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Mitä, Missä ja 
Milloin? • Kävimme vierailemassa Venäjällä, Pietarissa. 

Tarkoituksena oli tutustua paikalliseen kulttuurin 
ja kouluun. Reissun ajankohta oli 12.3-15.3.

• Kuopiosta, Savon ammattiopistosta mukana oli 
kolme matkailualan opiskelijaa (Sami Julkunen, 
Emmi Vainikainen ja Anni Pöllänen) , yksi 
tarjoilijaopiskelija (Leila Jokelainen) sekä opettaja 
Marianne Honkonen



Yöpymispaikka

• Yövyimme Pietarissa Ibis-nimisessä hotellissa.

• Hotelli oli halpa, mutta hyvännäköinen silti. 
Aamupala sisältyi myös hintaan.

• Meidän ryhmälle oli varattu yksi yhden hengen 
huone, yksi kahden hengen huone ja yksi 
kahden huone, jossa yöpyi myös Muoniosta 
tullut opiskelija.

• Hotellin sijainti oli erinomainen. Heti vierestä 
löytyivät Galeria ja metroasema. Eli liikkumis-
ja shoppailu mahdollisuudet olivat hyvät.



Vierailukohteet

• Ensimmäisen päivänä asetuimme aloillemme hotelliin 
ja valmistauduimme seuraavia päiviä varten.

• Toisena päivänä lähdimme vierailemaan koululle ja 
siellä oli meille opiskelijoiden suunnittelemaa 
ohjelmaa, mm. Oppitunnit venäjän kielestä ja 
runoudesta.

Koulupäivän jälkeen lähdimme tutustumaan 
Eremitaasiin, jossa vietimme loppupäivän. Meille 
pidettiin siellä opastettu kierros.

• Kolmantena päivänä lähdimme heti aamusta 
vierailemaan uudestaan koululle, jossa opiskelijat olivat 
taas keksineet meille päänmenoa, mm. Englannin 
kielen oppitunti ja Venäjä-aiheisia tietokilpailuja. 

• Viimeisenä päivänä luovutimme huoneet ja 
valmistauduimme matkaan takaisin Suomen puolelle.



Vierailukohteet

• Toisena päivänä, Eremitaasin 
jälkeen, opettajat lähtivät vielä käymään 
Sokos-hotelli Palace Bridgessä ja 
tapaamaan siellä yhteyshenkilö, joka 
vastaa opiskelijoiden työpaikalla 
tapahtuvasta koulutuksesta.

• Kolmantena päivänä, koulupäivän 
jälkeen, opettajat lähtivät käymään 
oppilaitoksen uudessa asuntolassa Veran 
johdolla.



Hintataso

• Venäjän omana valuuttana toimii Venäjän Rupla.

• Yleisesti ottaen hintataso oli matala.

• Jos halusit lähteä hakemaan jonkunlaista syömistä ja juomista, 
yleensä selvisit hyvinkin parilla eurolla.

• Esim. Galeriassa olevat ketjuliikkeet olivat kuitenkin aivan 
normaalihintaisia, joten sinne sai varata rahaa mukaan melko 
reilusti, jos halusit lähteä shoppailemaan ihan kunnolla.



Työpaikalla tapahtuva koulutus

Sokos-hotellit Pietarissa

- tapsimme Sokos-hotelli Palace Bridgen hr-osaston yhteyshenkilön. 
S-hotellit Pietarissa ovat halukkaita ottamaan opiskelijoita 
vastaanottoon, tarjoiluun, keittiöön ja kerroksille. Työkieli on 
englanti. Tekevät jo yhteistyötä muutaman suomalaisen koulun 
kanssa, joten opiskelijoiden työllistäminen on tuttua. Hotellit ovat 
hyvä tasoisia, kansainvälisiä hotelleja.

S-hotellit Pietari

Asuminen

- Yhteistyökoululla on upouusi asuntola, 
jossa opiskelijoiden on mahdollista yöpyä. 
Asunto järjestyy Pietarin yhteistyöhenkilö 
Vera Rausch'in kautta. S-hotelli ei osallistu 
asunnon hankkimiseen.

- Asuntola ei ole metroverkon varrella, joten 
bussilla pitää kulkea. Asuntolasta on Nevski 
Prospektille on n. 30 min bussimatka.

- Veraa tarvittaisiin ylipäätään käytännön 
järjestelyissä esim. työluvat yms. Byrokratia.

- Asuntolasta kuvia linkkisivuston blogissa

https://www.sokoshotels.fi/fi/pietari


Liikkuminen

• Liikkuminen oli helppoa ja edullista. Jos halusit päästä yhtään 
pidemmälle, niin metro oli nopea, helppo ja halpa tapa liikkua.

• Yhden metropoletin hinta oli 45 ruplaa = n.0,6 euroa

• Kaupungissa liikkuminen oli myös helppoa marshrutkalla



Matkan hyvät ja 
huonot puolet
PLUSSAT

•Pääsi tutustumaan Pietariin ja paikalliseen kulttuuriin.

•Halpa hintataso.

•Kaupunki on itsestään jo nähtävyys.

• Pietari – ja ehkä myös Venäjä - vaatii oman kokemuksen, joka 
rohkaisee tutustumaan maahan paremmin ja kenties 
hakeutumaan työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen.

• Metrolla kulkeminen helppoa.

• Venäläinen vieraanvaraisuus ja hyvä palvelu – pl. Emeritaasi

MIINUKSET
• Paikallisten huono kielitaito.
• Turistien huijaaminen (lisämaksut)
• Suurkaupungissa liikuttaessa muistettava varovaisuus.



Linkkejä

Finnish students in St. Petersburg

- matkasta tehty blogi

http://www.tcmc.spb.ru/college/international/1816-2018-03-17

- yhteistyöoppilaitoksen oma julkaisu

Yhteistyöoppilaitoksen yhteystiedot:

- St. Petersburg Technical College

of Management and Commerce ja yhteyshenkilö Vera Rashich.

https://haniworld.tumblr.com/
http://www.tcmc.spb.ru/college/international/1816-2018-03-17

