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Valmistelut

 Hetken mielijohteesta menimme kv-
toimistoon kyselemään mahdollisuuksista 
lähteä vaihtoon

 Kohteeksi valitsimme Prahan koska Nikolle ei 
olisi ollut Brnossa kursseja. Jälkikäteen 
ajateltuna täydellinen valinta 

 KV-toimiston kautta hakemukset menemään 
ja niihin tulikin myöntävä vastaus pikaisesti

 Muutkin asiat hoituivat kv-toimiston kautta 
loistavasti



Asuminen

 Pääsimme samaan huoneistoon asuntolaan 

joka sijaitsi kivenheiton päässä kummankin 

kouluilta.

 Vuokra n. 90 euroa kuussa, sisälsi kaiken

 Asuntola-asioissa tuli kielimuuri välillä aika 

lujaa vastaan, mutta onneksi avuliaat 

paikalliset auttoivat



Asuminen

 Jokaisessa huoneessa asui kaksi tyyppiä

 Meillä kämppiksinä ruotsalaisia ja 

myöhemmin unkarilainen sekä italialaisia

 Asunnot eivät hotellitasoa mutta 

tuholaistorjujien käynnin jälkeen torakatkin 

asettuivat

 Monet vuokrasivat keskustasta tai lähistöltä 

yksityisiä asuntoja



Legendaarinen Strossmayerovo námestí



Koulunkäynti

 Kurssit oli alustavasti valittu jo Suomessa, 
mutta muutoksia joutui paikan päällä 
tekemään

 Opiskelu yliopistomaisempaa kuin omalla 
koulullamme

 Opettajilla rajaton valta kurssien sisällön 
suhteen

 Opettajat eivät vastaa sähköposteihin ja 
muutenkaan asioista tiedotus ei ollut 
prioriteetti



Vapaa-aika

 Kavereita tuli yllättävän helposti – ja paljon

 Jokaisella periaatteessa oma tutori, 

käytännössä muutama aktiivisempi hoiti 

useamman tehtävät

 Tsekkiä oppi perusfraasien verran 

kielikurssilla

 Useimmat nuorista puhuivat ainakin jonkin 

verran englantia, vanhemmat eivät juuri 

ollenkaan



Lisää vapaa-aikaa

 Vaihtareiden opiskelijajärjestö ISC järjesti 

paljon bileitä, mm. joka keskiviikko eri maiden 

esityksiä

 Lisäksi oli hyvät mahdollisuudet pelata 

esimerkiksi jalkapalloa, sählyä tai vaikka 

kiipeillä

 Parasta kuitenkin oli vaihtareiden välinen 

perheilmapiiri jota ei voi sanoin kuvailla



Suomen presentaatio!



Matkustelu

 International Student Club järjesti matkoja 

ympäri Tsekkiä ja lisäksi eri Euroopan maihin

 Monet myös matkustelivat kaveripiirin kesken

 Esimerkiksi Budapestiin ja Wieniin pääsee 

Prahasta bussilla halvalla



Penkkiurheilu

 Paikallisia jalkapallo- ja jääkiekko-otteluita 

pääsi katsomaan halvalla

 Pelin taso ei päätä huimaa mutta yleisö on 

aivan eri tasolla mukana Suomeen 

verrattuna, joten kaikki korvautuu 

tunnelmassa

 Lisäksi joka kulman takana on paikka joka 

näyttää urheilua, löysimme jopa keskustasta 

sporttipubin jossa näkyi YLE!



Vaihdon jälkeen

 Suomeen palaaminen kulttuurishokki

 Halpaa tsekkiläistä kaljaa tuli ikävä 

välittömästi – muutenkin hintataso hirvittää

 Käytännön kielitaito koheni huimasti

 Suosittelemme vaihtoonlähtöä lämpimästi 

kaikille joilla siihen on mahdollisuudet, kerta 

kaikkiaan unohtumaton kokemus



PIVO PROSIM!


