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Päätös vaihto-opiskelemaan lähdöstä oli ollut jo ensimmäisestä yliopistovuodesta asti selvä.
Tarkoitus oli ennen kaikkea kehittää englannin kielen taitoja sekä oppia sopeutumaan erilaisiin
kulttuureihin. Vaihto-opiskelu olisi oiva askel kohti kansainvälistä työskentelyä niin kotimaassa
kuin ulkomaillakin. Brnon yliopiston valintaan vaikuttivat opiskelu englanniksi ja mahdollisuus
tutustua täysin uuteen kieleen, tsekkiin. Prahaan verrattuna Brnosta käsin on helpompi oppia asioita
paikallisista tavoista sekä muusta tsekkiläisestä kulttuurista.
Keväällä ennen vaihtoon lähtöä selvisi, että valitut lääketieteellisen tekniikan opinnot olisivat
mahdollisia vain tsekin kielellä. Suunnitelmissani oli kuitenkin ollut opiskella näiden kurssien
ohella syvemmin pääopintoja tukevaa elektroniikkaa, joten lopulliset kurssivalinnat koskivat
lähinnä tätä aihepiiriä. Neljä suorittamaani kurssia olivat Analog Technology 7 op., Microprocessor
Techniques and Embedded Systems 6 op., Printed Circuits and Surface Mount Technology 5 op.
sekä teollisuustalouteen liittyvä Economics 4 op. Kurssitarjotin oli suunniteltu vain vaihtoopiskelijoille, eikä omassa tiedekunnassani käsittääkseni tarjottu mahdollisuutta opiskella yhdessä
tsekkiläisten kanssa. Valitettavasti tämä näkyi osassa kursseista, koska opettajat tuntuivat olevan
vastahakoisia sekä välinpitämättömiä vaihto-opiskelijoiden kursseja kohtaan. Toisaalta toiset
opettajat selvästi halusivat kohdella ryhmiään tasavertaisesti järjestämällä esimerkiksi yrityksiin
opintomatkoja, joille myös itse osallistuin.
Yliopistomme kansainvälinen klubi järjesti viikoittain maaesittelyt, joissa opiskelijoilla oli
mahdollisuus kertoa muille omasta kotimaastaan ja kulttuuristaan. Oli myös mielenkiintoista jutella
esimerkiksi portugalilaisten tai kreikkalaisten opiskelijoiden kanssa, kuinka he näkevät maansa
taloudellisen tilanteen ja sen tuomat avustussuhteet muun muassa Suomen kanssa. Hätkähdyttävää
oli itse huomata, ettei Suomi olekaan pieni maa, vaikka asukasluvut voivat antaa niin ajatella.
Tsekissä keskellä Eurooppaa kaikki olikin todella lähellä. Osallistuin kansainvälisen klubin
järjestämille matkoille Tsekin sisällä sekä Puolan Krakowaan, jossa mieleenpainuvimpana oli retki
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kotiinpaluumatkalla Lontooseen. Eräs tsekkiläinen ystäväni kutsui minut myös kotiinsa PohjoisTsekkiin, mikä oli hieno kokemus.
Brno oli kaupunkina kaunis ja kotoisa. Lempeä kesä tuntui jatkuvan loputtomiin, vaikka viimeisillä
viikoilla saimme yhdeksi tai kahdeksi päiväksi pienen lumipeitteen. Keksimme itse ryhmänä
aktiviteetteja kuten lentopalloa ja minulle täysin uutena longboard-skeittausta, mutta kiireisimpinä
meidät jälleen piti kansainvälinen klubi. Sen mukana kävin täysin opiskelijabudjetilla oopperassa ja
baletissa. Klubilla oli myös hyväntekeväisyystempauksia niin kodittomien, lastensairaalan lasten
kuin koirasuojan koirien puolesta. Matka juuri Brnon ulkopuolella sijaitseviin Moravian Karstin
tippukiviluoliin oli vaikuttava. Brnon teknillinen yliopisto on myös kuuluisa hyvistä
urheilumahdollisuuksistaan. Jo heti meidän tiedekuntamme tuntumassa oli kaksi urheilustadionia,
sisä- ja ulkohallit tennikseen ja lentopalloon sekä iso kuntoilukeskus ryhmäliikuntasaleineen ja
tatameineen. Koska Brnossa jopa yliopisto-opiskelijoiden englannin kielen taito on osin heikohko,
vaihto-opiskelijoille oli järjestetty omat pienet liikuntaryhmät, mutta tarjonta oli paljon
suppeampaa. Toisaalta näidenkin lajien joukosta oli mahdollista löytää itselle mieluisat vaihtoehdot.
Vaihto-opiskelu kasvatti kohdallani huomattavasti itsevarmuutta kommunikoida englanniksi ja
antoi minulle paljon uusia kansainvälisiä ystäviä. Kävin ensimmäistä kertaa läpi lievän
kulttuurishokin ja opin myös arvostamaan Suomea uudella tavalla. Saamiani kokemuksia ei olisi
voinut hankkia millään muulla tavalla, eikä puolestaan lähteminen olisi ollut mahdollista ilman
stipendien tuomaa taloudellista tukea. Siksi haluankin kiittää Elektroniikkainsinöörien säätiötä sekä
samalla muita tahoja saamistani stipendeistä ja vaihto-opiskelun mahdollistamisesta.

