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MATKA KIINAAN 
14.5. – 27.5.2017 

 
Minulla oli mahdollisuus päästä matkalle Kiinaan kahdeksi viikoksi yhdessä 54 muun suomalaisen 
opiskelijan, sekä 5 opettajan kanssa. Opiskelijoita matkalle lähti niin Lapista, kuin Etelä-
Suomestakin. Vierailimme kahdessa kaupungissa: Pekingissä ja Xi’anissa. 
 
Maanantai 15.5. 
 
Aamulla saavuimme Pekingin lentoasemalle, 
jossa meitä odottivat oppaat. Lentokentältä 
matkustimme hotellille linja-autolla noin 
tunnin. Hotelli oli hieno, ja huoneet erittäin 
siistit ja mukavat kahden hengen huoneet. 
Pääsimme aikaisin nukkumaan ja toipumaan 
matkasta. 
 
 
 
Tiistai 16.5. 
 
Tiistaina ensimmäinen vierailukohteemme oli Kielletty kaupunki. Saimme oppia paljon sen 
historiasta. 
Kielletyn kaupungin jälkeen seuraavana kohteena oli Tian’anmen Square. Siellä kävimme melko 
nopeasti. Päällimmäisenä tästä paikasta mieleen jäi rakennuksen seinällä oleva kuva Mao 
Zedongista, joka vaihdetaan vuosittain uuteen, ja hänestä tehdään joka kerta hieman paremman 
näköinen. 
Samana päivänä meillä oli vielä yksi kohde, Temple of Heaven. 
 
 

 
 
 
 

 

Kuva 1 Näkymä hotellihuoneen ikkunasta 

Kuva 2 Kielletty kaupunki ja Temple of Heaven 
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Keskiviikko 17.5. 
 
Keskiviikon aloitimme vierailemalla Renminin 
yliopistolla, jossa kuulimme heidän historiastaan ja 
tapasimme joitakin suomalaisia, jotka ovat 
vaihdossa siellä. Ruokailun jälkeen harjoittelimme 
maalaamaan kiinalaisia merkkejä. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Torstai 18.5. 
 
Torstaina vierailimme yhdellä Renminin yliopiston kouluista ja opettelimme kiinalaista 
paperinleikkausta. 
 
Perjantai 19.5. 
 
Perjantai alkoi kiinankielen oppitunneilla. Tuntien jälkeen kävimme vierailulla Confucius 
Instituutissa. Päivän päätteeksi kävimme vielä katsomassa hienon Kiinalaisen akrobaattiesityksen. 
 
Lauantai 20.5. 
 
Aamulla opiskelimme kiinaa. Tuntien jälkeen lähdimme Hongqiao Markettiin jossa saimme tehdä 
ostoksia useamman tunnin ajan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 3 Renminin yliopisto 

Kuva 4 Akrobaattiesitys 
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Sunnuntai 21.5. 
 
Sunnuntaina lähdimme katsomaan 
Kiinan muuria. Ajomatka hotellilta 
muurille oli noin puolitoista tuntia. 
Saimme pari tuntia aikaa kävellä 
muuria pitkin ja kerkesimmekin 
kiivetä yli 800 metrin korkeuteen. 
Kiipeäminen oli erittäin raskasta 
johtuen niin jyrkistä portaista, kuin 
35 asteen kuumuudesta. 
Kokemuksena päivä oli kuitenkin 
unohtumaton. 
Muurilta lähdettyämme vierailimme 
vielä alueella, jossa järjestettiin Olympialaiset vuonna 2008. Pääsimme myös katsomaan 
Olympiastadionia sisäpuoleltakin. 
 
Maanantai 22.5. 
 
Aamulla opiskelimme lisää kiinan kieltä, ja valmistauduimme tiistaina edessä olevaan kokeeseen. 
Sen jälkeen vierailimme toisella yliopistolla Pekingissä. Kävimme myös ostoksilla Silk Marketissa. 
 
Tiistai 23.5. 
 
Tiistaina meille pidettiin kiinan koe jonka jälkeen kävimme vielä tutustumassa Kiinalaiseen 
teekulttuuriin. Päivän ohjelma loppui hieman muita päiviä aikaisemmin jotta kerkesimme pakata ja 
tehdä muut tarvittavat valmistelut kaupunginvaihtoa varten. 
 
Keskiviikko 24.5. 
 
Lähdimme aamulla aikaisin matkustamaan luotijunalla kohti 
Xi’ania. Myös siellä majoituimme hotellissa kahden hengen 
huoneissa. Samana iltana vierailimme vielä yhdellä koululla. Illalla 
kävimme katsomassa myös Isoa villihanhipagodia. 
 
Torstai 25.5. 
 
Torstaina matkustimme katsomaan noin kahden tunnin matkan 
päässä sijaitsevaa Terrakotta-armeijaa. Sen jälkeen kävimme 
katsomassa Xi’anin kaupunginmuuria. 
 
Perjantai 26.6. 
 
Perjantaina vierailimme vain yhdellä yliopistolla, sekä yhdessä 
taidemuseossa. Näiden vierailujen jälkeen söimme viimeisen yhteisen aterian, otimme yhteiskuvia 
ja pääsimme valmistautumaan aikaiseen lähtöön kohti Suomea. 
 

Kuva 5 Kiinan muuri 

Kuva 6 Iso villihanhipagodi 
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Oli todella mahtavaa saada mahdollisuus osallistua tällaiselle ikimuistoiselle matkalle. Kaikki 
matkalla olleet opiskelijat tulivat hyvin toimeen keskenään ja reissusta sai paljon uusia kavereita 
ympäri Suomea. Oli myös hienoa päästä juttelemaan samanikäisten kiinalaisten opiskelijoiden 
kanssa. 


