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Matkaraportti
Olen Olga Chtokalo, opiskelen Suomeen liikemiesten kauppaopistossa toista vuotta.
Siihen kahden vuoden opiskeluun sisältyy myös kaksi työssäoppimisjaksoa.
Ensimmäisen työssäoppimisjakson suoritin Suomessa ja se kesti 6 viikkoa. Hain ensin
toisen vaiheen työssäoppimispaikkaa Suomesta. Etsin erityisesti palkallisia
työssäoppimispaikkoja ja hain moniin pankkeihin ja toimistoihin. Yritin hakea
työssäoppimispaikkoja myös ulkomailta, kuten Espanjasta, mutta sopivia
harjoittelupaikkoja ei löytynyt. Hain työssäoppimispaikkaa myös Suomalais-Venäläisen
kauppakamarin Helsingin toimistosta ja sain lopulta heiltä viestin, jossa he kertoivat
tarvitsevansa työharjoittelijoita, mutta Pietarin toimistoon. Työharjoittelupaikka olisi
myös palkaton. Mietin asiaa ja totesin, että asunnon suhteen ei tulisi ongelmia, koska
isäni ja mummoni asuvat Pietarissä. Näin ollen soitin Helsingin toimistoon ja kerroin
olevan kiinnotunut Pietarin työssäoppimispaikasta. Seuraavaksi minut kutsuttiin
haastattelun, jonka jälkeen allekirjoitimme heti työssäoppimissopimuksen.

Suomalais-Venäläinen kauppakamari sijaitsee ihan
Pietarin keskustassa, Bolshaja Konjushennaja kadulla.
Tarkemman käsityksen työssäoppimispaikan tehtävistä ja
palveluista sain vasta paikan päällä.
Työssäoppimispaikassa sain työskennellä venäläisten
kanssa että suomalaisten kanssa. Pietarin toimistossa on
ihmiset ovat hyvin ystävällisiä ja mielenkiintoisia. Olen
myös oppinut paljon kulttuurista sekä venäläistä liiketaloutta ja
kaupankäyntiä. Pietarin toimistossa on noin 10 ihmisiä vakituisesti sekä lisäksi myös
harjoittelijoita. SVKK:n palveluihin kuuluvat juridiset palvelut, taloushallinnon ja
liiketoiminnan kehittamisen asiantuntijapalvelut, koulutus ja
valmennus sekä painotuotteet. Markkinapalveluita ovat
markkinatutkimukset, kansainvälistymisohjelmat ja –
projektit sekä operatiivinen markkinointiapu.
Minä matkustin Pietariin Allegro junalla. Matka kesti vain
3,5 tuntia. Junalla pääsee Pietariin nopeammin kuin
lentokoneella.
SVKK osti minulle junaliput Pietariin ja takaisin sekä
maksoi minun ruokakuluni (200 rupla / päivä).
Minun virallinen tehtävänimikkeeni kauppakamarissa oli
”Projektin apulainen”, mutta olen tehnyt paljon muitakin
tehtäviä kuin vain auttanut projektin toteutuksessa. Olen
tehnyt kaikkea mahdollista ja oppinut samalla paljon uutta.
Vapaa-aikana olen tutustunut Pietarin kulttuuriin, käynyt teatterissa, museoissa ja
felarmonijassa. Lisäksi olen tavannut ystäviäni ja viettänyt heidän kanssa paljon iloisia
hetkeja sekä tutustunut myös uusiin ihmisiin.
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Tavoitteesta voisin sanoa sen, että ne kyllä
toteutuivat. Olen saanut paljon uutta tietoa
liiketoiminnasta ulkomailla. Suosittelen
harjottelupaikkaa myös muille opiskelijolle.
Opiskelijat voivat hakea paikkaan koulun kautta.
Olen tyytyväinen harjotteluun ja siihen että päätin
lähteä, etenkin kun Pietari on niin lähellä Helsinkiä.
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