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Osallistuin Ammatillisten oppilaitosten Venäjä verkoston kevään viimeiseen kokoukseen kesäkuun alussa.
Kokous järjestettiin 9.6. ja 10.6. Viipurin ja Lappeenrannan väliä liikennöivällä laivalla, koska yhdistimme
kokouksen yhteyteen vierailun kahdessa viipurilaisessa uudessa yhteistyöoppilaitoksessa. Samalla
tutustuimme myös mahdollisiin työssäoppimiskohteisiin, kuten esimerkiksi hotelli Viktoriaan ja hotelli
Viipuriin.
Matkustin maanantaina 8.6. Ylivieskasta klo 7.50 lähteneellä junalla Lappeenrantaan, jonne saavuin
iltapäivällä kahdeksan tunnin junamatkan jälkeen. Yövyin Lappeenrannassa kollegan luona (SAMPOn kvkoordinaattori).
Tiistaina 9.6. lähdimme matkaan klo 7:00 ja Lappeenrannan satamasta klo 7:15 laivalla kohti Viipuria. Perillä
Viipurissa olimme tiistaina klo 13:15, koko menomatkan kävimme läpi kokouksen asialistalla olevia asioita.
Keskustelimme syksyn 2015 tulevista toiminnoista, tarkistimme hankkeelle myönnettyä budjettia ja
keskustelimme tehtävistä leikkauksista ja suunnittelimme sekä joulukuussa päättyvän että elokuussa
alkavan hankkeen toteutusta. Kaikkia asioita emme ehtineet edes viidessä tunnissa käsitellä, joten kokous
sovittiin pidettäväksi loppuun paluumatkalla. Pidimme toki hetken taukoa syöden lounasta laivalla
(verkoston hankerahalla maksettu kokouslounas) ja kävimme ihailemassa kesäisiä maisemia laivan kannella
ennen kokouksen jatkamista.

Kuvassa vasemmalta Mikko (KSAO), Milka (JAO), Auli (KSAO), Anna-Liisa (SAMPO), Anne-Mari (SAKKY) ja
Elisa (KAO).
Tiistaina vietyämme matkatavaramme hotellille, kävelimme Viipurin keskustan läpi ensimmäiselle
mahdolliselle yhteistyöoppilaitokselle. Vierailimme siis Aleksandrovitsk Collagessa ja tutustuimme
erityisesti heidän uuteen MARATA -alan opetukseensa sekä tiloihin.
Pääsimme kuitenkin vierailemaan myös hitsausluokassa, metalliluokassa ja puutyöluokissa. Opiskelijoita ei
ollut paikalla, koska vanhimmat olivat jo valmistuneet ja nuorimmat olivat työssäoppimassa tai jo
lopetelleet siltä päivältä.

Metalliluokassa oli pulpetit joka opiskelijalla, jotta perusasiat voitiin käydä perusteellisesti läpi, opettajan
pöytä oli luokan edessä korokkeella, jotta näkyvyys olisi parempi. Lisäksi luokan perälle oli rakennettu pieni
osa laivaa, jotta opiskelijat näkisivät todellisen työympäristönsä tunnilla ja voisivat harjoitella paremmin.
Luokan perälle oli tarkoitus rakentaa osa oikeaa laivaa, jotta harjoitteluympäristö olisi mahdollisimman
todentuntuinen.
Illalla tutustuimme vielä alueeseen ja vierailimme kauppahallissa sekä pienissä kojuissa matkan varrella.
Lisäksi Puskin Instituutin opettaja Irina oli meillä oppaana ja kertoi Viipurin nähtävyyksistä, kävimme mm.
Aallon suunnittelemassa kirjastossa, erilaisilla muistomerkeillä ja puistoissa.

Kuvassa on näkymä hotelli Viktorian katolta kauppahallille ja Viipurin linnaan päin.
Keskiviikkona vierailimme aamusta klo 10.00 Puskin instituutissa, jossa työssäoppimisen arviointiprosessit
olivat pitkälti samanlaiset kuin meillä Suomessa, samoin ylipäätään opiskelujen eteneminen. Erilaista oli tai
on kuitenkin se, että opiskelijat voivat opiskella 2 vuotta, jonka jälkeen voivat työllistyä ”perustehtäviin”,
kolmen vuoden jälkeen hieman ”parempiin” tehtäviin ja neljännen vuoden jälkeen kun ovat erikoistuneet,
pääsevät jopa esimiestehtäviin ja esimerkiksi tästä koulusta opiskelijat valmistuvat lähihoitajaksi ensin ja
sitten neljännen vuoden jälkeen he voivat työskennellä lastentarhan opettajina. Puskin Instituutti järjestää
ensimmäisen yhteistyökokeilun SAMPOn kanssa ensi syksynä ja samalla he järjestävät sosiaali- ja
terveysalan yhteistyöseminaarin Viipurissa, jonne kaikki Venäjä verkoston jäsenet ovat tervetulleita.
Keskiviikkona laiva takaisin Lappeenrantaan lähti klo 16:15, laivamatkan ansiosta matka voitiin suorittaa
viisumivapaasti pelkillä passeilla. Jatkoimme Venäjä verkoston kokousta laivalla aina Lappeenrantaan
saapumiseen asti. Lisäksi kokouksen välillä kävimme läpi verkoston www-sivujen päivittämistä, laadimme
toimintasuunnitelmia ensi syksylle ja sovimme seuraavista kokouksista ja keskustelimme syyskuussa OPH:n
tiloissa järjestettävästä Venäjä -seminaarista. Saavuimme Lappeenrannan satamaan klo 21.45, josta
matkasimme vielä Anna-Liisan luo ja olimme siellä klo 22:15, meno matkalla kiersimme vanhan kaupungin
läpi, joka on todella kaunista ja historiallisesti arvokasta seutua.
Torstaina lähdin matkaan klo 8.00 Anna-Liisan luota ja klo 8:45 lähti juna Lappeenrannan asemalta. Takaisin
Ylivieskassa olin klo 16:15.

