kiinalaisten on vaikea tehdä 
esim. pitkiä suunnitelmia, mikä johtuu siitä, että ryhmätyön aakkosia ei ole opittu. Lisäksi 
he ovat sisäistäneet  yhteiskunnan hierarkkisen mallin jo äidin maidossa sekä  
kasvatuksen ja kulttuurinsa kautta. Kiinalaisten työmotivaatio on puolestaan korkealla. 
Suomalaisten lomakäytäntö li kiinalaisille mieluinen, sillä omaiset voivat asua pitkänkin 
matkan takana eikä heitä ilman pidempää lomajaksoa voisi juurikaan tavata. Salcompissa 
on työntekijöitä 7000 ja heistä 6 suomalaista tällä hetkellä. 
 
4.4.08 
Tutustumista  kiinalaiseen kulttuuriin. Vierailut eri museoihin: 



Museum of ancient fortress on Nantou ja Shenzhen museum, jonne oli olympialaisia 
silmällä pitäen  pystutetty mielenkiintoinen DREAM of 2008 näyttely. 
Seurasimme myös paikallisten asukkaiden vapaa-ajan viettoa shenzheniläisessä 
lintupuistossa eteläisen Kiinan meren lahden äärellä ja edessä siinsi Hong Kongin uljas 
horisontti. 
4.4. oli näet kiinalaisten vapaa päivä, koska he viettivät vainajien muistopäivää. Siksi 
vierailimme tuolloin myös taolais-buddhalaisessa temppelissä katsomassa, miten 
kiinalainen muistaa vainajiaan. Runsaasti poltettiin  ainakin uhrirahaa. Temppeliin 
mennessä meitä tervehti kiinalaisen sankarin ja taistelijan(Guan Gong San Guo) patsas. 
Patsas muistutti ulkonäöltään suuresti Kungfutsea. 
 
5.4.08 
 
Tutustumista Shenzhenin kaupungintaloon ja sen vieressä olevaan kauppakeskukseen. 
Erityisesti meitä kiinnosti erityyppiset kirjakaupat siellä olevine kulttuurituotteineen. 
 
6.4.08 
 
Koulussa  summattiin vierailun anti ja sovittiin shenziniläisten elokuun vierailusta 
Järvenpään lukioon ja Suomeen sekä meidän omien opiskelijoiden ja opettajien  tulevan 
marraskuun vierailun pääkohdat lyötiin lukkoon. 
Saimme käydä katsomassa myös kaksi yksityiskotia. 
Vierailun päättyi yhteiseen illalliseen, jossa mukana myös puolueen edustaja! 
 
 
III Arviointia 
 
Matkan tarkoitus oli pohjustaa syksyllä tehtävää laajempaa oppilasvierailua kohteeseen ja 
saada sitä silmälläpitäen tarvittavaa informaatiota paikallisista oloista ja muista 
tarpeellisista yksityiskohdista. Etukäteistietoutta tarvitaankin runsaasti suunniteltaessa 
uutta matkaa ja valmennettaessa tulevia osallistujia etukäteen projektin toteutuksessa. 
Matkamme järjestelyt sujuivat varsin hyvin ja monimutkaisista 
maahantulomuodollisuuksista ynnä muusta paikallisesta byrokratiasta selvittiin varsin 
kohtuullisesti. Majoituksen ja ylöspidon taso oli hyvä. Kuljetukset paikasta toiseen toimivat 
erinomaisesti ajoittaisista liikenneruuhkista huolimatta. 
Isäntien ystävällisyys ja vieraanvaraisuus oli silmiinpistävää. Itse päivien ohjelma oli 
tavattoman tiivis ja sitä myöten verraten raskas. Tietoa tuli valtavasti,  ja jota kaikkea 
mahdotonta yhdellä kerralla sulattaa. Toisaalta vierailu antoi kuvan ehkä 
tarkoituksellisenkin positiivisin mallein toimivista yrityksistä. Negatiivisista ongelmista 
vaiettiin tietoisesti, mikä sinänsä on ymmärrettävää kiinalaisen järjestelmän pohjalta. 
Ulkomaiset sijoitukset ja yritykset toimivat katalysaattoreina, ei vain taloudelliselle kasvulle, 
vaan myös mahdollistamalla runsaalle usein maalta tulleelle ihmisjoukolle tilaisuuden 
toimeentuloon ja sosiaaliseen nousuun. Erityisesti suomalaisten yritysten yhteyteen on 
myös rakennettu sosiaalista ja sosiaalihuollollista verkostoa, mikä on merkille pantavaa 
kiinalaisessa järjestelmässä.  Eri tuotantoprosessit olivat tehokkaasti organisoidut ja 
tähtäsivät tietoisesti hyvä taloudellisen tuloksen saavuttamiseen, mikä sekään ei ole 
itsestään selvää sosialistisessa järjestelmässä. Joillakin aloilla tuotannon jatkumisen 
ehdoton edellytys on ollut siirto Kiinaan halvempien tuotantokustannusten vuoksi ja lähelle 
parhaita markkina-alueita. Osaamiseen panostetaan jatkuvasti ja ulkomaista 
asiantuntemusta halutaan ja osataan käyttää hyväksi. Hong Kongin läheisyys (.30 km) 



näkyi ja tuntui selvästi. Uutta rakennuskantaa ja modernisti suunniteltua ympäristöä 
havaitsi kaikkialla. Elintaso lieneekin kokonaisuutena paljon Kiinan keskitason yläpuolella 
.Toisaalta ero lähistöllä oleviin köyhiin alueisiin oli todella suuri. 
Koulutusjärjestelmä tuntui olosuhteisiin nähden varsin modernilta. Uutta teknistä laitteistoa 
oli käytössä , järjestelmä toimi ja opiskelijat olivat motivoituneita. Erityisesti kiinnitti 
huomiota opiskelun yhteyteen sijoitettu varsin laaja harrastus- ja muu oheistoiminta. Niin 
henkisiä kuin fyysisiäkin harrasteita oli tarjolla runsaasti ja niitä myös käytettiin hyväksi. 
Koulutilojen käyttö olikin tehokasta ja monipuolista. Koulun tehtävä nähtiin, ei vain 
pakollisena opinahjona, vaan laajempana oppimis- ja harrastekeskuksena. Ideologisesta 
puolesta kasvatuksessa emme saaneet kovin selvää kuvaa. Toisaalta puolueen edustaja 
oli lähes koko ajan mukana kuvioissa ja puolue ehkä joillakin muilla tavoin läsnä toiminnan 
kulisseissa. 
Toinen huomiota ansaitseva piirre koulutuksessa oli erityislahjakkuuksiin panostaminen. 
Nämä nuoret olivat hyvin uratietoisia ja heidän tavoitteensa olivat korkealla. Tähtäimessä 
olivat ulkomaiset opinnot ja merkittävissä länsimaisissa yliopistoissa hankittava tutkinto ja 
pätevyys, joiden avulla kotimaahan palattuaan voisi palvella isänmaataan ja edesauttaa 
sen kehittymistä. 
Kokonaisuutena matka oli rasittavuudestaan huolimatta tavattoman onnistunut .Virikkeitä 
tuli runsaasti. Asetetut tavoitteet toteutuivat varsin hyvin. Matka täytti siten tehtävänsä 
lähes 100%.sti. 
Kyseessä on uusi avaus, johon kannattaa panostaa jatkossa ja joka tuo tavanomaisiin 
ystävyyskontakteihin verrattuna aivan uutta ulottuvuutta ja eksotiikkaa. 
 
 


