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1. JOHDANTO
Tšekki on Keski-Euroopassa sijaitseva sisämaavaltio, jonka naapurimaita ovat Saksa, Itävalta,
Slovakia ja Puola. Tšekin asukasluku on noin 10,2 miljoonaa ja valtakieli on tšekki. Rahayksikkönä
toimii tšekin koruna (CZK), jonka muuntoyksikkö on noin 1€ = 27 korunaa. Tšekki kuuluu
passivapaaseen Schengen-alueeseen, joten matkustamiseen ei tarvita viisumia. Tšekin pääkaupunki
on Praha, joka on myös maan suurin kaupunki. Praha sijaitsee Vltava-joen rannalla ja sen asukasluku
on noin 1,3 miljoonaa. Praha on osa Unescon maailmanperintöluetteloa ja kaupunki
kokonaisuudessaan henkii voimakkaasti historiaa.

2. LÄHTÖVALMISTELUT JA SAAPUMINEN PRAHAAN
Aloin tosissani miettimään vaihtoon lähtöä kolmannen opiskeluvuoden aikana. Kandivaiheen
päättyminen tuntui järkevältä ajankohdalta lähteä vaihtoon, kun opiskelun yksi etappi oli takanapäin.
Ennen tätä olin pohtinut vaihtoa vain ajatuksella ”ehkä sitten joskus”, mutta loppuja kandikursseja ja
kandityötä viimeistellessä ajatus maisemanvaihdon ja uuden kokemisen tarpeesta vahvistui. Halusin
myös päästä eroon englanninkielen puhumisen pelosta sekä nähdä, pärjäisinkö aivan uudessa
ympäristössä ja erilaisessa kulttuurissa. Vaihtoon päädyin siis lähtemään keväällä 2016 saatuani
kandivaiheen purkkiin edeltävänä jouluna.
Alun perin olin lähdössä vaihtoon Australiaan, mutta vaihtokoordinaattorimme Kaisa Nikun pitkän
sähköpostiviestittelyn jälkeen selvisi, että vaihtosopimus Australiassa sijaitsevan yliopiston kanssa ei
ollut enää voimassa ja näin ollen sinne ei hyväksytty LUTista vaihto-opiskelijoita. Kaisa suositteli
minulle Prahaa vaihtoehtona alkuperäiselle suunnitelmalle ja aikani tutkittuani vakuutuin sen olevan
vaihtokohteena erittäin hyvä. Puoli vuotta alhaisen hintatason omaavassa kauniissa kaupungissa
kaikkine matkustusmahdollisuuksineen ympäri Eurooppaa alkoi kuulostaa jopa paremmalta
vaihtoehdolta. Hakuprosessin kanssa tuskailin muutaman kerran, vaikka jälkeenpäin ajateltuna se ei
kovin monimutkainen tai hankala edes ollut. Paperin täytöt hoituvat käytännössä netissä ja lisäksi
täytyi suorittaa kielikoe.
Prahaan saapuminen oli helppoa paikallisen erasmusjärjestön tarjoaman buddy-ohjelman ansiosta.
Ohjelmaan ilmottautumisen myötä lentokentällä on kellonajasta riippumatta vastassa tuutori, joka
saattaa tulevalle asunnolle ja kertoo käytännön vinkkejä. Myöhemmin samalla viikolla hoidimme
myös yhdessä esimerkiksi pankkitilin ja puhelinliittymän avaamisen sekä opiskelijakortin ja
matkustuskortin julkisiin hankkimisen. Tuutorin apu on tässä todella tarpeen, sillä tšekkiläisten
englanninkielen taito on yleisesti todella kehno. Ehdimme myös tutustua tuutorin kanssa hieman
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kaupunkiin, sillä olimme saapuneet toisen opiskelijakaverini kanssa Prahaan viikkoa ennen koulun
alkua.

3. ELÄMÄ PRAHASSA
3.1 ASUMINEN
Minun kanssa samaan aikaan Prahaan vaihtoon lähti kaksi opiskelijakaveriani, joista toisen kanssa
päätimme etsiä kimppakämpän. Onnekseni tämä opiskelijakaverini oli minua paljon aktiivisempi
hoitamaan asioita ja hän löysikin nopeasti meille Airbnb:n kautta asunnon läheltä yliopistoa ja
keskustaa. Asunto sijaitsi Praha 7 -alueella ja siitä oli noin 15 minuutin kävelymatka keskustaan ja
saman verran ratikalla yliopistolle. Asunto sisälsi keittiön, vessan, suihkun, makuuhuoneen ja
olohuoneen, joka toimitti meillä toisen makuuhuoneen virkaa. Vuokraa maksoimme asunnosta
molemmat vähän yli 400€. Mietimme aluksi halvemman asunnon etsimistä, mutta loppujen lopuksi
tämä asunto oli niin hyvällä paikalla ja alkoi tuntua äkkiä kodilta, joten päädyimme pysymään koko
vaihdon ajan siinä. Vuokraemäntämme asui myös samassa talossa ja hänen kanssaan oli helppo sopia
avainten luovutuksesta ja kysyä neuvoja hyvistä ravintoloista, paikoista missä kannattaa käydä ja
milloin mistäkin.
Prahassa on myös opiskelija-asuntolavaihtoehto, mutta asuntola sijaitsee noin 40 minuutin
metromatkan päässä yliopistosta ja keskustasta, mikä itselleni oli suurin kynnys hakea sinne asumaan.
Yleensä huoneen joutuu myös jakamaan yhden tai kahden muun vaihto-opiskelijan kanssa. Asuntolan
hyvät puolet ovat, ettei asuntoa tarvitse varsinaisesti etsiä ja sopia käytännön asioista sekä se, että
asuntolassa on paljon samassa tilanteessa olevia vaihto-opiskelijoita, joten uusia kavereita saa
jokseenkin helpommin. Löysimme kuitenkin jo ensimmäisen orientaatiopäivän iltana muutkin
keskustassa asuvat vaihto-opiskelijat ja meistä tuli hyvin tiivis porukka. Myöhemmin tuli totta kai
myös tutustuttua asuntoloissa asuviin vaihto-opiskelijoihin.
3.2 OPISKELU
LUTin kanssa vaihto-opiskeluyhteistyötä tekevä yliopisto Prahassa on University of Chemistry and
Technology, joka on suurin pelkästään kemiaan keskittynyt yliopisto Tšekeissä. Se on perustettu 1952
ja itse yliopistorakennus on hyvin historiallisen näköinen. Pääpiirteissään rakennus on toimiva lukuun
ottamatta joitakin liian pieniä luokkahuoneita ja rennon oleskelutilan puuttumista.
Kevät lukukausi alkoi orientaatioviikolla, joka oli 8.2.-12.2.2016. Ensimmäisellä viikolla käytiin läpi
kaikki opiskeluun liittyvät käytännön asiat kuten tietokoneilla toimivat kirjautumistunnukset,
lukujärjestykset ja toimenpiteet opintojen loppuessa. Orientaatioviikolla on myös paljon tapahtumia,
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joissa on helppo tutustua toisiin opiskelijoihin ja hieman jo Tšekin kulttuuriin. Tavallinen opiskelu
alkoi seuraavalla viikolla ja kurssit loppuivat toukokuun loppupuolella. Itse luin vaihdon aikana 24
opintopistettä, jonka koin tulevan melko helposti kasaan verrattuna omaan kotiylipistooni. Aikaa jäi
hyvin pienelle matkustamiselle ja muihin aktiviteetteihin. Valitsemani kurssit olivat Czech Language
-beginners, Measurement in Environmental Protection, Bioengineering, Atmosphere Protection
Technology, Bioactive Natural Compounds ja Measuring and Control Engineering. Kurssien taso
vaihteli melko paljon, mutta pääpiirteissään ne oli järjestetty hyvin ja eivät olleet vaativuustasoltaan
mahdottomia. Mikäli mahdollista, kurssit kannattaa ajatella omiin vapaavalintaisiin kursseihin, sillä
itselläni ainakin oli hieman vaikeuksia löytää oman HOPSini pakollisten kurssien kanssa vastaavia
kursseja.
Vaihtoa suunnitellessani kauhistelin lukukauden lopussa olevaa pitkää tenttijaksoa, joka kesti pitkälle
kesäkuuhun asti, sillä pelkäsin sen kaatavan kokonaan mahdollisuudet saada kesätöitä. Loppujen
lopuksi kaikki tentit oli kuitenkin mahdollista suorittaa jo toukokuun puolella ja pääsin vanhaan
kesätyöpaikkaani. Toisaalta hieman harmittamaan jäi, että loppuaika Prahassa meni tenttien parissa.
Jos en olisi kesätöitä saanut tai olisin pystynyt viivyttämään niiden alkua, olisin jäänyt Prahaan
nautiskelemaan kaupungista ja ehkä matkustellut hieman enemmän Euroopassa.
3.3. MUUTA
Praha on kaupunkina todella kaunis ja tapahtumia sekä tekemistä riittää laidasta toiseen. Keskustassa
ratikalla liikkuminen on todella helppoa ja ratikka-metro-yhdistelmällä pääsee jo lähes kaikkialle.
Kotoa lähtiessä kannattaa aina muistaa pitää mukana käteistä, sillä esimerkiksi ravintoloissa
pelkästään käteismaksumahdollisuus on melko yleistä. Kannattaa myös totutella ajatukseen, että
Prahassa englanninkielellä asiointi ei välttämättä suju aina mutkattomasti, vaikka pääpiirteissään
englannilla ja kehonkielellä pärjääkin. Prahan keskeistä sijaintia ajatellen Euroopassa suosittelen
matkustamaan myös naapurivaltioissa ja miksei vähän kauempanakin. Itse kävimme pääsiäisen
aikaan muutaman vaihtokaverini kanssa esimerkiksi Wienissä ja Budapestissä, mikä näin jälkeenpäin
ajateltuna oli ehdottomasti yksi vaihdon kohokohtia. Teimme muutamia reissuja myös Tšekin sisällä
sekä itsenäisesti että paikallisen erasmusjärjestön järjestäminä.

4. YHTEENVETO
Vaikka itsellenikään vaihtoon lähtö ei alun alkaen ollut mikään itsestäänselvyys, suosittelen sitä
kaikille. Täysin vieras paikka ja pakon edessä sopeutuminen uuteen ympäristöön, kieleen ja ihmisiin
kasvatti minua suunnattomasti. Sain paljon lisää itsevarmuutta ja vaihdossa vietetystä ajasta käteen
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jäi tunne, että pärjään tämän jälkeen missä tahansa. Kiitollisin olen uusista ystävistä, joita sain ympäri
Eurooppaa.
Viimeisenä plussana haluaisin mainita sen, että vaihdossa tulee myös elettyä aivan erilaisella
elämänasenteella. Vaihto on kuitenkin ajanjaksona niin lyhyt, että ajasta siellä tahtoo ottaa täysillä
kaiken irti eikä esimerkiksi rahahuolia tule murehdittua tavalliseen tapaan, koska kokemusta osaa
arvostaa niin paljon enemmän. Itse Prahan arvioisin vaihtokohteena erittäin hyväksi keskeisen
sijaintinsa ja hintatasonsa kannalta. Lisäksi kaupunki on todella viihtyisä sekä kaunis ja jopa tällainen
pikkukaupungin kasvatti oppi tuntemaan suurkaupungin sykkeen kotoisaksi yllättävän nopeasti.
Varoitankin vaihtoon lähteviä, että todennäköisesti kotiinpaluu on paljon suurempi shokki kuin
matkaan lähteminen. Onneksi kotiin tuomisina on kuitenkin kokemuksia, jotka ovat mittaamattoman
arvokkaita.

