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Brno

 Tshekin tasavallan toiseksi suurin kaupunki

 Asukkaita n. 400 000, joista n. 75 000 opiskelijoita

 3 yliopistoa, Brno University of Technology, Mendel University sekä 
Mazaryk University

 Itäinen ”linkki” Tshekistä naapurivaltioihin

 Suorat kulkuyhteydet mm. Krakova, Budapest, Bratislava, Wien

 Edulliset ruoat ja juomat suomalaiseen hintatasoon tottuneelle



Ennen lähtöä

 Pientä kiinnostusta lähteä ulkomaille opiskelemaan ollut jo pitempään

 Kiinnostus tehdä työharjoittelu kesällä ulkomailla nousi vakavasti 
otettavaksi vaihtoehdoksi tammikuun aikana

 Otin yhteyttä yksikön kansainväliseen toimistoon ja homma alkoi edetä

 Esittelykirjeen ja CV:n lähetettyäni sain yliopistolta positiivisen vastauksen 
ja matkan suunnittelu saattoi alkaa

 Vakuutukset, matkat ym. suunnitelmat kuntoon



Saapuminen

 Lento Helsingistä Prahaan, josta junalla Brnohon

 Rautatieasemalla oli vastassa tutori joka opasti eri käytännön asioissa ja 
esitteli myöskin kampusta sekä vei oikeaan kämppään

 Toisena päivänä paikallisen kv-koordinaattorin tapaaminen

 Myös harjoitteluohjaajan tapaaminen ja työn aloituksesta sopiminen

 Vuokrasopimuksen teko



Työt

 Työskentelin bioteknologian laboratoriossa

 Kasvisnäytteiden valmistelu ICP-MS -sekä AAS –laitteita varten

 Germaniumin kvantitatiivinen määritys em. laitteilla

 Työaika oli aika vapaasti valittavissa kunhan näytteet olivat valmiina 
tiettynä päivänä mittauksia varten

 Työhön perehdytys oli hyvä

 Yhteistyö pomon kanssa saumatonta



Asuminen

 Kampuksen opiskelija-asuntolassa

 Alueella pari pubia, kioski, pari ruokalaa, pieni kauppa, liikuntakeskus, 
kahvila

 Neljän hengen solu, kaksi huonetta

 Sain asua yksin koko vaihtoajan huoneessani

 Vuokra n. 110€/kk sisältäen varsin nopean nettiyhteyden

 Huone ei kovin kummoinen

 Matkaa töihin oli n. 500 metriä

 Bussilla tai tramilla keskustaan n. 15 minuutissa



Elämää Brnossa?

 Onnekseni kesällä oli vielä jonkin verran vaihtareita paikalla, joten 
tutustuin moniin ulkomaalaisiin

 Monet illat menivät pubissa muiden vaihtareiden kanssa

 Alue oikein hyvä lenkkeilyä harrastavalle

 Keskustassa monenlaisia tapahtumia

 Pub-kulttuuri

 Tshekit eivät mielellään puhu englantia vaikka jotenkuten osaisivat, joten 
paikalliset kontaktit jäivät vähäisiksi

 Kielimuuri häiritsi ajoittain arkiasioissakin, mutta kaikesta selvisi ihan 
hyvin

 Kulttuurishokkia ei kieliongelmien lisäksi oikeastaan tullut



Kotiinpaluu

 16 vkoa oli itselleni sopiva aika olla täysin erilaisessa maassa, joten kotiin 

oli mukava palata

 Tuntui oudolta tulla takaisin, kaikki puhuivat ymmärrettävää kieltä

 Paluu takaisin ”normaaliin” elämään tuntui oudolta kun sen oli jo kerran 

jättänyt

 Hintataso hirvittää



Mitä jäi käteen?

 24 opintopistettä

 Tapasi paljon mielenkiintoisia ihmisiä eri kulttuureista

 Kynnys englannin puhumiselle laski huomattavasti, myös puhumistaito 

kasvoi

 Ulkomaille lähtö helpompaa

 Suosittelen kaikille opiskeluajan vaihtoa, todella ainutlaatuinen kokemus!


