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Doprava 

Asi necelé dva měsíce před začátkem pobytu jsme si koupily 

letenky od Student Agency. Náš let byl celkem dlouhý, startovaly jsme 

z Vídně, letěly přes Amsterdam, Helsinky přímo do Kemi :), po příjezdu 

jsme byly dost unavené.  

Příjezd 

 Na letišti nás čekal jeden ze studentů, který nás odvezl přímo na místo, kde jsme 

bydlely. První den byl trošku chaotický, protože jsme přiletěly na víkend a ubytování v našem 

konečném „baráčku“ bylo možné až od pondělí. Jednu noc jsme tedy přečkaly v trošku 

horších podmínkách, ale vše jsme v pořádku přežily . Jukka, jeden ze zaměstnanců školy, se 

nás hned další den po příjezdu ujal a ukázal nám „kde co jak“. Kudy se dostaneme do města, a 

jak zase zpět. Orientace byla trošku složitější, zejména z toho důvodu, že všude kolem 

hlavních cest bylo asi tak 4-5 metrů sněhu, takže skoro nic nebylo vidět. Hned první pracovní 

den nás Jukka odvezl do školy, kde jsme dostaly podrobné instrukce o možnostech výletů, jak 

se stravovat, kde vyřídit kartu na autobus a kde vůbec budeme plnit naši praxi. Jedna 

z profesorek nás na místa praxí první den dovezla a ukázala nám, jak se na místa dostat. 

Praxe 

 První dvě praxe jsme nebyly společně na pracovištích, 

ale každá jsme navštěvovaly jiné centrum. První 8 týdnů jsme 

se tedy moc nepotkávaly, zejména z toho důvodu, že centrum 

pro mládež Takitsu má otevírací dobu převážně odpoledne až 

celkem často do pozdních večerních hodin (cca 11) a centrum 

pro osoby s postižením Keminmma má otevírací dobu 

dopoledne. Nicméně praxe zde byla naprosto parádní, bez 

chybičky. I přesto, že ani jedna z nás neumí finsky, vždy jsme se dobře domluvily anglicky. 

Všichni byli vždy vstřícní a snažili se nám vše dobře vysvětlit (rukama nohama ). 

Posledních pět týdnů jsme byly společně v denním centru pro malé děti, ale ani tam jsme 

nebyly pořád spolu, jelikož jsme každá chodila do jiné skupiny dětí. Obě se shodneme na tom, 

že všechny tři praxe nás bavily, pracovníci, kteří nás měli na starost, byli bez chybičky a 

klienti se k nám chovali velmi přátelsky i přes jazykovou bariéru.   

 



Výlety, vzdálenosti 

Často jsme slyšely, že ve Finsku, respektive v Kemi, je vše 

blízko, NEVĚŘTE TOMU! . Pokud budete bydlet ve stejně oblasti 

jako my (Sammonkatu), budete i do centra na nákup chodit 

cca.:30minut. Na praxi do Takitsu jsme pěšky docházely okolo 

45minut až hodiny, podle rychlosti chůze a doprava do Keminmmy 

trvala okolo hodiny, akorát s tím rozdílem, že se tam dopravuje 

autobusem. Musíme obě uznat, že jsme si na velké vzdálenosti docela rychle zvykly a později 

nám půl hodiny vzdálený obchod nepřipadal nějak extrémně vzdálený. A samozřejmě pohyb 

je zdravý . 

Mimo to, co máte blizoučko, je krásný Snowcastle. 

Nenechte si určitě ujít výlet do Ranuy, kde je taková menší 

ZOO, Oulu, Tornia a Rovaniemi (Santa Claus´s Village, Arctic 

Circle). Doprava do Rovaniemi je jednodušší vlakem (pokud 

budete mít studentskou kartu, budete platit cca 10e), jelikož 

hned na vlakovém nádraží zastavuje Santův expres, který vás 

zaveze přímo do vesničky a k polárnímu kruhu.  

Ceny, stravování 

 Ve Finsku je vše cca 2,5 x dražší než v ČR, i přesto 

jsme neměly problém s nedostatkem peněz a těžily jsme jen ze 

stipendia. Stravovaly jsme se převážně samy, jelikož v prvních 

dvou měsících nám časový rozvrh praxe nedovoloval 

pravidelně docházet na obědy do menzy. Jedním z rozdílů ve 

finském stravování je doba oběda, která se pohybuje okolo 11. 

hodiny. Doporučujeme vám menzu alespoň párkrát navštívit, uvidíte 

způsob finského stravování a ochutnáte nová jídla za dobrou cenu. 

Klasický oběd se skládá z hlavního chodu, salátu, chleba s máslem a 

sklenky čistého bílého…mléka .  

Počasí 

 Počasí v Kemi je ovlivněno svým severským 

umístěním a taky blízkostí k moři. Zima je zde tedy dlouhá, 

velice tuhá a často je zde silný vítr. Zimní oblečení jsme 

nesundaly takřka celé tři měsíce. Ke konci pobytu zde byla 

teplota maximálně kolem 13stupnů (odlétaly jsme ke konci 

května). 

 

Finsko je krásná a pro nás tajuplná země, plná fantastické přírody a přírodních úkazů 

jako je např.:polární záře, je i plná přátelských a otevřených lidí. Proto pokud přemýšlíte, zda 



vyjet na stáž nebo ne, neváhejte a vyberte si právě tuto stáž, protože nebudete v žádném 

případě litovat! Jindy se jen těžko do této destinace dostanete.  

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nám napsat!  

Kontakty: 

Eva Kucharská, email: kucharska.eva@seznam.cz 

Renata Kadrnožková, email: r.kadrnozkova@seznam.cz 
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