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Brno

 Tsekin 2. suurin kaupunki, noin 400 000 asukasta

 Opiskelijoita lähes neljäsosa asukkaista (80 000)

 Kaupungissa kolme yliopistoa: Masaryk University, Brno University of 
Technology ja Mendel University, joista BUT siis 2.suurin (20 000 
opiskelijaa, 8 tiedekuntaa)

 Hyvät ja edulliset liikenneyhteydet mm. Prahaan, Wieniin ja Bratislavaan 
(halvin Student Agency, jonka bussit kulkevat jopa Ruotsiin saakka)

 Asuminen ja elintarvikkeet edullisia



Brno



Ennen lähtöä
 Kohdevaihtoehtoja kv-toimistosta -> Brno 1. vaihtoehto alusta 

alkaen
 Koululle tarvittavat lomakkeet
 Kun vaihtopaikka varmistui:

- Asuntolapaikan varaaminen
- Lentoliput
- Vakuutukset
- European Health Card
- Sähköpostivaihtoa kohdekoulun ja tuutoreiden kanssa



Vaihdossa
 Olimme vaihdossa syyslukukauden 2008
 Kohdekoulu Brno University of Technology, Faculty of Civil 

Engineering
 Koulussa toimii International Students Club (ISC), joka järjesti 

ohjelmaa ja auttoi käytännön asioissa (mm. joukkoliikenne, 
sairaalat jne.)

 Ensimmäinen viikko Tsekin kielikurssia ja viikon päätteeksi 
”tutustumisviikonloppu”

 Kielimuuri! (lähinnä vain nuoret puhuvat englantia)



Vaihdossa

 Ensimmäisen viikon kielikurssilaisia



Opiskelu
 Opetus englanniksi ja pääasiassa melko tylsää
 Valitsimme kursseja myös arkkitehtuurin ja tuotantotalouden 

tiedekunnista
 Syyslukukausi kestää syyskuusta tammikuuhun, mutta palasimme 

Suomeen ennen joulua
 Tammikuussa ei ole opetusta, pelkästään kokeita, jotka suoritimme 

jo ennen lähtöä
 Kurssit melko helppoja, mutta töitäkin sai tehdä (paljon piirtämistä, 

pari esitelmää, essee ja kokeet)
 Saldona ~20 op



Asuminen
 Koulun asuntola sijaitsee n. 10km etäisyydellä keskustasta
 Kulkuyhteydet keskustaan hyvät, raitiovaunulla n. 20 min
 Lähes kaikki BUT-vaihtarit samassa talossa
 Asuimme neljän hengen solussa samassa 2h huoneessa, 

kämppäkaverit Unkarista
 Huoneen kunnossa ei ollut kehumista…
 Vuokra noin 110e/kk + netti ja pyykkitupa
 Kampusalueella mm. pieni kauppa, kahvila, kaksi ruokalaa, 

liikuntakeskus ja kaksi baaria



Asuminen

 Asuntolarakennus  Huone



Elämää vaihtarina
 Erasmus-opiskelijoita ympäri Eurooppaa, BUT:ssa n. 200, yhteensä 

Brnossa n. 600
 ISC:n järjestämiä retkiä ja tapahtumia pitkin syksyä (mm. Beer 

Marathon, Tram Party, Moravian Karst, Budapest, luistelua, 
keilausta jne.)

 Joka tiistai esitelmiä eri kansallisuuksista
 Joka keskiviikko Erasmus-bileet Club Mandarinissa, joka viikko eri 

teema
 Lisäksi vaihtareiden järkkäämiä bileitä asuntolalla PALJON
 Tehtiin myös omia retkiä (Telc, Wien&Bratislava, 

Krakova&Auschwitz)



Elämää vaihtarina

 Suvi-Mari, Mantas (Liettua) ja Mari 
Telcissä

 Suvi-Mari Wienissä



Elämää vaihtarina

 Suvi-Mari, Tomi, Cayetana (Espanja), 
Adrien (Ranska), Jyri ja Toni 
Krakovassa

 Kämppikset
(Vivien, Suvi-Mari, Mari ja Judit)



Elämää vaihtarina



Elämää vaihtarina



Paluu Suomeen
 Vaihtarielämään tottuneelle paluu arkeen oli suurempi shokki kuin 

Tsekkiin mennessä
 Opintopisteiden kalastelu jälkeen päin hankalaa (varsinkin, kun 

suoritimme kursseja eri tiedekunnissa)
 Yhteydenpitoa muista vaihtareista saatujen kavereiden kanssa
 Alhaiseen hintatasoon ehti tottua, Suomessa rahat ei riitä 

mihinkään



Mitä jäi käteen?
 Huomattavasti matalampi kynnys kommunikoida englannin kielellä
 Kymmeniä uusia kavereita ympäri Eurooppaa
 Jatkuva matkusteluhalu
 Mahtava kokemus, ja lähdettäisiin saman tien uudestaan, jos olisi 

mahdollista



Vinkkejä vaihtoon aikoville
 Älä epäröi! Kannattaa ehdottomasti lähteä
 Tsekki oli positiivinen yllätys; ihmiset loppujen lopuksi hyvin 

samankaltaisia kuin suomalaiset, joukkoliikenne pelaa ja 
matkustaminen on halpaa, ruoka ja olut hyvää ja edullista

 Brnossa paljon opiskelijoita -> vilkas yöelämä
 Vaikka Brno on Tsekin 2.suurin kaupunki, se ei ole samanlainen 

turistirysä kuin Praha
 Vaihtareille järjestettäviin aktiviteetteihin kannattaa osallistua
 Brnosta on helppo matkustaa naapurimaihin ja kauemmaskin -> 

suositeltavaa!



DEKUJI!
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