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Matka Pietariin 2.-5.6.2014
Matkan tavoitteena oli luoda suhteet Petrovsky Collegeen, Prismaan ja Hotelli
Hermitageen. Tavoitteena oli saada sovittua alustavasti opiskelijoiden tulevista
työssäoppimisjaksoista ja keskustella henkilökunnan työelämäjaksojen
toteutusmahdollisuudesta Pietarin Prismassa ja/tai Sokoksessa.

Tuula Leskinen oli hoitanut hienosti matkaohjelman, matkat ja majoituksen ja sopinut
aikataulut Petrovsky Collegen kanssa, joten me muut vai ”hyppäsimme” valmiille paikalle
mukaan.
Ryhmämme jäsenet Jedusta: Tuula Leskinen, Veikko Honkanen, Eeva Saarenpää-Mendes,
Merja Räihä ja Heidi Nikupaavo (opiskelija Artemasta). Lisäksi Pietarissa ryhmäämme liittyi
Suomi-Venäjä –verkoston jäsenet Savon ammatti- ja aikuisopistosta Leena Kumpulainen ja
Kouvolan seudun ammattiopistosta Olga Partanen.

Junamatkalla Pietariin 2.6.2014

Junamatka Oulusta Pietariin kesti aamusta iltaan, sillä lähdin kotoa maanantaina jo klo
05.30 ja saavuimme Pietariin illalla hotellille klo 20. Toisaalta matka oli helppo tehdä
junalla, kun tullimuodollisuudet hoidetaan junassa sisällä.
Tiistaina tapasimme Petrovsky Collegessa Irina Kagakinan, Olga Liadovan ja saimme
perustietoa heidän collegesta ja opiskeluohjelmistaan. Koulu on perustettu 1944. Heillä on
3000 kokopäiväistä opiskelijaa, 1000 osa-aikaista opiskelijaa ja 170 ulkomaalaista
opiskelijaa. Lisäksi heillä on 25 erilaista lyhytkurssia ja 50 erilaista lisäkoulutusohjelmaa
aikuisille. Pietarissa on 116 collegea, joten kilpailu hyvistä opiskelijoita on kova.

Kuvassa opiskelijoiden
pistemäärät, joilla pääsevät
tänä syksynä sisään eri
koulutusohjelmiin. Lisäksi
valittujen lukumäärä 2013
ja 2014.

Nuoret opiskelijat tulevat heille 16-17-vuotiaana ja college kestää 3-4 vuotta. Opetus on
ilmaista ja sisältää työharjoittelun. Vanhemmat maksavat nuorten urheiluharrastusmaksuja,
kieliopintoja ja internet-yhteyden eli yleensä noin 1500 ruplaa kuukaudessa. Opiskelijoita
tulee Pietarin ulkopuolelta noin 10 %. Kouluvuosi on 1.9.-30.6. ja kesäkuu on
loppukokeiden tekoon varattua aikaa.
Collegella on 28 eri koulutusohjelmaa ja runsaasti yhteistyökumppaneita seuraavista
maista: Iso-Britannia, Italia, Saksa, Ranska, Kreikka, Norja, Itävalta, Ruotsi ja Suomi.
Lisäksi he ovat mukana useissa eri projekteissa, joiden tavoitteena on rakentaa yhteistyötä
eri maiden ja eri oppilaitosten kesken, jotta henkilökunta ja oppilaat saavat kv-kokemusta.
Erityisesti Edupoli ja Omnia Suomesta ovat tehneet pitkään heidän kanssaan yhteistyötä.

Kuvassa yllä Suomi-Venäjä-verkoston jäseniä,
Jedun henkilökuntaa ja keskellä Petrovsky
Collegesta Olga Liadova
Kuvassa vasemmalla opiskelijoiden huone
asuntolassa

Päivän lopuksi saimme sightseeing katsauksen bussilla Pietarin nähtävyyksistä, mutta
meillä ei ollut aikaa käydä kohteissa. Oppaana/tulkkina toimi Alexandre Tsiganov, joka on
collegessa englannin opettajana. Illalla kiersimme vähän kaupoissa ja kävimme yhdessä
syömässä.

Keskiviikkona kävimme Prisman henkilöstöosastolla tapaamassa Anna Kolesnikovaa, joka
on henkilöstöosaston päällikkö. Hänen mielestään on täysin mahdollista toteuttaa
vuosittain muutaman opiskelijan työssäoppiminen heillä Prismassa tai mahdollisesti
Sokoksessa. Tietysti tilanne katsotaan aina tapauskohtaisesti, kunhan he saavat
opiskelijoiden CV:t. Petrovsky college hoitaa asiaan liittyvät kaikki järjestelyt ja välittää
CV:t eri yksiköihin.
Myös Jedun henkilöstön työelämäjaksoja on mahdollista toteuttaa Prismassa ja/tai
mahdollisesti Sokoksessa. Tehtävät voisivat olla joko markkinointiosastolla, HR-osastolla
tai taloushallinnossa, jossa on juuri otettu käyttöön SAP-ohjelma. Alustavasti keskusteltiin
noin 2 viikon jaksosta, koska meillä Jedussa ei ole Venäjälle apurahoja työelämäjaksolle.
Myös henkilöstön työelämäjaksolle lähtevältä edellytetään henkilön omaa englannin
kielistä hakemusta ja CV:tä, josta selviää osaaminen ja kiinnostuksen kohteet. Tiedot

välitetään Petrovsky Collegeen liiketalousyksikön osaston päällikölle aina kvkoordinaattorin kautta, jotta myös viranomaisasiat saadaan Venäjällä hoidettua kuntoon.

Apurahoja ei siis varsinaisesti ole, mutta hankeen budjettiin on varattu rahaa lyhyisiin noin
2 viikon työelämäjaksojen toteuttamiseen. Tämän vuoden budjetissa saattaa olla vielä
rahaa jäljellä, mikä selviää alku syksystä. Sitten elokuusta eteenpäin on käytettävissä uutta
rahaa missä on myös varattu pieni summa matka- ja majoituskustannuksiin myös
henkilökunnan työelämäjaksoihin. Pitää kuitenkin varautua ammattiopistolle tuleviin
kustannuksiin + oman rahan käyttöön joka tapauksessa.

Viimeinen tutustumiskohde oli viiden tähden hotelli Hermitage, jonka kunnostustyöt on
aloitettu jo vuonna 2005 ja hotelli on valmistunut reilu vuosi sitten. Hotelli on valtioin
virallinen Eremitaasi hotelli eli huoneet yms. on tehty Eremitaasin sisustuksen pohjalta.
Saimme tutustua hotellin eri huoneisiin ja huoneistoihin, jotka kaikki on kunnostettu
italialaisilla kalusteilla. Hotellissa on koko ajan Petrovsky Collegen opiskelijoita
työssäoppimisjaksolla ja myös Jedun opiskelijoilla on mahdollisuus hakea
työssäoppimispaikkaa heiltä.

Viimeinen ilta meni nopeasti tuliaisia hankkiessa ja syödessä. Torstaina oli herätys klo 5.00
ja huoneet luovutimme klo 5.30. Saimme mukaan pussissa voileipää, koska emme

ehtineet jäädä aamupalalle. Juna lähti Helsinkiin klo 6.40 ja kotiin saavuin klo 16.30
torstaina.
Matka oli kaikin puolin onnistunut. Saimme sovittua tulevasta yhteistyöstä sekä Petrovsky
Collegen, Prisman ja Hotelli Hermitagen kanssa. Saimme myös vaihdettua ajatuksia
Suomi-Venäjä –verkoston jäsenien kanssa ja yleensäkin näimme paikkoja, joihin voimme
lähettää opiskelijoita tulevina vuosina. College pystyy majoittamaan opiskelijat ja auttaa
kaikessa järjestelyissä etukäteen ja paikan päällä. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä. Kiitos
kaikille mukana olleille!



