Venäjäexcursion matkakertomus

Matkan mahdollistivat

Excursiomestarin alkusanat
“Aleksanteri sähä oot tommone venäläinen nii ja
excumestariki ensvuonna nii lähetäänks
Venäjälle kerhon kanssa?”
Pienen epäröinnin saattelemana ryhdyimme kuitenkin kerhon
hallituksen kanssa järjestelemään tätä reissua itään.
Vastuullani oli excun koordinointi niin kohteiden osalta kuin
matkan kuljetustenkin. Jännitti, monet eivät edes koskaan
olleet käyneet venäjällä saatikka tällaisella porukalla.
Reissun tärkein opetus lienee siinä, että ihmisten asenteet
muuttuivat, eikä reissulta palattaessa Venäjää nähty
pelottavana maana, jossa harmaakarhut matkustivat Ladojen
takapenkeillä lemmikkeinä. Pietari on moderni metropoli, jossa
niskat tulevat kipeäksi jatkuvasta päänkääntelystä eri
kulttuurikohteiden vilistäessä ympärillä. Chudovo tarjosi toisen
puolen Venäjästä, mutta sielläkin saimme
kokea venäläisen vieraanvaraisuuden UPM:n
vieraana upeassa kartanossa, illallisen äärellä,
joka vei kielen mennessään.
Suuri kiitos matkalle osallistuneille ja tietysti
myös meidän sponsoreille, jotka tekivät
matkasta opiskelijan lompakolle mahdollisen.
Excumestari & matkanjohtaja
Aleksanteri Negru-Vode

Matkaohjelma
Matkan tarkoitus oli
ennen kaikkea tutustua
venäläiseen kulttuuriin,
nähdä
itänaapurimme
liike-elämän koukeroita
ja saada puuteekkarit
kokoon saman pöydän
ääreen.
Reissasimme
Venäjällä neljä päivää ja
kolme
yötä,
eikä
tekemisen
puutteesta
kukaan valittanut kärsivänsä.
Matkaohjelma tiivistettynä






26.9.12 Lähtö (keskiviikko)
o Lähtö Helsingistä ja saapuminen Viipuriin, jossa
museoihin tutustumista
27.9.12 (torstai)
o Saapuminen Pietariin ja excursio Pöyryllä
28.9.12 (perjantai)
o Excursio UPM vaneritehtaalle Chudovoon
29.9.12 (lauantai)
o Tutustuminen paikalliseen metsäakatemiaan
30.9.12 (sunnuntai)
o Paluu Helsinkiin

Suuri kiitos kerhoa ikuistaneille valokuvaajille: Markus
Kauppiselle, Emil Janssonille ja Heikki Marttilalle joiden
valokuvia on tässä kertomuksessa.

Tapahtuipa keskiviikkona 26.9
Matka alkoi ongelmitta ja selvisimme
rajankin
yli
yhtenä
porukkana.
Excumestaria jännitti. Olivathan monet
ekaa kertaa maassa, jossa eivät ole
koskaan olleet ja jolla on etenkin
suomalaisten keskuudessa hieman
kyseenalainen maine.
Saavuttuamme
perille
Viipuriin
asetuimme Ystävyyshotelli Druzhbaan.
Levitimme kamat, siistiydyimme ja
painuimme valtaamaan kaupunkia 16
hengen voimin.
Tarkoituksena oli tutustua moniin kohteisiin, mutta aika oli
tiukilla, etenkin kun monet museot menivät jo aikaisin kiinni.
Löysimme paikallisten opastuksella perille Uno Ullbergin
taidemuseoon, joka oli juuri ehtinyt sulkea ovensa, mutta
viereinen valokuvanäyttely oli avoinna. Näyttelyn teemana oli
”Viipuri Suomen vallan alla”. Valokuvia, karttoja postikortteja.
Kaikki suomeksi. Hyvin vaikuttava ja samalla nostalginen
kokemus, vaikkei kenelläkään meistä ollut Viipuriin sen
kummempaa hengellistä sidettä.
Söimme ravintolassa, josta oli suositusten saattelemana
bookattu meille pöytä. Venäläinen keittiö teki kauppaansa.
Shashlikit ja borshit upposivat nälkäisiin matkalaisiin. Yöllä
tarjolla oli menoa hotellin ravintolassa, jossa esitettiin suureksi
yllätykseksi liveperformansseja.

Tapahtuipa torstaina 27.9
Venäjällä lähdimme liikkeelle rapealla herätyksellä, sillä
ryhmämme lähti jatkamaan matkaa Viipurista Pietariin jo
hyvissä ajoin aamulla. Aamupäivällä meitä odottivat Pöyryn
edustajat, joidenka Pietarin konttoriin olimme sopineet
excursiovierailun. Pöyryllä saimme nähtäväksi lukuisan
määrän projektipäälliköitä, sekä myös näytteitä heidän
työtehtävistään yrityksessä. Kierrettyämme lukuisan määrän
konttoreita ja toimistopöytiä läpi, saimme maistaa paikallista
kaalipiirakkaa, joka oli monen ryhmän jäsenen mielestä todella
hyvää. Lopuksi kiitimme isäntiämme Pöyryllä Suomalaisilla
herkuilla, sekä laulaa lurautimme myös kappaleen tuon talon
onneksi.
Pöyryltä
lähdettyämme
saimme
mukaamme
myös
matkaoppaan, jonka kanssa kiersimme ympäri Pietaria
tutustuen
sen
nähtävyyksiin.
Kaupunkikierroksen
aikana
oppaamme kertoi meille todella
yksityiskohtaisesti
ja
tarkasti
faktoja alueen rakennuksista, joita
ei
todellakaan
ollut
vähän.
Lukuisista rakennuksista saimme
tietoomme mm. rakennusvuoden,
käyttökohteet ja välillä myös
talossa asuneet henkilöt. Lisäksi
pääsimme kokemaan käytännössä
Venäläisen liikenneruuhkan.

Jatkuipa torstaina 27.9
Hyvästeltyämme oppaamme suunnistimme suomalaisten
suosimaan Hotel Moscowaan, jossa meille oli varattu huoneet
loppureissun ajaksi. Valloitettuamme huoneemme siirryimme
illalliselle hotellin alakertaan, jossa meitä odotti ryhmän
suureksi
suosikiksi
noussut
tarjoilijatar.
Lukuisten
väärinkäsitysten, huokausten ja tilausten jälkeen ainakin osa
porukastamme sai ruokaa, joka myös useissa tapauksissa oli
sitä, mitä olimme tilanneet.
Loppuillasta porukkamme hajaantui tutkimaan Pietarin
keskustaa, ja väkilukumme kasvoi lisäksi yhdellä Heikin
liityttyä joukkoon juna-asemalla.

Tapahtuipa perjantaina 28.9
Perjantaiaamuna suuntasimme kohti reissumme pääkohdetta,
UPM Kymmenen Chudovon vaneritehdasta. Chudovossa pienet
puutalot, kasvimaat ja kuoppaiset tiet tarjosivat täydellisen
vastakohdan Pietarin hulppealle arkkitehtuurille sekä
miljoonakaupungin liikenneruuhkille.

Tällä hetkellä noin 600 henkeä työllistävä vaneritehdas on
perustettu Chudovoon 1988. Konevalmistaja Raute on ollut 90luvun alussa tehtaassa osakkaana, kunnes 2005 tehdas on
siirtynyt kokonaisuudessaan UPM:n hallinnoimaksi. Tehdas
valmistaa sekä pinnoitettua että pinnoittamatonta vaneria ja

Jatkuipa perjantaina 28.9
pääosa
tuotteista
kuljetusteollisuudessa.

hyödynnetään

muotti-

sekä

Tehtaan pääraaka-aine on koivu, jota onkin saatavilla Venäjän
metsissä runsaasti. Kiitos koskemattomien metsien, tukit
Venäjällä ovat keskimäärin tiheämpiä kuin Suomessa. Näin
ollen Venäjällä pystytään valmistamaan laadukasta ja
hinnaltaan kilpailukykyistä vaneria, josta jopa 80% menee
ulkomaan markkinoille.
Ongelmia raaka-aineen osalta koituu tosin sen logistiikasta.
Kyseinen ongelma on Chudovossa ratkaistu puiden
lumivarastoinnilla, jolloin noin 36 000 m3 puutavaraa saadaan
säilöttyä ja pystytään näin hyödyntämään pahimman puupulan
aikaan syksyllä.
Kulttuurillisia eroja Venäjän ja Suomen teollisuuden välillä oli
myös havaittavissa. Venäjällä ongelmat ratkotaan usein vasta
pakon edessä kun taas Suomessa niitä pyritään ehkäisemään jo
ennalta. Vierailumme aikana puheenaiheeksi nousi myös
tehtaiden työturvallisuus, jonka merkitystä Venäjällä ei
valitettavasti vielä arvosteta yhtä paljon kuin Suomessa.
Opettavaisen ja kiinnostavan excursion päätteeksi saimme
vielä nauttia herkullisesta venäläisestä illallisesta kauniin
kartanon puitteissa. Puheiden ja laulun täytteisen illan jälkeen
olikin mukava suunnata nauttimaan vielä viimeisistä hetkistä
Pietarin sykkeessä.

UPM suomalaisten kerhotila ja ravintola

Tapahtuipa lauantaina 29.9
Kerran excumatkalla ollaan niin excuillaan sitten kunnolla.
Lauantaina oli vuorossa paikalliseen metsäakatemiaan
tutustuminen. Tarkoituksena oli tehdä tuttavuutta paikallisten
metsäalan yliopistolaisten kanssa.
Matkasimme upealla Pietarin metrolla, joka on nähtävyys
itsessään. Monet seinistä on koristeltu mosaiikilla ja muulla
värikkäällä taiteella. Kolisevat vaunut olivat suurimmaksi
osaksi vielä neuvostoaikaisia.
Metsäakatemian
oppilasryhmä
otti
meidät
vastaan.
Excumestari heitti taktisen lakinvalkoisen valheen, ettei puhu

Jatkuipa lauantaina 29.9
venäjää, jolloin yhteiskieleksi muodostui englanti ja keskustelu
oli mahdollista ilman tulkkia.
Kiersimme kampusalueen ja näimme mm. pitkän
galleriakäytävän, johon oli asetettu esille puukappaleita
näytille. Monille tuli mieleen varmasti mekanisteille tuttu
puulajitentti, jossa haasteena on yhdistää puunimi
mallikappaleeseen.
Osa porukasta oli herännyt vasta puolenpäivän tienoilla ja oli
kierrellyt kaupunkia tutustuen paikallisiin nähtävyyksiin.
Verikirkko, Eremitaasi, Iisakin kirkko ja Nevski Prospekt
tekivät vaikutuksen. Myös pimeä taksi tuli koettua, mutta niin
kuin sanonta kertoo, jokainen auto on venäjällä taksi.

Palattiinpa sunnuntaina 30.9
Viidentenä päivänä koitti se paljon pelätty kotiinlähdön aika.
Aamu aloitettiin luonnollisesti aamupalalla, se kun sisältyi
huoneen hintaan. Hienoisesti ihmettelin miksi aamiaisella
tarjoiltiin spagettia, mutten antanut sen häiritä iloani ilmaisesta
seisovasta pöydästä. Aamiaista nauttiessa osa porukasta myös

pohti miten he osuivat venäläisessä miljoonakaupungissa
viettämään iltaa samaan paikkaan sadan viidenkymmenen
turkulaisen kanssa. Elämä on ihmeellistä.
Aamiaisen jälkeen rupesimme keräämään kamoja huoneesta ja
ilmeisesti kaikki olennainen tuli mukaan. Hotellista lähdettiin
puolen päivän aikaan ja matkalla pysähdyttiin johonkin
paikalliseen ostoskeskuksen tapaiseen, jossa oli toisessa päässä

Rajanylitysjännittämistä
Ikea ja toisessa päässä jokin paikallinen prismanvastine. Sieltä
haettiin viime hetken tuliaishankinnat ja uudet kengät, koska
edelliset eivät juuri pitäneet venäläisestä vesisateesta.

Kunhan olimme saaneet matkanjohtajan ja kerhon
rahastonhoitajan viimeinkin bussin kyytiin 15 minuuttia
sovitusta ajasta myöhässä lähdimme tykittämään kohti Suomen
rajaa ja vaalimaan rajaylityspaikkaa. Matkalla pohdimme
venäläistä liikennettä ja tiestön kuntoa. Erityisesti meitä
ihmetytti kun tie oli vain kaksikaistainen mutta silti siinä meni
parhaimmillaan neljä autoa rinnakkain. Näimme myös kun joku
paikallinen Alan mies oli saanut soratykki-scaniansa kaadettua
ojaan. Kaveri oli kyllä ollut hommassaan tarkka kun oli saanut
kaadettua autonsa sopivasti että noin 20cm halkaisijaltaan
oleva koivu oli jäänyt pystyyn hytin ja lavan väliin.
Rajalla alkoi se jännittävin vaihe että pääsemmekö takaisin
rajan yli. Toiminta rajalla kyllä ihmetytti meitä, erityisesti se

että bussissa piti olla yhtä monta ihmistä kuin rajan yli
tultaessa. Ihmisten ei kuitenkaan tarvinnut olla samoja.
Pääsimme kaikki rajan yli, jopa Heikki joka joutui liftaamaan.
Pysähdyimme sitten tax free-kaupassa ostamassa vähän lisää
tuliaisia. Se putiikki, tai lähinnä sieltä löytynyt siivekäs
koirapehmoeläin, jolla oli pinkki pipo, herätti minussa sisäisen
autonkoristelija-tingeltangeliveijarin. Pakkohan sellainen oli
hankkia oman auton tuulilasille.
Suomen tullissa ei ollut enää mitään erikoisuuksia tai
epäselvyyksiä ja matka seiskatietä pitkin kotiin päin pääsi
alkamaan tai jatkumaan, riippuu miten ajattelee. Suomen
puolella ei mitään erikoista sitten enää tapahtunutkaan ja
pääsimme kaikki onnistuneesti kotiin. Noloa sekin olisi ollut
että kehä kolmosen sisäpuolella olisi vielä törmätty bussilla
johonkin. Mutta hyvä reissu oli, kiitokset excuisännille,
Aleksanterille, muille matkalaisille ja paikallisille siitä että
olivat melkoisen mielenkiintoista sakkia.

Kotkamills Oy on suomalainen metsäteollisuusyhtiö, joka
on erikoistunut laminaattipaperiin, aikakauslehtipaperiin
sekä puutuotteisiin. Yhtiöllä on tuotantoa Suomessa ja
Malesiassa. Kotkamillsin palveluksessa on 500 henkilöä.

Tutustu 140-vuotiset perinteet omaavaan yritykseemme
osoitteessa www.kotkamills.com

Raute on puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti palveleva
teknologiaja
palveluyritys,
jonka
tärkeimmät
asiakasteollisuudet ovat vaneri- ja LVL-teollisuus.
Opiskelijan näkökulmasta Raute on mielenkiintoinen kesä- tai
lopputyöpaikka, jossa työtehtäviä riittää eri alojen osaajille.
Raute on ollut mukana tukemassa Puumekanistikerhoa
monissa tapahtumissa, jotka eivät olisi olleet niin antoisia
ilman tätä yhteistyötä.
Rauten tuoteperhekonsepti tuotannon tarpeisiin

taso edustaa tuoteperhettä, joka tarjoaa edullista ja
yksinkertaista ratkaisua. Teknologia on helppokäyttöistä ja
vaatii enemmän työvoimaa kuin muut Rauten teknologiat.

taso tarjoaa laajan valikoiman ratkaisuja tuotannon eri
tarpeisiin mahdollistaen myös jälkikäteen tehtävät
modernisaatiot.

tuoteperhe on kaikista korkeimmin automatisoitu ratkaisu
vaativimpiin tuotannon tarpeisiin.

Yhdistyksen tarkoituksena on olla yhdyssiteenä Suomen
puutuoteteollisuudessa toimivien tai sitä suoraan tai välillisesti
palvelevien insinöörien välillä, edistää heidän toimintaansa
puutuoteteollisuuden hyväksi ja kehittää tätä teollisuutta.
Suomen
puuteollisuusinsinöörien
yhdistys,
tuttavallisimmin
Puuinssit, ovat olleet tukemassa Puumekanistikerhoa useissa
tapahtumissa joista tunnetuin lienee kevättalvella järjestettävä
yrityssaunailta.
Tutustu
puuinsseihin
osoitteessa
http://www.puuteollisuusinsinoorit.fi/

WSValutec on osa Valutec Groupia, johtavaa puutarakuivaamoiden
toimittajaa Euroopassa. Kuivaamoidemme käytettävyys ja tehokkuus
ovat huippuluokkaa. Kuivaamoiden vuositehot ovat kärjessä luonnollisesti kannattavaa kuivausta. Tuhansia toimittettuja
kuivaamoja ja yli 60 vuoden kokemus alalla antavat varmuuden siitä,
että WSValutecin kuivaamot kestävät. Sekä nyt että tulevaisuudessa.
Tutustu WSValuteciin paremmin osoitteessa
http://www.wsvalutec.fi/
Puumekanistikerholla on ollut suuri kunnia olla WSValutecin
vieraana aikaisemminkin excursion muodossa. Venäjä, WSValutecin
tärkein markkina-alue avautui monelle kerholaiselle uusin silmin.

