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Szerz k: 
- Dezs  Nóra - szociális munka 3. évfolyam 
- Kling Diána - szociális munka 4. évfolyam 
- Soós Dorottya - ápolás- és betegellátás- gyógytornász szakirány 4. évfolyam 
- Tóth István Gerg  - ápolás- és betegellátás- gyógytornász szakirány 3. évfolyam 

 
 

2009. augusztus végén, szeptember elején megérkeztünk Finnország egyik városába, 
Lahtiba. Lahti, Finnország déli részén található, Helsinkit l 100 km-re. 
A megérkezést követ en igyekeztünk feltérképezni a helyet és információt gy jteni az itteni 
segít  tanároktól és diákoktól. Nagyon készséges volt hozzánk mindenki, ezért úgy érezzük 
könnyen be is tudtunk illeszkedni az itteni életbe. 

Kezdetben nehéz volt megszokni a finn emberek távolságtartó, kissé félénk viselkedését. 
Sokszor idegennek éreztük magunkat, de ez nem tartott sokáig és sikerült kialakítani baráti 
kapcsolatokat. Eme barátságok miatt, még jobban be tudtunk tekinteni az igazi finn életbe és 
életritmusba. Szerveztünk közös programokat: mozi, vacsora, kirándulás. 

Az itt töltött id  alatt megismerkedtünk a többi Erasmusos diákkal is. Nagyon nagy 
élmény volt mindannyiunk számára megismerni különböz  nemzetiség  embereket, 
kultúrájukat. Kicsit gátolta folyamatos kapcsolattartásunkat, hogy a többi Erasmusos diáktól 
távol laktunk, de kicsiny házunkban is voltak más nemzetiség ek: angolok, németek, dánok, 
hollandok. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert csodálatos környezetben tölthettük el 
ezt a 3 hónapot, az erd höz közel. Remek helynek bizonyult a hátsó kert, ahol több kellemes 
estét töltöttünk el a többi cserediákkal és az erd  mókusaival. 

Jártunk Helsinkiben, Heuréka Tudásközpontban, finn Nemzeti Könyvtárban, Helsinki 
Egyetemen, kiköt ben. Megnéztük a Szenátus téren az éppen restaurálás alatt lév  híres 
katedrálist, ahonnan meglátogattuk az Alvar Aalto által tervezett épületegyüttest Espoo-ban. 

Kirándulást szerveztünk a 210 km-re lév  Linnansaari Nemzeti Parkba, egy szigetre, ahol 
kipróbáltuk milyen is az igazi finn szauna utáni úszás, egy hideg tóban a természet lágy ölén. 

Részt vettünk a Finn-Magyar Társaság összejövetelén, ahol megismerkedtünk kint él  
magyar emberekkel. 

Egy hétvégét töltöttünk Tamperében városnézéssel, egy másikat Jyväskylä-ban 
kenutúrával. 

Köszönjük!  

 


