
SASKY 

koulutuskuntayhtymä

Saskyn poijjaat ja tyttelit Pietarissa



SASKY koulutuskuntayhtymä

• N. 3000 ammatillista opiskelijaa, henkilöstöä 560

• 9 eri ammatillista oppilaitosta, 11 eri kampuksella, 
lisäksi yleissivistävää koulutusta

• Oppilaitokset maantieteellisesti hajanaisella alueella 
Pirkanmaalla ja Satakunnassa

• Yhteistä kansainvälisyyttä rakennettu vuodesta 
2014

• Vuosittain n. 60 pitkää vaihtoa, joista n. 4-8 
suuntautuu Venäjälle. 





Saskyn Venäjä-vaihto 2014-2018

• Kohteena Pietari, miljoonakaupunki neljän tunnin 

junamatkan päässä – ”ei paha repäsy”

• Oppilaitosvaihtoa Perinteisen kulttuurin oppilaitokseen ja 

Restaurointikouluun; artesaaniopiskelijat

• TOP-jaksoja lähinnä Pietarin kolmeen Sokos-hotelliin; 

liiketalous, marata ja laitoshuoltaja

• Jaksot 4-6 viikkoa, yleensä 6 vk

• Vuosina 2014-2018 Saskysta ollut yhteensä 7 

opiskelijaa oppilaitosvaihdossa ja 20 opiskelijaa TOP-

jaksoilla, sekä 12 opettajaa 





- Joryn Pietarin matkat

- Yhteisen kv-assistentin resursoiminen Venäjä-vaihtoja 

varten

- Saattaminen: ”Koulumatkat taitoin kahdella eri metrolinjalla 

ja bussilla, matkaan meni yleensä noin tunti”

- Pitkän linjan työ: vuonna 2013 alettiin hakea TOP-paikkoja 

merkonomeille, Sokos-hotellit löytyivät sattumalta

- Sokos-hotellien joustavuus ja yhteistyöhalu: blinejä ja 

borsch-keittoa vuonna 2014, uusi vierailu 2016

- Pietari lähellä ja helppo, englannilla pärjää töissä

Johto sitoutunut





Opettajien matkat

”Rauhallisin mielin jätimme opiskelijat Pietariin. 

Työssäoppimiseen liittyvät asiat ovat Pietarin Sokos-

hotelleissa todella hyvin organisoitu. Opiskelijat pääsevät 

tekemään oikeasti töitä ja heidän tutkinnon osan tavoitteet 

otetaan huomioon...Tämän matkan jälkeen on helppoa 

suositella, esitellä ja motivoida opiskelijoita 

kansainväliseen vaihtoon Pietariin Sokos-hotelleihin.”

"Tuli tunne, että opiskelijoista todella kannetaan vastuuta ja 

pidetään huolta."





Oppilaitosyhteistyö

• Yhteistyösopimus oppilaitoksen kanssa, 
oppilaitoksella yhteistyösopimus Sokos-hotellien 
kanssa

• Opiskelijat otetaan oppilaiksi

• Oppilaitos hoitaa kutsut ja sopimukset, 
tarkemmat tavoitteet määritellään 
arviointilomakkeeseen; Sokos-hotellit hoitavat 
arvioinnin

• Kouluihin tutustuminen, tutor-opiskelijat

• Vastavuoroisuus



"Kierrellessämme koulun tiloissa ei voinut kuin 

ihastella miten taidokkaita töitä opiskelijat ovat 

tehneet." 



Opiskelijoiden 
kokemuksia



Ammatillista antia

”Sain tehdä töissä paljon kaikkea...mutta tämä johtuu omasta 

reippaudestani. Jos haluat tehdä Venäjällä työssäoppimispaikalla töitä, 

etkä vain istua, sinun täytyy pyytää niitä ja olla erittäin aktiivinen.”

"Opin käyttämään ohjelmia hotellissa, sain rohkeutta 

asiakaspalveluun."

"Käsittelin itse keittiöllä kalaa päivittäin ja se olikin todella hyvä. 

Suomessa kalaa tulee harvemmin käsiteltyä, joten tietämykseni kalasta 

on ollut vähäisempää. Nyt sekin on korjattu."

"En ole tällaista ennen tehnyt, eli pääsin käsiksi uusiin tekniikkoihin ja 

välineisiin. Opin uusia taitoja, kuten olin toivonutkin."





”Oma englannin kielen taitoni ei ole hyvä, mutta pärjäsin 

loistavasti, vaikka en lausu enkä puhu kieliopillisesti oikein. 

Työkaverini puhuivat erittäin hyvää englantia. Muualla 

Pietarissa englannin kuuleminen oli harvinaista." 

”Vieraiden kielten oppiminen on yksi parhaita asioita, mihin 

käyttää omaa aikaa."

"Paremmalla kielitaidolla tästä olisi saanut vielä enemmän 

irti."

Kielikysymys?





Töykeyttä ja sydämellisyyttä

”Tapasin myös välinpitämätöntä käytöstä kahviloissa, 

laskua voi joutua odottamaan kauan." 

"Suomessa olen tottunut, että asiakaspalvelija on 

hymyilevä ja iloinen. Venäjällä kaupan kassalla myyjät eivät 

olleet semmoisia.”

"Työkaverit ja venäläiset ovat paljon ystävällisempiä sinulle 

ja ajattelevat sinun parastasi enemmän kuin Suomessa." 

"Koin, että minusta huolehditaan ja otetaan erityisen hyvin 

huomioon." 





Ruoka

- Erilaista, jakoi mielipiteitä. 

Toisaalta ”annoksia, jotka 

veivät kielen mennessään”, 

toisaalta ”aika pian matkan 

aikana alkoi tulemaan 

suomalaista ruokaa ikävä!"

- Myös esillepano tärkeää 

marata-alan opiskelijoille





”Päivämme alkoi hulppeasti 
Eremitaasista. No huh huh.. Voi sitä 
ylellisyyden määrää. Välillä 
kävimme kahvilassa tankkaamassa. 
Viisi tuntia kierreltiin ja ihmeteltiin 
kaikkea näkemäämme. Ja jos 
oikein muistan, niin jos jokaisen 
taideteoksen edessä seisoisi yhden 
minuutin, niin kierroksella menisi 
vaatimattomasti 22 vuotta”

(Samiedun opiskelija)

Iisakin kirkko ”henkeäsalpaavan 
upea”.

Häikäisevä kulttuuritarjonta





Kokemuksen syvällä rintaäänellä…

"Spotify ei toimi Venäjällä, mutta katusoittajia voi nähdä 

talvellakin." 

"Aikaiselle herääjälle on aamiaistakin jäljellä.”

"Paikallisessa Lenta kaupassa on tavarat halvempia kun 

kadun pikkukaupoissa tai Prismassa. Lisäksi sieltä löytyy 

melkein kaikkea paitsi dipin kastiketta."





Loppujen lopuksi:

"Reissu oli aivan mahtava, porukka oli loistava...Venäjä oli tosi kaunis 
paikka, tosin kielimuuri oli suurempi kuin kuvittelin. Ja lähtisin saman 
tien uudelleen, suosittelen tätä kokemusta kaikille" 

"Ennakkoluulot kannattaa heittää romukoppaan, ja lähteä rohkeasti itse 
toteamaan, millaista elämää ja ihmisiä Venäjällä on" 

"Osaan antaa enemmän arvoa asioille, jotka meillä Suomessa ovat 
kunnossa, mutta joihin tulee helposti suhtauduttua 
itsestäänselvyyksinä. Puhdas ilma ja juomakelpoinen hanavesi ovat 
hyviä esimerkkejä”

"Tätä kokemusta kelpaa muistella koko loppu elämänsä!" 



Reformin hengessä:

"Uutta voi 

oppia missä 

vain, keneltä 

vain ja koska 

tahansa."


