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Hlavní město Finska, Helsinky, tvoří spolu se sousedními městy Vantaa a Espoo hustě obydlenou
metropolitní oblast s téměř jedním milionem obyvatel. A právě Espoo, předměstí Helsinek, mi bylo téměř po
4 měsíce domovem. Na tamní technické univerzitě Aalto University, nazvané podle slavného finského
architekta Arvara Aalta, jsem byl přijat jako erasmus student oboru industrial engineering and management.

Hlavní budova university

Budova Industrial engineering and management

V kampusu školy se nachází i několik kolejních budov, které jsou však primárně, jak se mi potvrdilo později
od mých erasmus kamarádů, přidělovány pro místní, tedy finské, studenty. V podstatě studentům ve Finsku
poskytují bydlení hlavně dvě organizace. AYY, která je levnější a bydlení zajistí přímo v okolí školy, nebo
HOAS, která je dražší a je nutné do školy dojíždět. Nutno podotknout, že každodenní dojíždění do školy
nepředstavuje závažnější problém, protože finská MHD patří mezi nejlepší v Evropě.
Já jsem dostal možnost pronajmutí pokoje od AYY asi deset minut chůze od školy. Pokoje se pronajímají
nevybavené, bez jakéhokoli kusu nábytku. Naštěstí v kampusu se nachází recycle centrum, kam studenti
nosí to, co již nepotřebují. Zde je možnost si vzít postel, stůl, židle. Další možnost dovybavení pokoje
(dekou, polštářem, záclonou) poskytuje obchodní dům Ikea, který je nedaleko. Součástí pokoje, kde jsem
bydlel sám, byla ještě koupelna se záchodem. V místnosti byla připravená zásuvka na internet, stačilo jen
připojit kabel. Vybavená kuchyň, včetně sporáku, mikrovlnné trouby, příborů a nádobí, a společenská
místnost se stolem, byly sdílené pro zhruba 10 lidí.

Pokoj po příjezdu

Kolejní budova

Co se týče stravování, je možné navštěvovat menzy, které jsou v každé univerzitní budově. Některé mají
otevřeno i v sobotu. Jídlo v menze je nejen levné, ale také velmi chutné a vydatné. Oběd se skládá
z hlavního jídla (přílohu lze vybírat z několika variant a v jakémkoli množství), poté sklenici džusu a vody,
zeleninový salát (opět je pouze na vás, kolik si ho naberete) a až tří krajíců chleba namazaného máslem. Po
předložení studentského průkazu je cena 2.5 EUR. Cena je na finské poměry velice nízká a musí být štědře
dotována vládou. Pro lepší představu uvedu pár cen: ubytování za měsíc: 240 EUR (od společnosti HOAS
cena ubytování za vybavený byt může přesáhnout i hranici 500 EUR za měsíc), chleba: 2.3 EUR, půllitr
vody v lahvi: 1.5 EUR, půllitr točeného piva: 5 EUR, koláč: 1.3 EUR, bageta: 3 EUR, pivo v plechovce: 2.7
EUR. Dále je třeba počítat s náklady na zhotovení studentské karty, které není povinná, ale je naprosto
nezbytná (50 EUR).
Helsinky jsou druhé nejsevernější hlavní město na světě. Očekával jsem proto tuhou zimu, teploty hodně
pod nulou a časté sněžení. Ani jedno z toho však neplatilo během mého pobytu. Teploty se někdy lišily až o
dvacet stupňů v porovnání s minulým rokem. Finský podzim byl velice proměnlivý, pršení se střídalo
s nádherným slunečným počasím. S příchodem zimy se podnebí vyznačovalo naprostou absencí
slunečního svitu a stmíváním již v 15.hodin.

Helsinky

Helsinky jsou také dobré jako výchozí místo pro cestování. Místní studentské sdružení organizuje výlety do
Petrohradu (300 km), Tallinnu (2 hodiny trajektem), Stockholmu či Laponska. Já osobně jsem si Helsinky a
vlastně celé Finsko velice oblíbil a nikdy jsem nezalitoval, že jsem si ho vybral pro svůj studijní pobyt.

V případě hlubšího zájmu rád poskytnu další informace, stačí mi napsat na miranp@seznam.cz

