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Matkan tarkoituksena oli solmia yhteistyö Bulgarian –German Vocational training Centerin kanssa.
Oulaisten ammattiopistosta Liiketalouden yksiköstä aloitti kaksi opiskelijaa Eeva Kähtävä ja Sari Vattu
Bulgariassa työssäoppimisjakson. Kävin samalla tapaamassa heitä työpaikalle ja keskustelin pomon kanssa.
Olin saanut sovittua yhteistyön Pazardjikin oppilaitoksen kanssa elokuussa ja nyt kävin tapaamassa johtaja
Petya Zabunyania.
Bulgariassa on noin 7,3 milj. asukasta. Pazardjik sijaitsee eteläisessä Bulgariassa ja kaupunkia halkoo
Maritsa joki ja ympärillä on korkea vuoristo. Asukkaita kaupungissa on noin 72000. Noin 86 % kaupungin
väestöstä on bulgareja, turkkilaisia on yli 7 %, mustalaisia yli 5 %, loput 9 % muita kansallisuuksia .
Kaupungin keskustassa on laaja kävelykatualue, joka on erittäin viehättävä. Alueella on paljon
istumapaikkoja ja kauppiaat istuvat ulkona odottamassa asiakkaita vaihtaen samalla kuulumisia
naapuriyrittäjän kanssa. Kahviloita ja baareja on runsaasti ja siellä istutaan pitkään myös työpäivän aikana
ruokatunnilla. Liikkeissä ja ravintoloissa käy pelkästään käteinen, joten aina on muistettava käydä
automaatilla, jos aikoo syödä tai hankkia jotakin. Edes hotellissa ei voinut maksaa kortilla. Kaupungissa
näkyy selvästi rahan vähyys ja kävelytiet ovat huonokuntoisia. Myös rakennukset kaipaavat kipeästi
korjausta. Ihmiset ovat ystävällisiä, mutta vain harva puhuu englantia.
Pazardjikin Vocational Center on perustettu 1995 ja on yksi kolmesta Bulgarian-German Centereistä. He
saavat rahoituksen valtiolta sekä paikallisviranomaisilta ja järjestävät erilaisia lyhyitä koulutuksia työttömille.
Lisäksi he järjestävät kursseja työssä oleville, jolloin kurssin maksaa joko työnantaja tai opiskelija itse.
Opiskelijat ovat 16-62 -vuotiaita. Koulutuskeskuksella on ISO 9001:2000 sertifikaatti, jonka he ovat saaneet
2004. Opiskelijoilla on ensin teoriaopintoja ja välillä ohjattua työharjoittelua yrityksissä eli kuten meilläkin
Suomessakin työvoimahallinnon koulutuksissa.
Kävin perjantaina 18.10. tutustumassa kouluun, henkilökuntaan ja luokkahuoneisiin sekä opiskelijoihin. Nyt
koulutuskeskuksessa on atk-koulutusta (2kk), kirjanpitokoulutus (2kk), vanhusten avustajien koulutusta ja
kokkikoulutusta. Yllätyksekseni johtaja Petya ei puhunutkaan englantia. Olin ollut hänen kanssaan
sähköpostikirjeenvaihdossa jo pari kuukautta, mutta en tiennyt, ettei hän itse puhu tai kirjoita englantia.
Täällä opiskelee kirjanpitoryhmä

Fields of training in Pazardjik
Business Management and Administration
Communicate in foreign languages
Communication in the mother tongue
Digital competence
Information Technologies
Languages
Management
Secretary and office activities
Sense of initiative and entrepreneurship
Training within the Voucher Programme
Vocational training courses on a part of occupation

Tässä kuvassa atk-opiskelija esittää omaa Power Point –esitystään luokassa. Kaikissa luokissa on hienot
interaktiiviset laitteet.

Tässä näkyy vanhusten avustajiksi opiskelevia aikuisopiskelijoita. He olivat kovasti huolissaan
työllistymisestään.

Tässä taustalla seisomassa näkyvät johtajatar Petya Zabunyan (oikealla) ja tulkkina toiminut Iliana
Tsvetanova, joka on ollut koulutuskeskuksella töissä 5 kuukautta. Kuvassa edessä atk-luokassa opiskelevia
aikuisia sekä heidän opettajansa.
Koulun tiloissa on ilmalämpöpumput ja tiloja lämmitettiin jo nyt, vaikka mielestäni sisällä oli lähes liian
lämmintä. Kalenterin mukaan on jo viileä syksy vaikkakin ulkona minä tarkenin pelkällä mekolla, mutta
paikallisilla oli jo turkistakit ja talvikengät.

Koulutuskeskuksella on iso piha, jossa on runsaasti tilaa istua välitunnit ja ruokatunnit ulkona. Pihassa on
myös pieni vesi suihkulähde. Viinirypäleitä kasvaa kaikissa pihoissa.

Alla näkyy ruokala, jossa kokkiopiskelijat opiskelevat ravintolaruoan laittoa. Saimme maistaa pienen
palasen heidän tekemäänsä ruokaa. Olin kyllä odottanut, että koululla tarjottaisiin jotakin, mutta heillä on
varmaankin tiukkaa rahasta, joten pelkkä kahvi ilman kahvileipää oli koko aamupäivän tarjoilu.

Perjantaina iltapäivä menin Eeva Kähtävän ja Sari Vatun työssäoppimispaikalle. Työnantaja on
monikansallinen yritys nimeltä Eurohouse (www.eurohouse.us). Opiskelijoiden tehtävänä on kääntää wwwsivuja englannista suomeksi. Työtä riittää jokaiselle päivälle. Toimitusjohtaja Krasimir Ivanov oli
opiskelijoiden työpanokseen erittäin tyytyväinen ja kehui heitä kovasti. Yritys on monialainen ja toimii
useassa maassa ja haluaa laajentaa myös Pohjoismaihin.
Viikonlopun vietimme yhdessä Sarin ja Eevan kanssa. Kiertelimme kaupungilla ja kävimme syömässä. Ruoka
oli hyvää ja melko edullista.
Maanantaina 21.10. menin koulutuskeskukselle ja tarkistimme silloin Oulaisiin lähtevän laskun tiedot.
Koulutuskeskus laskuttaa työpaikan etsinnästä ja kulttuuriin ja kielen ohjauksesta ja työn aloituksen
ohjauksesta ja muista järjestelyistä 302 €/opiskelija. Koulutuskeskus tarjosi asunnon opiskelijoillemme
omassa hostellissa ja he maksavat kahden hengen huoneesta 8 €/yö/henkilö. Lisäksi lentokentältä
hakeminen maksaa 18 €/henkilö, samaten kotiin lähtiessä lentokentälle kuljetus maksaa 18 €/henkilö.

Menimme suoraan Sari Vatun ja Eeva Kähtävän työssäoppimispaikalle bussilla. Työssäoppimispaikka on
Eurohouse (www.eurohouse.us). Omistajajohtaja on nimeltään Krasimir Ivanov ja heidän monikansallisessa
yritysryppäässään on 24 eri yritystä. Johtaja oli erittäin tyytyväinen opiskelijoiden työpanokseen. Sari ja
Eeva tekivät yrityksen englanninkielisten www-sivujen kääntämistä suomeksi.
Viikonlopun vietimme yhdessä Sarin ja Eevan kanssa. Kiertelimme kaupungilla ja kävimme syömässä. Ruoka
on hyvää ja melko edullista.
Maanantaina 21.10. menin koulutuskeskukselle ja tarkistimme silloin Oulaisiin lähtevän laskun tiedot.
Koulutuskeskus laskuttaa työpaikan etsinnästä, kulttuuriin ja kielen ohjauksesta ja työn aloituksen
ohjauksesta ja muista järjestelyistä 302 €/opiskelija. Koulutuskeskus tarjosi asunnon opiskelijoillemme
omassa Hostellissa ja opiskelijat maksavat kahden hengen huoneesta 8 €/yö/henkilö. Lisäksi lentokentältä
hakeminen maksaa 18 €/henkilö, samaten kotiin lähtiessä lentokentälle kuljetus maksaa 18 €/henkilö.
Tiistaina kiersin tulkkina toimineen Ilianan kanssa kaupungilla ja söimme lounaan yhdessä. Alla olevassa
kuvassa näkyy ravintolan upea seinämaalaus. Söimme pitsat. Tässä ravintolassa oli englanninkielinen menu.

Illalla maksoin hotellin, mutta en saanut kuittia, koska työvuorossa oleva henkilö ei osannut kirjoittaa sitä.
Minulle luvattiin, että saan sen aamulla. Aamulla ei ollut aamiainen valmis eikä kuittia kirjoittava henkilö
ollut vielä tullut klo 7.30 tullut. Onneksi sain kuitenkin pikaisesti aamupalan ja kuitinkin ennen lähtöä.
Lähdin taksille klo 8.00 rautatieasemalle. Matka Sofiaan kesti junalla 2 tuntia. Pazardjikista lähtee kaksi
junaa ja kaksi bussia Sofiaan. Lentoni lähti vasta klo 16.00, mutta Sofiaan ei päässyt muulla keinoin ajoissa.
Tässä tiedot kahden muun Bulgarian – German Vocational training Centerin koulutukset:

Fields of training in Stara Zagora

Fields of training in Pleven

Agricultural machinery mechanic
Applied Computer Science
Business Management and Administration
Car mechanic
Communicate in foreign languages
Digital competence
Electrotechnic
Entrepreneuership
Information Technologies
Installation, gas and heating technics
Languages
Metaltechnics and welding
Orthopaedic technics
Sense of initiative and entrepreneurship
Training within the Voucher Programme

Agriculture, Forestry and Fish Farming
Construction Engineering
Electrotechnic
Entrepreneuership
Hospitality management and catering
Information Technologies
Key competences
Languages
Management
Metaltechnics and welding
Secretary and office activities
Training within the Voucher Programme
Vocational training courses on a part of occupation
Wood Technology

YHTEENVETO:
Bulgarian yhteistyökumppani on mielestäni sopiva. Pazardjikin kaupungissa on erityisesti pieniä
perheyrityksiä, joissa ei oikein ole työssäoppimispaikkoja. Lidl ja Penny market ovat isoimmat ruokakaupat,
joista voisi ehkä löytyä kaupan alan työssäoppimispaikkoja. Toimistotyöpaikkoja voi jatkossakin löytyä,
mutta kielitaito tulee olemaan ongelma, jos työtehtävänä ei olekaan käännöstehtävät. Yhteistyökumppani
on halukas ottamaan opiskelijoita meidän kaikista oppilaitoksista pieniä määriä. Aina kannattaa ensin
tarkistaa, että työtä löytyy.
Koululla on Mustanmeren rannikolla yhteistyökylpylä Balchikissa, joten sieltä löytyy hotelli-, ravintola- ja
kylpylätyötehtäviä. He ottavat mielellään opiskelijoita.
Keskustelimme johtaja Petya Zabunyan kanssa tulevasta yhteistyöstä. He hakevat Leonardo da Vinci –
rahoitusta ensi vuonna ja mahdollisesti voisivat tulla käymään meillä Suomessa ensi vuonna. Koulu tekee
yhteistyötä Kreikan ja Saksan kanssa ja on halukas laajentamaan yhteistyötä.
Koulun www-sivut: www.bgcpo.bg
yhteyshenkilö: Petya Zabunyan ja sähköposti: p_zabunyan@pz.bgcpo.bg

