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Valmistelut

• Mentiin kv-toimistoon 
(Paras päätös ikinä!)

• Arvottiin kohde

• Kirjoitettiin hakupaperit

• Saatiin myöntävä 
vastaus, JEE!

• Otettiin tarvittavat 
rokotukset

• Varattiin lentoliput

• Vaihdettiin tsekin rahaa 
(koruna)



Asuminen

• Koulu järjesti majoituksen, hoitui helposti 

(150e/kk)

• Masarykova Kolej: asuntola (palatsi ;) 

parhaimpia asuntoloita Prahassa)

• Seitsemän suomalaista samassa 

(Kielimuuri 4 oululaista ja 3 helsinkiläistä)

• 2-3 hengen huoneita 3 kpl, huoneistossa 

vessa, suihku ja “keittiö”



Masarykova Kolej

• Rakennuksessa oli 

– kuntosali

– jumppahuone

– pesukonehuoneet joka kerroksessa (joita 5) 

– Kouluruokala

– tasokas ravintola 

– kaks baaria (pubi ja klubi) ja

– hotelliosio



Masyrokova kolej

Meidän huone



• Tsekin teknillinen 
yliopisto 

• Yksikkömme (Biomedical 
Engineering) sijaitsi 
Kladnossa (40 min 
bussissa)
– Muut yksiköt sijaitsivat 

kahden minuutin 
kävelymatkan päässä 
asuntolaltamme

•Vaihto-oppilaita 

yksikössämme oli noin 
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•Kouluruokalamme oli 

ravintola ;)

•Koulupäivän 

aikana sai nauttia 

kaljan ruuan 

kanssa

Czech Technical University in Prague (Kladno :D)



Koulunkäynti

• Kurssit valittiin alustavasti 

Suomessa

• Kävimme seuraavat kurssit

– Biological signals

– Robotics in medicine

– Project 2+ seminar

– Anaesthesiology

– EILC (tsekin kielikurssi, 2vko)



International students club

• Vaihtareille omat buddyt, jotka hakivat 
lentokentältä yms. 

• Maaesittelybileet joka keskiviikko, viikon 
kohokohta!
– Tiistaisin oli toisen koulun bileet

– Ja kaikki muut metropartygamet

– BOAT PARTY

• Järjesti erilaisia liikuntalajeja, reissuja ja 
kulttuuri-iltoja

• Toimisto asuntolassamme



Vapaa-aika

• Tutustuttiin 

– Kulttuuritarjontaan

– ruokaan ja juomaan 

– Menomestoihin

– Ihmisiin

– KIRKKOIHIN

– Historiaan

– arkkitehtuuriin

– Strahovin 

(toinen asuntola) piknikit





Hintaesimerkkejä

• Kalja kaupassa n.20snt ja pubissa 1e

• Ravintolaruoka: jopa 3e:lla sai tasokasta 
ravintolaruokaa

• Vaatteet vähän halvempia
– Hyvät alennusmyynnit

• Halvat sisäänpääsyt ja narikat baareihin

• Kulttuurielämykset halpoja (Ooppera opiskelijalle 
8e)

• Sisäisen liikenteen kuukausikortti 30e/3kk

• Meno-paluu bussilla Berliiniin n.50e

• Koulun myöntämillä tuilla pärjäsi hyvin



Matkustelu
• Mahtavat yhteydet joka 

suuntaan

• Kävimme Prahassa 

oloaikana
– Saksassa

– Puolassa

– Unkarissa

– Slovakiassa

• Prahan jälkeen 

reissasimme vielä
– Kroatiassa

– Italiassa

– Espanjassa





Suomen esitys

• Esittelimme Suomea muille

vaihtareille

• Tarjoiltiin näkkäriä kurkulla 

ja voilla

• Tehtiin vodkasta fisua

• Esityksemme oli illan 

paras!



SUOMI ON JÄÄKIEKON 

MAAILMANMESTARI

• Tsekin torilla todistamassa 

voittoa

• Tsekkiläiset kannatti 

Suomea 

– koska ne hävis Ruotsille!!

• Paras fiilis ikinä!

• Jatkobileet aamuun asti

• Ainut mikä puuttu oli 

Antero Mertaranta



Vaihdon jälkeen 

• Tosi tosi paha shokki

• Ikävä halpoja juttuja

• Missä kaverit?

• Bastianille paperit

• Loput rahat saatiin ja hyväksiluvut 

onnistuivat (3 kurssia korvattua+ 

vapaavalintaisia)



Mitä jäi käteen?
• Uudet ystävät

• Kielitaidon karttuminen

• Rohkeus

• Kaikkea mitä ei voi

sanoin kuvailla, se täytyy kokea!

Praha,

palaamme 

vielä!



Kenelle 

suosittelemme 

vaihtoon 

lähtöä?



Kiitos 

mielenkiinnostanne!

Heta Helakari

t8hehe00@students.oamk.fi
Jenna Lukkarila

t8luje00@students.oamk.fi

Kysymyksiä?


