
ITPro Finnországban

Te hogy mentél ki, mennyibe került (esetleg mi az amit
ajánlasz inkább)

Az odaút valahol 60.000 forint körül volt, pontosan nem emlékszem. Egy cseh
oldalon vettük a jegyeket, mert az volt a legkézenfekvőbb. Budapestről csak fura
átszállásos járatok voltak, Bécsből meg majdnem közvetlen ( Helsinki, onnan
Jyvaskyla ). Persze ehhez érdemes tudni csehül vagy szlovákul. Nem nagyon
szoktam repülni, szóval különösebben oldalt vagy társaságot ajánlani nem tudok.
Annyit hallottam hogy Tamperén keresztül olcsóbb lehet.

Ezek után kit keressek, hogy tudok eljutni legkönnyebben
az egyetemre, illetve a szállásra

Egy furcsa vonása a városnak hogy a repülőtérről nincs nagyon busz vagy vonat
a városba. Egyszerűen taxit kell hívni. Vagy ha vagy olyan szerencsés mint mi
voltunk ( márpedig szerintem leszel ), akkor egyszerűen eljön érted a tutorod
egyetemi kocsival aztán egészen a szállásig visz. A városon belül legegyszerűbb
biciklivel közlekedni, javaslom szerezz be egyet minél előbb. Több használt
bicikli kereskedés is van a városban szétszórva, tudtommal 50 euró fele már
kapni. Egy helyen kérdeztem csak utána, ott nem bérled a biciklit ( mert az
eszméletlenül drága lenne az egész félévre ), hanem megveszed, aztán ha már
nem kell, valamivel olcsóbban visszavásárolják tőled. De egyébiránt ha úgy érzed
kijön a támogatásból akkor buszozni is opció. Vagy ha olyan beteg állat vagy
mint én, egyszerűen sétálni is lehet. Roninmaki-ból a Dynamo campus 45-50
perc, a főépület a Rajakatu 35-ön meg 55-60. Abszolút hozzá lehet szokni :D

Érkezés után egyből felveszi-e velem a kapcsolatot a tu-
torom/tutorjaim?

Még jóval előtte! Ha jól emlékszem valamikor május végén vagy június elején
jött az első e-mail hogy van egy tutorom, szépen bemutatkozna, bla-bla-bla hogy
mit kéne tisztázni, és ha bármi kérdésem van írjak neki. A tutor hasznos. :D

Mennyivel kell kiutazást megelőzően szállást foglalni

Nézz utána a KOAS-nak. Ők pöpec kis albérleteket adnak ki, lehet haverral
foglalni lakást vagy egyedül, mindenféle formájú meg méretű albérletük van, és
az egyik “diákfaluban” kapsz helyet, vagyis a legtöbb házibuli szó szerint 5 perc
sétára lesz. ( Rosszabb esetben másik “faluba” kell átmenni, erről nem tudok
nyilatkozni ) Arra van konkrét határidő hogy meddig kell kifizetni a letétet.
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Ez talán május 15 volt nekünk, úgy hogy augusztusra már fizettük a lakást.
Lehet egy félévre szerződni velük, vagy kettőre, a lényeg hogy ez kötelez. Én
egy kétfős lakásban vagyok, a havi bérlet 217 euró + 15 a bútorok a szobámba
( íróasztal, szék, ágy, kisasztal ). Bútorokat nem muszáj bérelni, ha be tudod
szerezni magad, az is járható út. Egyik ismerősöm valahogy pont jól elkapta a
helyszínt és időt, ezért ingyen hozzávágtak dolgokat ( matrac, függöny, asztal,
stb. ). Személy szerint javaslom hogy inkább bérelj bútort a KOAStól. . . :D
Biztosabb, és az első héten sem kell a padlón aludni.

Te koliban vagy, vagy albérletben

Ami azt illeti, nem tudom hogy koli létezik-e mint opció. Technikailag a KOAS-
os lakások is albérletnek számítanak, szóval nem kapod meg ugyanazokat a
dolgokat mint egy koliban. Nem jönnek takarítani, nem cserélnek wc-papírt,
nem ellenőrzik a lakást, stb. Ez egy albérlet amiért te tartozol felelősséggel. Azt
beleszámolják ők is hogy ebben a lakásban laknak, szóval természetes módon
elhasználódik, de ha valamit “grátisz” rontasz a lakás állapotán azt te fizeted ki.

Mennyibe kerül

Ahha, erre pár kérdéssel ezelőtt óvatlanul kitértem :D 200-250 euró között
mozognak amúgy a KOAS lakások.

Milyen az ellátás (konyhai felszereltség, szobák állapota)

Maga az albérlet teljesen rendben van. Nyilván nem egy full extrás hotel, de
lakni teljesen jó. Mint egy üres váz amibe szépen berendezkedik az ember idővel
és jól érzi magát. A konyhában van egy darab tűzhely meg sütő. Meg hűtő.
Ezzel le is van fedve :D Plusz valamiért a sütőhöz járt néhány tepsi, ami azért
fura mert ez az egyetlen konyhai eszköz ami alapjáraton jár a lakáshoz. A többit
vagy Survival Kit-ből oldja meg az ember ( kanál, kés, villa, teáskanál, saucepan,
tányér ), vagy vesz ( fazék, tálak, serpenyő ). Használtan vásárolni jó ötlet lehet,
attól függetlenül hogy mi új cuccokat vettünk.

Tányért stb vigyek-e magammal, vagy jobban járok, ha ott
veszem meg

Ha odáig fajul a helyzet hogy tényleg kiutazol, előzetesen fog küldeni egy hosszas
emailt a tutorod. Ebben szó lesz a Survival Kit-ről is, ami pár konyhai eszközt
foglal magában, amivel az első pár napot túl lehet élni. Ahogy ők is fogalmaznak,
ezt a pakkot nem arra találták ki hogy ezzel éljed túl a teljes kinn töltött
idődet, de kezdésnek jó. Ez is úgy működik hogy szólsz a tutorodnak hogy
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kéred, kifizeted, aztán mielőtt hazamész, visszaadod a cuccokat és a pénz egy
részét is visszakapod. Ezek lehetnek használt cuccok, de mielőtt az előző “bérlő”
visszaadja, kötelezően kimossa, vagy ha nem akkor kötelezően fizet valamennyit
a JAMKO-nak és ők kimossák helyette. Szóval tisztán és használhatóan kapsz
mindent, legfeljebb picit használt lesz. A survival kit-et a tutorod szedi össze és
adja oda neked. Jelenleg ebben van konyhai cucc ( kanál, kés, villa, teáskanál,
saucepan, tányér ) meg pár dolog hogy legyen min aludni ( lepedő, paplan, párna,
ezekre huzat ), meg egy törülköző. Szóval válaszolva a kérdésedre, szerintem csak
fölösleges tömeg a repülőn. Hacsak nem fűz ahhoz a tányérhoz valami érzelmi
kötelék. :D

Van-e valami menza

Szintén óvatosan említettem csak :D De két épület érdekes számodra. Az egyik
a “főépület” ( Rajakatu 35 ), ahol az orientáció lesz még tanévkezdés előtt, ahol
elmagyaráznak egy halom hasznos dolgot ( milyen papírokat kell intézni, mit kell
csinálni hogy ne halj bele egy náthába, stb. ). A másik érdekes épület a Dynamo
campus, ahol az óráid többsége lesz. Mindkettőnek van saját menzája. Adnak
egy Keljo (?) kártyát, amit ki is töltenek, neked már csak alá kell írni. Ha ezt
felmutatod a megfelelő menzán ( sőt, több büfében is elfogadják ), akkor 2.60
euróért ebédelhetsz. Vagy +50 centért még egy kávét is leakaszthatsz magadnak.
Sőt, több menza is van a városban, melyekben ugyanúgy elfogadják ezt a kártyát
és ugyanúgy ugyanannyiért lehet ebédelni. Abszolút hasznos cucc, az ebéd
pedig jó, szóval tudom ajánlani. Majdan arra figyelj hogy ki van-e írva hogy
mekkora egy porció :D Jártam már úgy hogy boldogan csúcsosra pakoltam a
tányéromat kajával, majd közlik hogy a halból igazából csak egy darabot kellett
volna pakoljak. Kedvesek voltak, nem fizettették ki velem, de a tanulság hogy
egy szép nagy papíron ki van írva hogy mi a menü és az mit foglal magában
2.60ért. :D

Kiutazás előtt milyen szinten voltál angolul

Csináltattak velünk egy tesztet, csak úgy statisztikai jelleggel, hogy tudják hogy
kiutazás előtt és után mennyire tudunk angolul, figyelve a változást. Mellékeltem
egy PDF-et, ebben benne van az én eredményem. Hivatalosan C1 szinten tudok,
arról van nyelvvizsgám. Úgy általánosságban nem aggódnám túl a nyelvtudás
problémáját egyébként. Legalábbis amíg B2 szinten megy, addig semmi gond.
Egy darabig lelkes voltam hogy majd kimegyek és tanulok angolul másoktól,
aztán rájöttem hogy igazából itt ez senkinek sem az anyanyelve. És tényleg,
kevés embert ismerek aki annyira vagy jobban tud angolul mint én. Remélem
nem arrogánsnak jön át amit mondok :D Igyekszem nem ezt sugallni, egyszerűen
csak ezt vettem észre. A legtöbb embernek nem az angol nyelv a fő területe,
senki sem azzal tölti az idejét hogy mások nyelvtanát figyelje meg korrigálgassa.
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Én is elég sok szórakoztató hibát elkövetek, viszont amíg értjük egymást addig
senkit sem érdekel.

Mennyire nehéz angolul tanulni

Ez kevésbé lesz JAMK-specifikus. Azt vettem észre magamon hogy nem nagyon
kellett angolt tanulnom, mert csak úgy “varázslatosan” ment magától. Aztán
feltűnt hogy emögött az volt hogy rengeteget hallottam meg “fogyasztottam” a
nyelvet. Ezt bármikor be lehet játszani - olvass angolul, nézz filmeket angolul (
angol felirattal vagy felirat nélkül ), kb. bármi működik ahol angol szöveggel
vagy hanggal dolgozol. Az se ront ha gyakran fogalmazol is angolul. Egyetemen
pl. romlott is az angolom, mert az egyetlen ahol angolul fogalmaztam az az a
ritka alkalom volt amikor kódot kommenteltem :D A nyelvtanfolyamok ugyanúgy
nem megvetendők.

Milyen fogadtatásban volt részed, volt-e kezdeti összerázós
party

Ohoho. Az első pár nap nagyon posztapokaliptikus hangulatú volt. Nem volt
otthon internet ( külön procedúra beköttetni, aztán mire az meglett, kiderült
hogy az aljzat is szar, és egy hetet kellett várni a szervízre ), szóval ha valami
érdekeset akartál csinálni akkor ahhoz emberek kellettek. Embereket meg nem
ismertél. Szóval ültél otthon a telefon felett és vártad hogy a mentorod írjon
hogy van valami program. Például ez az összerázós party. Partynak azért erős
nevezni a dolgot, a mentorunk összehívta a mentoráltjait, majd leültünk egy
körbe a város közepén a parkban. Aztán néztünk egymásra, mert mindenki
szégyenlős volt beszélni. Minden ilyen irányú félelmet hamar kigyomláltam
belőlük >:D Aztán elmentünk inni. Szóval összességében jó volt, és számíthatsz
is ilyenekre. Persze mivel a mentor szervezi, mentortól függ hogy mi a konkrét
megvalósítása a dolognak. A fogadtatásról valószínűleg el lehet mondani hogy
mindenki el van veszve, nagyon új neki a hely, és ez látszik is rajtuk. Meg erre
mindenki máshogy reagál. Én például azóta is nyitott vagyok emberekkel, meg
valamennyire próbálok is közösséget építeni magam körül. De van aki egyszerűen
csak bezárkózik. Emberfüggő. Ami nagyon általános hogy emberek vagy kisebb
csoportok ( pl. két lengyelünk van, vagy négy szlovákunk ) szépen beköltöznek
a saját kis buborékukba, amin mindig “át kell törni” hogy szocializálódjon az
ember. Ha épp nem vagy álmos meg nyűgös akkor ez nem tűnik fel, szóval nem
vészes. :)

Milyenek az ottaniak

Különösebben finnekkel nem barátkoztam. Ha csak úgy az utcán vagy a boltban
leszólítasz valakit hogy “help pls” akkor. . . Hát. Nagyon nagyszerű jelenség,
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mert látod a fejükön ahogy érzékelik hogy külföldi vagy, valami valahol a fejükben
kattan, és instans átkapcsolnak a létező legbarátságosabb segítőkész emberekbe.
Nagyszerű, mert tényleg látni a fejükön az “ezmitakar” és “how may i help
you sir” közti átmenetet. Azzal a néhány finnel akivel meg összepajtiztam, jó
tapasztalataim vannak.

Milyenek az erasmusos társak

Kifogástalanok :D Protip: ha senki se szervez semmit egy hónap után, legyél te
az aki összehoz valamit. Nekünk például rengeteget segített hogy a szlovákok
összehoztak egy kis grillpartyt. Addig is úgy kb. tudtunk egymásról, de ennyiben
ki is fulladt. Kell időnként valami kis rendezvény hogy összerázódjatok és
minőségi bulikat rendezhessetek. :D Orientáción mondtak valamit, ami nagyon
megragadt a fejemben, és szerintem fontos is a kinti élethez: Mindig feltételezd
hogy jót akarnak. Ezt főleg akkor fontos gyakorolni amikor valami hülyén jön ki.
Általában az emberek nem akarnak rosszat, csak máshogy fejezik ki magukat.
Senki sem arra gondol lefekvés előtt hogy “na ezzel a pofával hogyan szúrjak ki”
:D

Szerveznek/Szerveztek-e programokat rendszeresen, ha
igen milyenek

Ahham, van élet a városban. Van több egyesület is a városban, amiből nem tudok
mindet felsorolni, de pl. JAMKO, ESN, AIESEC. Nekik vannak mindenféle
tagsági kártyáik, de persze ez nem mindig kötelező. Ők szeretnek szervezni
mindenféle eventeket. Ezek időnként csak annyiról szólnak hogy “akciós a
hamburger, rúgjunk be”, a kicsit szofisztikáltabb az odáig megy hogy “Halloween
van, itt egy ijesztő folyosó, rúgjunk be”, egészen addig hogy “hajóút, rúgjunk
be”. Időnként a város is szervez, bár ebből az egyetlen amiről tudok az a City of
Light. Kiraknak pár hatalmas világító nyulat, meg lámpásokat eresztenek le a
folyón, stb. Nagyon jó alkalom várost nézni, annyira még nincs hideg, jól néz ki
az egész, ha jó a társaság akkor abszolút megéri.

Milyen lehetőségek vannak szórakozás és sportolás szem-
pontjából

Szórakozni van több nightclub is a városban. Ide mi meg az ismerősi köröm nem
nagyon járunk, mert egyszerűen drága. Szóval maradnak a házibulik. Sport
szempontjából nagyszerű helyre jössz. Ezt most valahogy nem tudom kifejteni
:D De prioritás a sport a JAMKnál ahogy észrevettem, sokféle kurzusuk is van,
év elején van egy hónapod kipróbálgatni hogy mi tetszik és mi nem, utána be
lehet rájuk fizetni. Több edzőterem is van, ahol lakok például kemény három
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percre. Annyi hogy egyik panelből át kell gyalogolni a másikba, és a tiéd az
egész edzőterem ha lefoglaltad. ( Ritkán foglalják, szóval kb. mindig szabad )

Feltételezem elég hideg van, úgyhogy meleg cuccokat vi-
gyek magammal főképp

Attól függ mikor mész ki :D Én augusztus 22 körül jöttem ki, teljesen kellemes
volt. Napsütés, 15 fok, rövidujjú, minden szép. De úgy áttekintésre javaslom a
wikipédiát, a daily mean egész jól tükrözi a helyzetet. ( Attól függetlenül hogy
mostanában a -6, -9 fok jellemzőbb így novemberben ) Ha tavaszi félévben mész
ki akkor tényleg vigyél valamit, különben ráfagysz a repülőtérre. De érdemesebb
bekészíteni némi pénzt hogy itt vegyél magadnak téli cuccokat. Tekintve hogy
a finnek sokkal jobban rá vannak készülve az erős telekre, messze jobb téli
kabátokat is találsz a boltokban. Ezt egy ismerősöm lépte meg, és egyelőre
nagyon jól működik neki. Én három réteg ruhával kb. -15 fokig tudok lemenni
anélkül hogy ne fázzak. Ez csak sacc, -10 foknál rosszabb még nem volt. De arra
a -10re abszolút hitelesítve vannak a közép-európai téli cuccaim. :D
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