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Nazwisko i imię studenta, adres e-mailowy (oczywiście pod warunkiem, że
student zgadza się na tę formę kontaktu)
Adrianna Zdyb, a.zdyb@poczta.fm

O mieście
Kajaani to nieduże miasto, w którym praktycznie wszędzie, gdzie potrzebujemy, możemy
dostać się pieszo.
Wszystko, co jest nam potrzebne (poczta, apteka, supermarkety, restauracje, puby) znajduje
się w centrum. Łatwo porozumieć się po angielsku w każdym miejscu. Supermarkety
zazwyczaj są czynne do 21. W niedziele większość supermarketów jest zamknięta.
Poza tym wokoło znajduje się dużo zieleni, lasów, jezior, ścieżek rowerowych i spacerowych.
Szczególnie polecam to miejsce miłośnikom przyrody! W samym mieście zwiedzić można
muzeum miejskie, sztuki i ruiny zamku. Można też wybrać się do kina (w Finlandii wszystkie
zagraniczne filmy wyświetlane są z napisami, nie ma dubbingu ani lektora). Polecam także
korzystanie z wielu obiektów sportowych, lodowiska, basenu, siłowni, kortu tenisowego etc.
Można też dowiedzieć się o możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych. W określone
dni karnet miesięczny dla studentów bywa bardzo tani. Sauna jest dobrem ogólnym, także na
pewno będzie możliwość korzystania z niej (bezpłatnie) na terenie kampusu lub w bloku, w
którym będziecie mieszkali.

O uczelni
Bardzo dobrze wyposażona. Możliwość dostępu do komputerów (wielu komputerów, także
nie ma kolejek) z internetem, słuchawkami i mikrofonem. Można także bezpłatnie używać
skanera i drukarki. Za nas wszystko załatwiała opiekunka, więc nie musieliśmy się o nic
martwić, mimo to nie ma problemów z dogadaniem się po angielsku.

Jak dojechać? (tutaj połączenia, ceny biletów, środki lokomocji)
Kajaani, choć małe, ma lotnisko, na które przylatują samoloty linii Finnair. Najlepsze
połączenie lotnicze to Warszawa – Helsinki – Kajaani. Bilety wahają się w granicach 750 zł –
900 zł (w zależności od czasu wykupu) w jedną stronę z przesiadką. Na lotnisku w
Helsinkach trzeba czekać od 2 – 5h na samolot do Kajaani. Polecam stronę www.lataj.pl – są
tam zniżki dla studentów, których nie ma na oficjalnej stronie Finnair. Na miejscu, jeśli
wcześniej poinformujecie, odbierze was opiekunka, można też dostać się do centrum
autobusem (4 euro), który kursuje zawsze wtedy, kiedy są loty.
Do Kajaani można dostać się też pociągiem z Helsinek. Koszt biletu (bez lokalnej legitymacji
studenckiej) to ok. 60 euro i 6h jazdy. Trzeba jednak wziąć pod uwagę też fakt, że z lotniska
w Helsinkach trzeba dostać się na dworzec kolejowy (koszt taksówki to ok. 20 euro).

Komunikacja miejska, czyli jak jeździć na miejscu?
Bilety są dość drogie: 2,5 euro (jednorazowy), jeśli nie mamy legitymacji studenckiej (musi to
być legitymacja wyrobiona przez tutejszą uczelnię, jest ona obowiązkowa. koszt: 40 euro).
1,25 euro, kiedy posiada się legitymację. Można tez wykupić bilet miesięczny, ok. 40 euro.

Polecam jednak spacery, uczelnia nie jest położona daleko od miejsca zamieszkania, w
zależności 2 lub 4 km (z tego co wiem, od nowego roku 2010 mieszkania dla studentów mają
być jeszcze bliżej uczelni). Można też kupić (second-hand) lub wypożyczyć (najlepiej
zapytać opiekuna) rower, który tutaj jest podstawowym środkiem komunikacji. Nikogo nie
dziwi rowerzysta, gdy za oknem półmetrowe zaspy!

Ceny:
Rower można kupić w second-handzie lub spytać innych studentów zagranicznych albo
opiekuna. Koszt to 60 – 120 euro. Jest czasem też możliwość wypożyczenia roweru na
określony czas, należy pytać opiekuna, który na pewno się z Wami skontaktuje przed
przyjazdem.

LP.

NAZWA PRODUKTU

JEDN.

CENA (euro)

1.

Mleko

1L

0,65 – 1,25

2.

Sok w kartonie

1L

0,90 – 2

3.

Olej

1L

2–5

4.

Makaron

1 kg

0,90 – i
więcej

5.

Mąka

1 kg

0,60 – 1,50

6.

Cukier

1 kg

7.

Ser żółty

1 kg

3 – i więcej

8.

Serek biały

200g

1,35 – i
więcej

9.

Masło

10.

Margaryna

11.

Dżem

12.

Ketchup

13.

Ziemniaki

1 kg

0,65 – 1,20

14.

Ryż

1 kg

1 – i więcej

15.

Piwo/cider

0,5l

1,35 – 2,0

16.

Cebula

1 kg

17.

Pomidory

1 kg

1,5 – i więcej

18.

Ogórki (naturalne)

1 kg

3,45

19.

Pomarańcze

1 kg

20.

Marchewka

1 kg

1,00

21.

Chleb zwykły

1 kg

1 – 4,5

22.

Czekolada

250g

1,20 – 3

23.

Lody

1l

1–4

24.

Jajka

6 szt.

0,90 – 1.30

25.

Jogurt

26.

Szynka

27.

Kiełbasa

28.

Jabłka

29.

Warzywa mrożone na patelnie 750g

30.

Gazeta ogłoszeniowa

UWAGI
Zależy od jakości produktów.

W pubach to koszt ok. 4, 5 euro

Najtańszy jest chleb tostowy. Finowie
jedzą głównie ciemny, najtańszy
kosztuje ok. 1,50 euro

0,50 – 1,70
250g

1,90 – 4

1 kg

0,85 – 2
1,5 – 2,50
Codziennie rozdawane są darmowe
gazety ogłoszeniowe (po fińsku)

Gdzie warto kupować?
Najtańsze produkty możemy znaleźć w Lidlu. Reszta supermarketów to sieć fińska s-market,
k-market etc. Innych (znanych nam) supermarketów tu nie znajdziemy.

Co wziąć ze sobą?
Koniecznie śpiwór (czyli to, co każdy Fin w domu musi mieć) – na pewno będzie
zorganizowana jakaś wycieczka (ja miałam już na samym początku, integracyjną - na jednej z
wysp - bez elektryczności i wody). W pokojach temperatury też bywają różne, także dobrze
mieć dodatkowe nakrycie. Latarka też się przyda (na wycieczki), choć nie jest niezbędna. Na
pewno będziecie korzystali z sauny, która jest absolutnym obowiązkiem w kulturze fińskiej i
z kąpieli w jeziorach (nawet przy minusowych temperaturach), także potrzebny będzie też
strój kąpielowy i duży ręcznik. Należy nastawić się na praktyczność (ciepłe, wygodne buty i
ubrania), bo czekają was różne temperatury i stany pogody, a kilometrów do pokonania jest
czasem sporo.
Poza tym jakieś zupki, sosy i gotowe dania w proszku, w miarę możliwości.
Najpotrzebniejsze kosmetyki i wszystko, co nam się zmieści do walizki. Nie należy nastawiać
się, że „obkupimy” się na miejscu. Ubrania, buty, to wszystko jest dość drogie i nie ma co
liczyć na wielkie wyprzedaże.

Mieszkanie (gdzie i za ile, do kogo zwrócić się po przyjeździe po klucze,
itp., jaki standard)
Stronę www, na której można zarezerwować pokój w Kajaani, dostaniecie wraz ze
wszystkimi przydatnymi informacjami przy akceptacji Waszego przyjazdu. Pokój należy
zarezerwować najszybciej jak się da! Koszt miesięczny to ok. 235 euro (wliczone w to jest
korzystanie z pralni). KOA (biuro zajmujące się wynajmem mieszkań) otwarte jest do 18.00,
tam też odbiera się klucze do mieszkania / pokoju po uiszczeniu depozytu – 270 euro- który
po wyjeździe zostaje zwrócony. Trzeba jednak uważać na wszelkie zniszczenia, nieporządek
etc., przed naszym wyjazdem przychodzi inspekcja, która sprawdza stan pokoi i całego
mieszkania. Jeśli coś będzie zniszczone lub pozostawimy po sobie nieporządek, część
depozytu może być zabrana. Kto chce Internet, musi załatwić to na własną rękę. Jest to koszt
ok. 40 euro miesięcznie.
Pokoje wyposażone są w łóżko, biurko, szafę i krzesła. W kuchni zaś do dyspozycji jest
lodówka, kuchenka, czajnik, są też naczynia i garnki (głównie pozostałości po poprzednich
lokatorach). Poza tym łazienka i ubikacja. Standardy nie są wysokie, ale wszystko jest w
dobrym stanie, czyste i zadbane. W 2010 r. ma być przeprowadzony generalny remont kilku
budynków, standardy na pewno się podwyższą.

Opłaty (za prawo pobytu, bankowe, dodatkowe opłaty na uczelni)
Jedyną dodatkową opłatą była legitymacja studencka (ok. 40 euro). Nie musimy zakładać
konta w banku fińskim, jeśli mamy konto walutowe w Polsce (polecam bezpłatne konto w
BZWBK). Za wykonanie przelewu w placówce Nordea Bank musimy zapłacić 7 euro,
niezależnie od wysokości rachunku. Najlepiej jednak wszystkie opłaty robić przelewem
internetowym z naszego konta walutowego (opłata dodatkowa jest bardzo niska).

Uwagi i spostrzeżenia
W Finlandii wszędzie możemy płacić kartą (w second-handzie, w stołówce szkolnej, na
poczcie, etc.) niezależnie od kwoty.
Finlandia to stosunkowo bezpieczny kraj, także żyje się tu naprawdę spokojnie i przyjemnie.
Jeśli chcecie wejść do klubu lub napić się piwa w barze, nie zapomnijcie dowodu albo
paszportu! Jeśli już was o niego spytają, nie uda się wam wejść / kupić piwa bez niego.
Raczej nie ma co liczyć na znalezienie pracy dorywczej na 3 lub 4 miesiące. Nawet osoby ze
znajomością fińskiego mają z tym duży problem.

