
Finnország,  Kertészmérnök  Bsc.,  2015  
  
  

Bevezető 
 
Amikor elkezdtem a Kertészmérnök képzést, tudtam, hogy a kötelező szakmai gyakorlatot külföldön 
szeretném eltölteni. Amióta az eszem tudom Finnországba szerettem volna eljutni, így adta magát a 
lehetőség, hogy jelentkezem Erasmus+ programra lehetőséget kapva erre a kis nyári „kiruccanásra”.

 
 
Mivel nem szeretek repülni, úgy döntöttem elég lesz, ha elrepülök Helsinkibe és onnan buszozok 170 
km-t Turkuba, ami nem több 2 óránál. A turkui buszpályaudvaron elém jött az egyik lakótársam, 
mivel előre hallottam, hogy milyen távolságtartóak a finnek elsőre, kicsit meglepődtem, amikor 
megölelt. 
 
Szállás 
 
Egy belvárosi albérletben laktam, amit egy Facebook csoporton keresztül találtam, másik 3 finn 
lánnyal. Nagyon nagy szerencsém volt, mert elég nagy volt a lakás és mindegyik lakótársam nagyon 
kedves volt. Mindig tisztaság volt, mert minden héten ki volt osztva ki mit takarít és persze 1-2 
alkalom kivételével ez mindig megvalósult. Turku elég kicsi Budapesthez képest, a belvárosban 
laktam innen 15 perc alatt gyalog beértem az egyetemre. A lakáshoz tartozott egy közös szauna is 
amiben hetente összeültünk lakótársaimmal egy kis csevejre. 300 euró volt a bérleti díj, de ebben 
benne volta a szauna, gáz, víz, internet és a mosás is. Az ösztöndíj a kinn létem 2/3át fedezte, egy kis 
odafigyeléssel és előre tervezéssel. A konyha szerencsére jól felszerelt volt, így mindig tudtam 
magamnak főzni, ha éppen takarékoskodni akartam. 
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Házi korvapuusti (fahéjas tekercs) 
 
A város 
 
Turku Finnország legrégibb városa, melyet a XIII. században alapítottak. Az Aurora folyó 
torkolatánál fekszik, így a második legforgalmasabb tengeri kikötővel rendelkezik Helsinki után.  Az 
ország egyik legjelentősebb történelmi városa, mivel sokáig ez volt az ország legnagyobb települése. 
1809 és 1812 között Turku volt Finnország fővárosa. Az ország első egyetemét, a Turkui Királyi 
Egyetemet szintén itt alapították. Turkuban a legmagasabb a svéd lakosok száma, így számos 
egyetemi képzés folyik csak svédül . A buszozás Turkuban és vonzás körzetében 3 euro, és 2 óráig 
érvényes egy jegy. Mivel a finnek nagyon környezet tudatosak, sokan használnak biciklit, ennek okán 
mindenhol található kiépített kerékpárút. 
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Aurora folyó és a turkui katedrális. 
 
Oktatás 
 
Turku hosszabb oktatási múlttal rendelkezik, mint bármely más finn város. A város első iskoláját, a 
Katedrális Iskolát (Turun katedraalikoulu) a turkui katedrálissal együtt a XIII. században alapították. 
Napjaikban a Turkui Egyetem (Turun yliopisto) Finnország második legnagyobb egyeteme a 
beiratkozott diákok száma alapján, valamint az egyik legöregebb is, 1920-as alapítási dátummal. Ezek 
mellett Turku otthont ad több felsőfokú oktatási intézménynek, köztük a Åbo Akademi, amely 
Finnország egyetlen svéd oktatási nyelvű egyeteme, a Turkui Közgazdasági Egyetem (Turun 
kauppakorkeakoulu) és a Turkui Alkalmazott Tudományok Egyeteme (Turun ammattikorkeakoulu). 
 
Gyakorlat 
 
Habár Kertészmérnöknek tanulok, a szakirányom Biotechnológia. Nagyon megszerettem a laborban 
való munkálkodást az elmúlt évek alatt és nagyon szerettem volna egy nagyobb és felszereltebb 
laborban egész nap dolgozni. 
Dr. Lukács Noémi ajánlotta nekem, hogy menjek Turkuba és írjak valakinek egy e-mailt, akinek a 
kutatása szimpatikus. Így esett a választásom Dr. Saijaliisa Kangasjarvi PP2A nevű foszfatáz 
kutatására. Írtam Neki egy e-mailt, 2 napra rá visszaírta, hogy szívesen lát, szóval megint csak 
szerencsém volt. Június elsején kezdtem meg szakmai gyakorlatom első napját BioCity Turku-ban, 
amely egy kutató és oktató központja University of Turku-nak. A Biokémia tanszékhez tartozó, 
Molekuláris Növény Biológia Laboratoratóriumában töltöttem hétköznapjaimat. Nagyon örültem, 
hogy kaptam egy hivatalos egyetemi jegyzőkönyvet és fehér köpenyt. Mindenki nagyon segítőkész 
és türelmes volt. A kutatóközpont hatalmas volt, kellett 2-3 hét mire teljesen bevésődött a fejembe, 
hogy mit hol találok és a gépeket, hogyan kell lefoglalni. Egyedül voltam, mint Erasmusos, de sok 
volt a nem finn munkatárs, így mindig angolul folyt a beszélgetés. Hetente egyszer volt csoportos 
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összeülés a konzulensemmel ahol egyesével beszámoltunk ki hol tart és ki hol akadt el.  
Júniusban sok konferencia volt az egyetem területén és az egyetemen kívül is, ahova minden nyári 
munkást is szívesen láttak. A nyári munkások általában az egyetemen tanuló diákok. Eleinte nehéz 
volt beilleszkedni egy ennyire összeszokott közösségbe, de másfél hónap elteltével már én is ugyan 
annyira részese voltam az egész társaságnak, mint más. Az egyetem menzáján ebédeltem, 5euro 80 
centért, amit eleinte sokalltam, de a finn árakhoz képest ez még egészen baráti volt, viszont egészséges 
és változatos. A tanulók ebédje 2euro 60cent, de ehhez az egyetem diákigazolványa kell.

  
Jegyzőkönyvem 

 
Jó nap egy kis laborozáshoz. 
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A kis kutatócsoport amelybe becsatlakozhattam nyárra. 
 
Programok 
 
Nem találtam más Erasmusost ugyan, de sose unatkoztam. Minden hétvégén szaunáztam 
lakótársaimmal, vagy elmentünk az egyetem botanikus kertjébe. Ha éppen sütött a nap, akkor kinn 
napoztunk a folyó parton, volt, hogy munka után is. Turkuban tartják Európa legnagyobb Középkori 
Fesztiválját, ahol betekintést nyerhetünk a középkori finn életbe. Másodszorra rendezték meg a H2Ö 
alternatív zenei fesztivált, amely egy régi hajó telepen volt 3 napig. 
A konzulensem többször rendezett számunkra egy kis délutáni pikniket ebédszünetben, vagy elvitt 
bennünket a saját nyaralójába és grilleztünk. 
 
Összefoglalás, tanácsok a kiutazni vágyóknak 
 
Az időjárás ezen a nyáron kivételesen hideg volt még a finnek szerint is. Júliusban többnyire 25-28 
fok van sok napsütéssel, de most általában 20 fok volt és rettentően sok eső. Fontos, hogy legyen egy 
jó esőkabát és a réteges öltözködés, mert reggel hideg van ugyan, de délutánra felmelegszik az idő. 
Ha szintén szakmai gyakorlatra mennél, ajánlom, hogy albérletet keress, ha szerencséd van hasonló 
áron találsz helyet, mint egy kollégiumi szobát. Sok finn keres külföldi albérlőtársat, mert érdeklődnek 
más kultúrák iránt és szeretik ismertetni a helyi szokásokat, ünnepeket. Ha lehet, tanulj meg egy pár 
rövidebb kifejezést finnül (pl: jó napot- Hyvää päivä, köszönöm-kiitos), nagyon értékelik és 
könnyebben feloldódnak, ha látják, hogy érdeklődsz irántuk. 
Összességében életem egyik legjobb nyarát töltöttem Turkuban. Néha nehéz volt ugyan, hogy 
egyedül vagyok, mint cserediák, de amikor ezt megemlítettem valakinek egyből próbált egy kis időt 
szánni rám. Megismertem egy új kultúrát és egy fejlettebb országot. Fantasztikus volt egy nemzetközi 
csapat tagjának lenni és minden nap új kihívásoknak eleget tenni. Jó volt tapasztalni, hogy sok 
különböző kultúrából származó ember is jól megfér egymással, ezáltal szoros barátságokat alakíthat 
ki egy életre. 
Ha bármi kérdésed lenne, írj nyugodtan! 


