
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
volosovon naisten delegaatio, adrimmdisend vasemmalla tulkkija ryhmdnjohtaja Marina Bolkonskaja. Miehet takana ovat 
vasemmalta lukion rehtori Timo Hyvonenja yidasteen rehtori Timo Salmela. 

Vuoroin vieraissa 

Talla kertaa Volosovon delegaatio kavi Hangossa 

> Hankoniemen ylaasteen 
ja lukion ystavyyskoulu Volo-
sovosta, lahelta Pietaria, kavi 
talla viikolla vastavierailulla 
Hangossa. Huhtikuussa Han-
koniemen koulu oli vieraillut 
Pietarista 80 kilometria Ian-
teen, Narvan suuntaan sijait-
sevassa venalaiskaupungissa. 

Hankoon oli saapunut 11 
henkea kasittava delegaatio, 
joista paaosa olivat opettajia 
ja muissa hallintotehtavissa 
tyoskentelevia naisia. Muka-
na oli myos kolrae oppilasta 
eri asteilta aina ala-asteelta 
akatemiatasolle. 

- Kavimme ensimmais-
ta kertaa Volosovossa kaksi 
vuotta sitten, jolloin olim- 

me liikkeella noin kymme-
nen opettajan voimin, kertoo 
Hankoniemen ylaasteen reh-
tori Timo Salmela. 

Ystavyyskouluhanke on osa 
kestavan kehityksen Suomi-
Venaja -verkostoa johon osal-
listuvat koulut ovat saaneet 
rahoitusta mm. Opetushalli-
tukselta ja saastopankkisaa-
tiolta. 

Hankkeen piirissa koulut 
tekevat esimerkiksi yhteis-
tyota verkko-opiskelun muo-
dossa. Talla hetkella verkon 
kautta tehdaan muun muassa 
saahavaintoja ja pihaleikkeja 
koskevia tehtavia. 

- Me tulimme tavallaan ta-
ka-oven kautta mukaan ta- 

han hankkeeseen entisen lii-
kunnanopettajamme Tanja 
Sajalahden kautta, Salmela 
kertoo. 

Hankoniemen ylaaste ja 
lukio toivoo koulujen valisen 
ystavyyden ja yhteistyon jat-
kuvan myos tulevaisuudessa. 

- Kun ystavyydesta muo-
dostuu oikeasti henkilokoh-
taista kultuurien kohtaami-
nen toimii entista paremmin, 
Salmela toteaa. 

Volosovolaiset tutustuvat 
vierailunsa aikana Hangon 
historiaan seka maalla etta 
merella, koulupuolen hallin-
toon seka pienena lisana Fis-
karin ja Billnasin ruukkei-
hin. 

 

- Ensivaikutelma Hangos- 
ta on ollut todella hyva, saa- 
kin on suosinut meita. Taalla 
on runsaasti hienoja ihmisia 
joilta voimme oppia paljon, 
toteaa Volosovon delegaation 
ryhmajohtaja Marina Bol 
konskaja joka toimii Volo 
sovossa saksan kielen opetta- 
jana ja matkan aikana myos 
ryhman tulkkina. 

- Kaikki asiat koulujen 
osalta ovat todella erilaisia 
taalla Suomessa: tilat, ope- 
tusprosessi, kontakti oppilai- 
siin ja kuri. Lapset taalla ovat 
paljon vapaampia kuin meil- 
la, Bolkonskaja vertaa. -mh 
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