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Tšekin tasavalta 

• Pinta-ala: 78 866 km² 

• Asukasluku: 10 230 000 

• Pääkaupunki: Praha (1 172 975 as.) 

• Muut suuremmat kaupungit: Brno (367 396 as.),    
Ostrava (313 088 as.) 

• Valuutta: Tšekin koruna (CZK) 

• Kieli: Tšekin kieli 

• Tšekkoslovakian jakautuminen 1993 

• EU:n jäsenmaa 

• Kansallisylpeyden aihe: Olut 



Tšekin tasavalta 



IAESTE-harjoittelu 

• CIMOn (Center for International Mobility) 
harjoitteluohjelma 

• Pääasiassa teknillisten korkeakoulujen ja 
ammattikorkeakoulujen insinööriopiskelijoille 

• Hakuaika kerran vuodessa, helmikuussa 

• Tarjolla paikkoja yhteensä n. 40 eri maahan eri 
koulutusohjelmien opiskelijoille 

• Työnantajina usein yliopistot tai toisinaan yksityiset 
yritykset 

 
 http://www.cimo.fi/Resource.phx/cimo/kv-harjoittelu/vaihto/hakuavoin/iaeste.htx 



IAESTE 

• Sain IAESTE-harjoittelupaikan Tšekin teknillisestä 
yliopistosta Prahassa 

• Tieto hyväksymisestä tuli huhtikuussa 

• IAESTE-yhteyshenkilöni Suomessa sekä 
Tšekissä hoitivat kaikki harjoitteluun tarvittavat 
dokumentit sekä antoivat tietoa käytännön 
järjestelyistä 

• Saapuessani Tšekkeihin paikallisen IAESTE-
komitean jäsen oli vastassa lentokentällä ja 
saattoi myös ensimmäisenä päivänä töihin 

• IAESTEn työntekijät ovat Tšekeissä paikallisia 
vapaaehtoisia, yleensä opiskelijoita itsekin  



Czech Technical University in 

Prague 

• Harjoittelu tapahtui 
yliopiston 
tutkimuskeskuksessa 
kampusalueella 

• Työtehtävinäni oli mm. 
– Englannin kielisten 

tutkimusraporttien 
muokkaaminen 

– Taustatyön tekeminen 
tulevaa tutkimustyötä varten 

– Koekappaleen seuranta ja 
tulosten kirjaaminen 

– Luentomateriaalin 
koostaminen paikallisille 
rakennustekniikan 
opiskelijoille 

 



Harjoittelu 

• Harjoitteluvastaavani työskenteli 
toimistolla kokopäiväisesti (kun ei 
ollut kesälomalla) ja muut 
työkaverini olivat osa-aikaisia, 
maisteri- tai tohtoritutkinnon 
suorittajia 

• Kaikki työkaverini olivat tsekkejä, 
mutta puhuivat sujuvaa englantia, 
mikä oli jokseenkin harvinaista 
Tšekissä 

• Opin keskustelujemme kautta 
paljon sekä Prahasta että 
Tšekeistä 

• Kesälomasesongin takia 
työaikani olivat erittäin joustavat, 
ja minulle ilmoitettiin heti alkuun, 
että saan ottaa vapaata esim. 
matkusteluun 

 



Rahoitus 

• Sain IAESTE-yhteyshenkilöltäni muutaman 

kerran kesässä ns. taskurahaa (verotonta tuloa) 

Yhteensä n. 1200€/3kk (riippuu työpaikasta) 

• Hain myös OAMK:n apurahaa kv-harjoitteluun 

1350 € koko kesältä 

• Lisäksi nostin kesäopintotukea ja opintolainaa 

Matkustelin aika paljon, joten Tsekin halvasta 

hintatasosta huolimatta rahaa sai kulumaan. 



Elinkustannukset 

• Tšekeissä asuminen, 
matkustaminen ja 
syöminen halpaa: 
– Olut 0,8-1,5 € ja iso viinilasi 

1,2-2 € 

– Ravintolassa syöminen 
tavallisesti 4-10 € 

– Julkisen liikenteen 
kuukausikortti Prahassa n. 
20 € 

– Meno-paluu bussilla 
Wieniin 28 €, Berliiniin 52 € 

• Prahan tietyillä alueilla 
turisti-lisää 



Asuminen 

• Minulle tarjottiin jaettua huonetta IAESTEn harjoittelija-asunnosta, 
mutta vuokrasin itsenäisesti kalustetun huoneen kimppakämpästä 
lähempää keskustaa. 

• Maksoin vuokraa kuussa 5200 czk ~ 210 €, mikä sisälsi kaikki laskut. 

• Asuin kesän aikana tsekin, zambialaisen, slovenialaisen, 
slovakialaisen, ranskalaisen ja amerikkalaisen kanssa 

• Yhteiseläminen oli sujuvaa, ja vietimme joidenkin kämppisten kanssa 
paljon aikaa yhdessä. 



Praha 



Vapaa-aika 
 

• Prahassa oli lähemmäs 30 tekniikan alan harjoittelijaa 
ympäri maailman 
 Kokoonnuimme yhteen usein: beachin peluuta, jalkapalloa, ulkona 

syömistä, uima-altailla hengailua, nähtävyyksiin tutustumista, MM-
futiksen seuraamista, konsertteja, pubeilua & clubeilua 

 

• Keski-Euroopan IAESTE-komiteat järjestivät harjoittelija-
viikonloppuja Tšekeissä ja ympäröivissä Euroopan maissa 
läpi kesän 
 Osallistuin Wien-viikonloppuun ja melonta-reissuun Etelä- Tšekissä 

Vlatava-joella 

 

• Matkustin myös itsenäisesti tai kavereiden kanssa mm. 
Itävallassa, Sloveniassa, Saksassa, Norjassa ja tietysti 
Tšekeissä 

 

 

 



  



Mitä jäi käteen? 

• En oppinut itse työssä 

hirvittävästi uutta 

• Kehityin kuitenkin kieli- ja 

sosiaalisilta taidoiltani 

sekä keräsin huimasti ns. 

henkistä pääomaa: 

– Itsevarmuutta 

– Avarakatseisuutta 

– Optimistista asennetta 

uskomattoman hienojen 

kokemusten kautta ja 

upeiden ihmisten avulla 


