
Akkuna verkoston tarjoama Polkuviikko palvelualan opiskelijoille 

Pietarissa 25.3-29.3.2018. Melissa Rissanen, Keuda. 

Kulttuurillisia huomioita: 

Huomioita mitä tein venäjän kulttuurista oli että venäläiset osaavat 

rakastaa ja he näyttävät tunteensa ihan julkisilla paikoillakin. Äidit 

hellii lapsiansa ja pariskunnat ovat lähekkäin. Suomeen verrattuna 

venäjällä ollaan avoimempia rakkaudelle kuin taas suomessa kaikki 

ovat piilossa. Siinä suomi johtaa että sukupuolien tasa-arvoisuus on 

sallitumpaa näyttää julkisesti, esimerkiksi homo ja lesbo 

pariskunnat. Samoin transihmisyys näkyy enemmän Suomen katu- 

kuvassa. 

 

Venäläisten sosiaalinen käyttäytyminen sosiaalisilla paikoilla on vähän laidasta laitaan. Jotkut ovat oikeasti 

sosiaalisia kavereidensa kanssa mutta toiset seurustelevat heidän mobiililaitteidensa kanssa. Metro tunnelissa 

liukuportaissa melkein joka kolmannella oli puhelin tai tabletti naamansa edessä. Osa luki kirjaa, pelasi, äänitti tai 

laittoi viestiä. Silti enemmäis väestöllä oli puhelin tai vastaava tabletti edessään.  

 

                                                    

 

Mitä opin? 

Opin todellakin paljon kulttuurista, mikä on hyvä asia, koska koskaan ennen en ole kuullut mitään 

yksityiskohtaista venäjän kulttuurista. Oli kiva mennä ihan itse paikan päälle näkemään se meininki siellä.  

Venäläisestä asiakaspalvelusta opin, koin ja näin, että olot siellä ovat todella erilaiset verrattuna Suomeen. 

Yksikään minua palvellut asiakaspalvelija ei poikennut palvelusta ja sen tarkoituksesta yhtään eikä hymyä 

irronnut lainkaan. Kuuleman mukaan venäläinen hyvä asiakaspalvelija on asiassa pysyvä. Sivuraiteille ei poiketa 

eikä valittamista pelätä. Suomeen verrattuna kaupan kassallakin todella lyhytkestoisessa palvelussakin 

harrastetaan mukavaa small talkia kylän mummujen ja pappojen kanssa. 

Venäjän kielestä opin sanomaan "Onko tämä lamppu? Kyllä se on lamppu." Kieli, mikä oli koko matka pää 

tarkoitus, ei minulla jäänyt käteen muuta. Se on harmi, mutta kielen opettaja, joka meitä nimenomaan yritti 

opettaa, ei osannut puhua englantia. Miten voimme opetella uutta, aivan vierasta kieltä jos opettajalla ja meillä ei 

ollut yhteistä kommunikointi kieltä? Pääasiassa meillä oli kuitenkin hauskaa.  



Viimeisen päivän hotellitutustumiskierroksella opin, että Pietarissa katot ovat hyvin kulttuurillinen juttu. Joskus 

siellä on järjestetty katto kävelyitä. Itse en kiinnittänyt kattoihin huomiota, koska koen, että ne ovat hyvin 

samanlaisia Helsingissä sekä Pietarissa. 

 

       

 

Koulutus: 

Kävimme tutustumassa paikalliseen ammattikouluun Venäjällä. Itse 

oppitunnille emme päässeet, mikä olisi ollut todella kiva, vaikka kieli olisi ollut vielä yhtä hepreaa. Olisi ollut 

mukava nähdä, että millaista oikea konkreettinen teoria oppiminen olisi ollut. Siitä olisi päässyt vielä paremmin 

jyvälle itse aiheesta ja tavasta millä venäläiset oppivat ja kouluttautuvat samankaltaisiin ammatteihin, kun me 

täällä Suomessa 

                                    

Luokka missä oppitunnit pidettiin. 

Kokemukset: 

Hauskana juttuna huomasin oppitunnilla, kun pidettiin tauko, että numero seitsemän on joku "in" juttu Venäjällä. 

Siinä kohtaa missä Amerikassa ja Suomessa sanotaan "Let's take a five", "Pidetään viiden minuutin tauko", 

Venäjällä pidetään seitsemän minuutin tauko. Minusta kyseinen numero on epämääräinen tuollaisiin 

tarkoituksiin, koska numero on pariton. Samoin juna aikataulut oli merkattu saapuviksi 20.47 tai 22.27. Olisi 

pitänyt katsoa kellosta, kun saavuimme Pietariin :) 

Ravintolassa tarjoilijat eivät puhuneet juuri ollenkaan englantia, joten tilanne oli aina yhtä koominen lähteä käsi 

viittomisilla näyttämään ja selittämään tarkoituksia. Joskus tarjoilijat epäröivät kuullessaan meidän olevan eri 

kielisiä ja lähtivät pois. Pää asiassa kuitenkin aina joku puhui tönkköenglantia niin, että saimme mahamme 

täyteen.  



 

 

Loppufiilikset: 

Matka oli kaiken kaikkiaan onnistunut ja hyvin organisoitu. Muutamia epähuomioita oli, mitkä olisi voitu hoitaa 

paremmin, mutta kaikki selvisi loppujen lopuksi. Fiilis matkasta jäi hyväksi ja mielestäni oli kiva lähteä mukaan ja 

kannattikin, vaikka ensin pelotti lähteä "yksin" ilman jo ennestään tunnettuja kavereita. Onneksi Keudalta lähti 

kolme ihanaa tyttöä mukaan ja heidän kanssaan tuli todella hyvin juttuun.  

 

        

Smolnan luostari, missä oli todella kauniit värit.   Meidän harmiksemme Verikirkko oli remontissa. 

 



 Mahtavan suuri Iisakin kirkko, jota kesti rakentaa 40 vuotta. 

 Kaunis rakennus Eremitaasi  

 

 

 

 

 


