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Tausta

 Koulun sähköpostiin välittyi lista Iaesten tarjoamista 

harjoittelupaikoista

 Hain helmikuussa 2010 neljään Iaesten tarjoamaan 

harjoittelupaikkaan

 Jokaiseen harjoittelupaikkaan tuli kirjoittaa oma hakemus

 Iaestelle lähetettiin CV sekä hakulomakkeet

 OAMK:lle hakemus vaihtoon lähdöstä

 Huhtikuussa varmistui, että minut on hyväksytty Kroatian 

Splitissä olevaan harjoittelupaikkaan



Valmistautuminen

 Harjoittelua varten hain opintolainan takauksen sekä 

opintotukea

 OAMK:n kautta hain matkavakuutuksen harjoitteluajalle

 Lentoliput tilasin matkatoimiston kautta

 Hain informaatiota Kroatiasta ja erityisesti Splitistä ennen 

matkalle lähtöä



Kroatia – Hrvatska

 Sijaitsee Adrianmeren rannalla Etelä-Euroopassa

 Pääkaupunki Zagreb (779 145 as.)

 Virallinen kieli kroatia

 Valuutta kuna (kn)

 Ilmasto vaihtelee mannermaisesta välimerenilmastoon 

paikasta riippuen



Split

 Sijaitsee Adrianmeren niemimaalla

 Ilmasto välimerellinen

 Heinäkuun maksimilämpötila 36°C

 Vuonna 2007 arvioitu asukkaiden määrä 

221500

 Kaupunki on alun perin rakentunut keisari 

Diocletianuksen palatsin ympärille, joka on 

kaupungin tunnetuin nähtävyys



Split

 Hintataso Suomeen verrattuna

 Ruoka ja juomat kaupoissa että ravintoloissa edullisempia

 Ruokailu 3~10e

 Olut 2,00~2,50e ravintolassa

 Vaatteet jonkin verran edullisempia

 Liikkuminen

 Kaupungin palvelut pienellä alueella, joten käveleminen on 

helpoin vaihtoehto

 Kaupungin sisällä pidemmät matkat taittuvat nopeasti bussilla



Järjestelyt Kroatiassa

 Täytimme paperit poliisilaitoksella, jotta saimme OIB-

tunnuksen, jonka perusteella meidät voidaan tunnistaa 

maassa

 Haimme opiskelijakortit opintotoimistosta

 Avasimme pankkitilin Splitska Bankaan

 Teimme työsopimuksen Splitin yliopiston kanssa



Harjoittelupaikka

 University of Split, Faculty of Electrical Engineering, 

Mechanical Engineering and Naval Architecture

 Työpaikkanani toimi Splitin yliopiston elektroniikan osasto, 

jossa tutkittiin mm. biomekaniikkaa

 Töissä kuljimme bussilla ja työpaikalle oli noin 2 km matka



Työtehtävät

 Työ oli luonteeltaan tutkimus- ja kehitystyötä

 Tutkimuskohteena oli biomekaniikka

 Tehtäväni oli mallintaa tietokoneella ihmisen käden liikettä 

orientaatioantureilta saatavan datan perusteella

 Ohjelmistonkehitys C++ kielellä



Majoitus

 Iaesten jäsenet Kroatiassa järjestivät majoituksen

 Majoituimme aivan Splitin ydinkeskustassa hostellissa

 Vuokra noin 230e / kk

 Hostelli tarjoaa ilmaisen ja nopean wlan-yhteyden 

asiakkailleen



Vapaa-aika

 Viikolla töiden jälkeen kävimme useasti rannalla ottamassa 

aurinkoa ja uimassa

 Kävimme usein kiertämässä kaupunkia ja katsomassa sen 

tarjoamia nähtävyyksiä

 Diocletianuksen palatsi, Pyhän Dujen katedraali,  Riva, Marjan-

vuori …

 Viikonloppuna vierailimme muissa kaupungeissa

 Trogir, Dubrovnik, Zadar, Supetar, Bol



Split



Bol



Dubrovnik



Yhteenveto

 Kroatia on todella kaunis maa, joka tarjoaa todella paljon 

mielenkiintoisia nähtävyyksiä, upeat uimarannat ja 

lämpimän ilmaston

 Työtehtävät olivat samalla sekä haastavia että 

mielenkiintoisia ja oman koulutussuunnan mukaisia

 Vaihtoon kannattaa lähteä ehdottomasti. Ulkomailta saat 

upeita kokemuksia ja paljon uusia ystäviä!


