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Az Erasmus pályázatról először a kari honlapról értesültem. Korábban már részt vettem egy 
részképzésen (University of Helsinki), most szakmai gyakorlaton vettem részt. Ez a tapasztalat nagyban 
megkönnyítette a mostani kiutazást. Nagyon megtetszett az ország, az ezer tó országa híres természeti 
szépségéről. 

 
 Maga az utazás Finnországba a Norwegian Airlines közvetlen Budapest-Helsinki járattal történt. A 

repülőtársaság honlapján megtalálható low fare calendar segítségével könnyen megtalálható a 
legolcsóbb járat. A reptérről vonattal utaztam (a jegyet előre érdemes megvenni, ekkor special price 
ajánlatot is találhatunk). A reptérről ez a legkényelmesebb és leggyorsabb utazási lehetőség, ugyanakkor 
busszal (Onnibus) is lehet jutni bármelyik városba, a buszjegyek olcsóbbak. 

 
Szállást a fogadóhely biztosított, a gyakorlat helyén Közép-Finnországban. A területet erdő veszi 

körbe és 10-15 percre egy nagy tó is található. Bár nyáron voltam kinn (július-augusztus) Finnország 
hűvös klímája miatt ilyenkor is ajánlott egy meleg pulóvert vinni és a sok és gyakori eső miatt esőkabátot 
is. 
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A fogadóhely egy farm, ami ökofalu/ oktatócentrum kezdeményezés kapcsán jött létre, melynek a 
kezdeti fázisába kapcsolódhattam be. A Global Ecovillage Network –Finland nevű szervezet elnökének 
is felkeltette az érdeklődését a tervezet, munkám során volt szerencsém körbevezetni és bemutatni a 
leendő falu működésének alapelveit.  

 
A többi önkéntessel egy házban laktam, voltak közöttük holland, angol, olasz, spanyol, német 

nemzetiségűek. A közös munka után a szabadidőnket is együtt töltöttük, így megoszthattuk egymással 
tapasztalatainkat. Leginkább angolul beszélgettünk. De sikerült egy - két holland, olasz és spanyol 
kifejezést is megtanulnom.  

  
Mivel a farm egy kis faluban volt, nem volt túl sok szomszéd, de az egyikükkel egy finn-holland 

házaspárral nagyon jól kijöttünk. Ők többször is meglátogattak minket, közös kirándulásokon is részt 
vettünk, melyek során főleg a helyi erdőket, élővilágot figyeltük meg. Valamint, mivel Finnországban az 
erdőkben szabadon lehet gombát áfonyát, szamócát szedni, szabadon gyűjtögethettük ezeket. 

 
A tanulmányi tervben szereplő célok, feladatok alapján megismerhettem egy permakultúrás farm 

mindennapi működését. Valamint tovább bővíthettem tudásomat gyógynövények terén, továbbá 
kipróbálhattam a hagyományos, vagyis fa alapú építést, favágást, faaprítást. A szállás és a munkahely 
egymás mellett volt, így kötetlen volt a munkaidő. A feladatok változatosak voltak – különböző kertészeti 
munkák: ültetés, kaszálás, mulcsozás, gyomlálás, gyógynövénygyűjtés, szárítás, favágás, faaprítás, 
forgatható napelemek beállítása. 

 
A szakmai gyakorlatom elfogadásra került. Segítségével tovább növeltem az eddigi 

tapasztalataimat. 
 
A küldő intézmény most is nagyon segítőkész volt, elláttak a megfelelő információval, minden 

felmerülő kérdésemre nagyon gyorsan válaszoltak. 
  


