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Sosiaali- ja terveysalan seminaari Viipurissa 15.12.2015 

Osallistuin Viipurissa 15.12.  Sosiaali- ja terveysalan seminaariin, jossa ammatillisen koulutuksen 
toimijat vaihtoivat hyviä käytänteitä ja suunnittelivat mahdollisia yhteistyökuvioita. Jedu on mukana 
ammatillisten oppilaitosten Venäjä  –verkostossa ja tämän yhteistyön hankerahoitus mahdollisti 
osallistumiseni.  

Maanantai 14.1. 

Maanantai oli matkustuspäivä. Matka alkoi kotoa Oulaisista aikaisin aamulla ja edessä oli pitkä 
matka kohti Venäjää, Viipuria. Matka taittui mukavasti junalla Lappeenrantaan, jossa 
Lappeenrannan yhteistyökumppanit olivat vastassa juna-asemalla. Siitä jatkettiin heti matkaa 
Viipuriin pienoisbussilla. Tullimuodollisuudet sujuivat rajalla ilman ongelmia, joskin jonoja oli jonkin 
verran. Lopulta oltiin perillä Viipurissa ja päästiin majoittumaan hotelliin. Lähdettiin kuitenkin lähes 
saman tein syömään läheiseen ravintolaan. Siinä samalla käytiin läpi tärkeitä yhteistyöasioita ja 
seuraavan päivän seminaaria. Ruokareissulla nähtiin vähän Viipuria iltavalaistuksessa. 

 Hotelli Victoria Viipurissa 

Tiistai 15.12. 

Tänään oli seminaaripäivä teemalla  "Technologies of social work"  . Ennen seminaaria 
kävimme pienen kiertokävelyn Viipurin keskustamassa. Katsastimme tärkeitä nähtävyyksiä kuten 
rautatieasema, Alvar aallon suunnittelema kirjastorakennus ja upeat rantamaisemat aivan 
ydinkeskustassa. Kellonaika oli kuitenkin vielä niin aikainen, että pimeys esti kunnolla näkemästä 
maisemia.  

 Viipurin rautatieasema 



 

 
Pääsin esittelemään seminaariin ErgocareBank projektiamme ja sen tuotoksia. Seminaarin 
osallistujat olivat paikallisen oppilaitoksen opettajia, opiskelijoita ja Lappeenrannan 
yhteistyökumppaneita. Päivän ohjelma oli mielenkiintoinen ja kaikki esitykset herättivät 
osallistujissa kiinnostusta. Myös ErgocareBank projekti kiinnosti yleisöä ja keskustelimme 
jälkeenpäin rehtorin kanssa mahdollisuuksista tehdä asian tiimoilta yhteistyötä jatkossa.  

        

 

Seminaaripäivän päätteeksi ohjelmassa oli Pakkasukkojuhla, jossa oli vieraina ikäihmisiä omista 
kodeistaan. Juhla oli vanhuksia osallistava tapahtuma ja kaikki viihtyivät siinä hyvin. Juhlassa 
vieraili Noitanainen jostain päin Venäjää ja veti meille upean show-esityksen. Hän laittoi 
juhlavieraat tekemään erilaisia aktiviteetteja ja muodostipa hän yleisöstä orkesterinkin. Kaikille 
orkesterin jäsenille annettiin instrumentit ja rooliasut. Kapellimestarina toimi itse Noitanainen. Ja 
vaikka bändillä ei ollut yhteisharjoittelua takanaan, onnistui se saamaan aikaiseksi sulosointuja.  

                                                           



 

Juhlan kohokohtana oli Pakkasukon vierailu. Hän kyseli kuulumisia ja toi kaikille juhlavieraille 
lahjoja. Ja tietenkin juhlassa tarjoiltiin makoisat kakkukahvit. Nauru oli herkässä ja kaikki lähtivät 
juhlasta selvästi iloisina ja tyytyväisinä.  

 

Juhlan jälkeen oli vuorossa matka takaisin Lappeenrantaan. Ennätettiin kuitenkin pikaisesti 
poikkeamaan Viipurin hallissa ja Karuselli ostoskeskuksessa. Tulomatkalla tullimuodollisuudet 
sujuivat hyvin nopeasti. 

 

 

Keskiviikko 16.12.15 

Tänään esittelin Ergocarebank projektia ja sen tuotoksia Lappeenrannassa Etelä-Karjalan 
koulutuskuntayhtymässä Saimaan ammattiopisto Sammossa sotella kahdelle lähihoitaja 
opiskelijaryhmälle ja heidän opettajilleen. He olivat asiasta hyvin kiinnostuneita ja ymmärsivät hyvin 
asian tärkeyden. 

  

 



 

 
 
 
Ennen junalle menoa kv projektipäällikkö kierrätti minua ympäri Lappeenrantaa autolla. Näin sain 
yleiskuvan tästä kauniista kaupungista. Poikkesimme nopeasti mm. joulukadulla ja Wolkoffin 
kauppiastalossa. Wolkoffin kaksikerroksinen, puinen päärakennus on vuodelta 1826. Päärakennuksen 
uudempi siipi rakennettiin tulipalon jälkeen 1905 ja se edustaa jugend-tyyliä. Nykyään se toimii osana 
Etelä- Karjalan maakuntamuseota.  

   

Junamatka kotiin sujui hyvin. Junavaihtoja oli kaksi ja molemmat hyvin nopeatempoisia. Onneksi 
aikataulut pitivät ja saavuin Oulaisten asemalle aikataulun mukaisesti illalla kello 22.12.  
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