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1 Johdanto
Tšekki on Euroopan ytimessä sijaitseva sisämaavaltio, jonka naapurimaita ovat
Itävalta, Saksa, Slovakia ja Puola. Tšekin asukasaluku on noin 10,2 miljoonaa ja
kielenä toimii tšekin kieli sekä rahayksikkönä tšekin koruna (CZK), jonka muuntoyksikkö on noin 1 € = 27 korunaa (riippuen ajankohdasta).
Tšekki on kuulunut Euroopan Unioniin vuodesta 2004 lähtien ja on myös sotilaallisen liiton NATOn jäsen. Se kuuluu myös passivapaaseen Schengen-alueeseen,
joten matkustaminen sinne Suomesta on helppoa (ei viisumia). Huolimatta Euroopan Unionin jäsenyydestä Tšekki ei ole osana Euroopan rahaliittoa, joten matkustaessa sinne rahanvaihto proseduuri on pakollinen. Käteisen rooli kaupankäynnissä ja arkielämässä on hyvin suuri esim. verrattuna Suomeen ja matkustaessa on
hyvä olla koko ajan käteistä.
Praha on Tšekin pääkaupunki ja ehdoton talouden metropoli, asukkaita siellä on
noin 1,2 miljoonaa. Praha sijaitsee Vltava-joen rannalla ja on osa Unescon maailmanperintöluetteloa, myös suurin osa Prahan kuuluisista nähtävyyksistä sijaitsee
aivan Vltava-joen rannan läheisyydessä.
2 Lähtövalmistelut ja saapuminen Prahaan
Prosessi siitä kun aloin miettimään vaihtoon lähtöä ulkomaille aina sen konkretisoitumiseen asti oli pitkä. Ensimmäiset vuodet koulussa meni intensiivisesti opiskellessa ja opiskeluelämää ”harrastaessa” ja jotenkin ulkomaille lähtö tuntui vain
opiskelusuunnitelmaa ja valmistumista häiritsevältä tekijältä. Kuitenkin vähitellen
neljännen vuoden syksyn aikana huomasin, että opiskeluni alkavat kohta olemaan
loppusuoralla ja sitten minulla olisi siirtyminen työelämään. Syy hakea keväälle
2014 vaihtoon olikin pitkälti halu asettaa itseni uusiin tilanteisiin ja mahdollisuus
matkustaa sekä nähdä millaista eläminen voisi olla Suomen ulkopuolella. Vaihtoopiskelu oli myös ainutlaatuinen mahdollisuus ilman työelämän rajoitteita.
Se että päädyin Prahaan oli monen mutkan takana, koska yhdessä vaiheessa olin
jo menossa Australiaan. Loppujen lopuksi Prahan hintataso, koulun hyvät ja erittäin selkeät Internet-sivut, kurssivalikoima sekä Tšekin sijainti ratkaisivat sen että
päätin hake Prahaan Institute of Chemical Technology yliopistoon. Itse hakupro-

sessi ja siihen liittyvät paperin täytöt ovat mielestäni yleisesti liioiteltua ja hoituvat helposti (pois lukien haku Venäjälle).
Saapuminen Prahaan oli helppoa, koska olin jo hyvissä ajoin ilmoittautunut paikallisen erasmusjärjestön tarjoamaan buddy-ohjelmaan. Ohjelman avulla olin
hankkinut tuutorin, joka oli minua vastassa lentoasemalla, vaikka saavuin vasta 9
illalla. Hänen kanssaan menimme bussilla ja metrolla Volha asuntolaani ja hän
kertoi kaikkia käytännön vinkkejä. Hoidimme myös yhdessä kaikki pakolliset
asiat: opiskelijakortti, matkustuskortti julkisiin, pankkitilin avaaminen ja panttimaksu asunnosta. Saavuin tarkoituksella viikkoa aikaisemmin kuin koulun orientaatio viikko alkoi, jotta minulla olisi kunnolla aikaa tutustua kaupunkiin ja paikallisiin rutiineihin. Onnekseni kämppikseni oli jo myös saapunut ja sain heti seuraa sekä neuvoja.
3 Elämä Prahassa
Elämänrytmiltään Praha on vilkas ja sykkivä kaupunki, jossa ihmiset arkisin kiirehtivät metroon, ratikkaan tai bussiin. Viikonloppuisin julkisissa on vähemmän
ruuhkaa, mutta kadut täyttyvät turisteista. Praha on kaupunkina täynnä tapahtumia
ja se elää ympäri vuorokauden seitsemän päivää viikossa.
3.1 Asuminen
Ennen lähtöäni olin jo päättänyt, että asun koulun tarjoamassa asuntolassa, koska
se on paras tapa tutustua ihmisiin ja saada kavereita. Minulla kävi hyvä tuuri, että
kämppikseni olivat loistavia ja kaikki eri maista: skotlantilainen, portugalilainen
ja espanjalainen. Tieto kulkee myös ihmisten välillä hyvin asuntolassa ja hyvä
puoli on, että asuntolassa sekä sen läheisyydessä on paljon illanistujaisia.
Asuminen koulun tarjoamassa asuntolassa on halpaa (noin 110 €/kk) ja helppoa
esim. lakanat ovat valmiina ja niitä voi vaihtaa kerran viikkoon. Pyykkitupia on
kahta tyyppiä; toisia voi vuokrata vuorokaudeksi ja toisia 3 h ajaksi. Asuntoloita
on kaksi vierekkäin ja toisessa on (Volha) ruokala alhaalla, josta saa kohtuullista
ruokaa halvalla ja toisessa kuntosali. Koulun asuntolan hyvä puoli on myös se,
että he tekevät sinun puolestasi ilmoituksen poliisille oleskelusta (yli 3 kk) Prahassa, tosin en tiedä kuinka pakollinen se muutenkaan olisi. Ruuan laittaminen on

hieman hankalaa, koska yhdessä kerroksessa on vain kaksi keittiötä ja niissä on
vain liedet, mutta onneksemme saimme vanhoilta vaihtareilta kaikkea tarpeellista
kokkaamiseen esim. pannuja, kattiloita jne. Ainoa huono puoli asuntolassa oli sen
sijainti yliopistoon nähden ja julkisilla matkustamalla matka kesti noin 40 min,
mutta välimatka ei itseäni hirveämmin haitannut.
Liikunta mahdollisuuksia on paljon asuntolan läheisyydessä: kuntosali (riittävä),
jalkapallo, beach volley, metsä lenkkeilyyn, urheilukenttä ja yksityinen kuntoklubi. Itselleni erityisen tärkeä oli läheinen metsä, koska tykkään liikkua luonnossa ja
Prahan alueella on vain harvoja paikkoja jos haluaa metsään. Lähellä sijaitsevassa
ostoskeskuksessa oli kaikki isosta ruokakaupasta vaateliikkeisiin ja elektroniikkaan sekä lähellä sijaitseva (muutama metro pysäkki) elokuvateatteri oli mukava.
3.2 Opiskelu
Opiskelin julkisessa Institute of Chemical Technology yliopistossa, joka on suurin
pelkästään kemiaan keskittynyt yliopisto Tšekeissä. Se on perustettu 1952 ja pitää
sisällään neljä osastoa: kemian teknologian, kemiantekniikan, ympäristötekniikan
sekä ruoka ja bioteknologian osaston. Opiskelijoita yliopistossa on noin 4000.
Kevät lukukausi alkoi orientaatioviikolla joka oli 10 – 14 helmikuuta 2014. Ensimmäisellä viikolla käytiin kaikki käytännön asiat läpi, saatiin omat kansiot sekä
käytiin läpi muodollisuudet aina vaihdon loppumiseen asti. Ensimmäinen viikko
oli tärkeä myös verkostoitumisen ja kaverien hankkimisen suhteen, joten suosittelenkin osallistumaan kaikkiin alkutapahtumiin. Itse opiskelu alkoi seuraavalla
viikolla (17 helmikuuta) ja loppui 23 toukokuuta. Riippumatta kurssien jakautumisesta viikon päiville on opiskelu melko rentoa. Itse luin 23 op. ja tein kurssien
ohella lopputyötäni, johon riitti sopivasti aikaa. Lukukauden lopussa oli jopa viiden viikon mittainen tenttijakso, joka loppui 27 kesäkuuta. Huomionarvoista vaihtoa suunniteltaessa on, että lähes kaikki tentit olivat jo toukokuun lopussa, joten
koulua ei enää kesäkuussa käytännössä ollut. Itse käytin kesäkuun lomailuun sekä
lopputyön tekemiseen, jota olin tehnyt pitkin vaihtoani.
Luin vaihtoaikanani kuusi kurssia joista sain 23 opintopistettä. Valitsin kursseja
mieltymyksieni mukaan ja yritin valita erilaisia oman yliopiston tarjontaan nähden. Valitsemani kurssit olivat: water treatment, food chemistry, food traceability

and autenthicity, membrane processes ja chemistry of environmental. Kurssien
taso vaihteli melko paljon, mutta pääsääntöisesti ne olivat hyvin järjestettyjä ja
vaatimustasoltaan vähintäänkin keskivertoja. Valitsemani membrane processes
kurssi oli kansainvälisen diplomiohjelman kurssi ja se oli vaatimustasoltaan oman
yliopiston kursseja vastaava.
Kaiken kaikkiaan opiskeluun liittyvät asiat oli hoidettu hyvin ja tuli heti sellainen
olo, että opiskelijoista pidetään hyvää huolta. Yliopistona ainakin omaan kotiyliopistoon verrattuna rakennukset (2) on enemmän historiallisia rakennuksia kuin
koulurakennuksia. Huolimatta rakennusten pitkästä iästä ne olivat sisältä remontoitu ja tilat toimivat.
3.3 Muuta
Praha on kaupunki täynnä historiaa, kauniita rakennuksia sekä halpaa olutta ja
ruokaa. Prahassa on paljon nähtävää ja tehtävää, mutta en kerro niitä tässä, koska
tärkeimmät nähtävyydet löytyvät helposti netistä. Itse etsimällä ja paikkoja kiertämällä löytää parhaiten erilaisia paikkoja ja siksi ei kannata aina mennä kartta
silmien edessä.
4 Yhteenveto
Huolimatta opiskelujeni alkuvuosien empimisestä vaihto-opiskelua kohtaan olen
erittäin iloinen, että loppujen lopuksi lähdin. Vaihdosta saatavien kokemuksien ja
elämänoppien kannalta suosittelen ehdottomasti kaikille ulkomailla opiskelua.
Luulen, että jollain tavalla ulkomailla asuminen ja selviytyminen muuttaa aina
ihmistä ja suhtautumista suomalaiseen elämäntapaan.
Itse Prahasta päällimmäisenä itselleni jäi mieleen kaunis, siisti ja toimiva kaupunki, jossa ei tekeminen yhdessä lukukaudessa lopu. Jos haluaa valita vaihtopaikkansa hintatason ja nähtävyyksien suhteen luulen, että Praha on yksi parhaimmista
vaihtoehdoista. Jos vähänkin mietit vaihtoon lähtöä lähde ennemmin kuin jättäisit
käyttämättä tätä mahtavaa tilaisuutta.

