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2017 nyarán ismételten sikerült kijutnom Finnországba, Észak Karélia központjába: Joensuuba. A 

Finnekről azt kell tudni, hogy nagyon szeretik a kötött zoknit (télen-nyáron), a természetet és 

rengeteget beszélnek az időjárásról. Addig-addig (egészen augusztus közepéig) hangoztatták, hogy 

idén későn kezdődik a nyár, de higgyem el, majd csak megjön, mígnem (augusztus közepétől) 

elkezdték mondogatni: na megjött az ősz. Hogy közben mikor volt nyár, abban nem vagyok bizonyos, 

feltehetőleg egy hétvégére korlátozódott, amikor kemény 22 fokot is mértünk.  

Szakmailag Joensuu nagyon jó hely, habár ha az ember belgyógyászat, sürgősségi vagy egyéb 

beszélősebb szakmai gyakorlatát szeretné ott abszolválni, akkor csak úgy van igazán értelme, ha 

beszél finnül (vagy oroszul, mert nagyon sok az orosz orvos).  

A kórház jól felszerelt, nem kell spórolni a varró cérnával. Hagynak varrni, dolgozni, és magyaráznak, 

ha kérdezek. Szépen, udvariasan, türelmesen beszélnek a betegekkel, amit öröm volt látni. Egy 

hátránya van, ha az ember hatodév után megy ki: ugyan már végzett orvos vagy, de ott gyakornoki 

státuszba kerülsz, ami azt jelenti, hogy egy negyed- ötödévet végzett finn hallgató „kandi”, a 

ranglétrában feletted áll. Neked nincs aláírási jogod, de neki van. Te nem írhatsz fel receptet, de ő 

igen. Így nem egyszer ötödéves írta alá az általap írt ambuláns lapot, ami csak azért volt problémás, 

mert volt, hogy kitörölt olyan orvosilag lényeges dolgokat, amiket nem értett, mondván, hogy az nem 

lényeges. Szerencsére augusztus második felében nekik már elkezdődött az egyetem, így volt egy kis 

nyugodt időszak nélkülük is. 

Szállást úgy 150 Euró/hó fejében a kórház biztosított a nővér szállón. Korrekt, tiszta szoba 2 ággyal, a 

folyosón közös zuhanyzóval és mosdóval, valamint közös konyhával. Semmi pucc, de minden ami kell, 

jobb minőségben mint a SOTE kollégiumok. 

Ebéd diákigazolvánnyal 2,6 Euró, finom, egész gyakran lazac. Az élelmiszer azonban úgy általában 

elég drága, akár háromszorosa is lehet a magyar áraknak, ez kifejezetten igaz a gyümölcsökre. A 

közlekedés is nagyon drága, viszont aprópénzért lehetett biciklit kölcsönözni. Így városon belül az éri 

meg a legjobban.  

Összességében nagyon jól éreztem magam Joensuuban, sokat fejlődtem, mind emberileg, mind 

szakmailag, nem is beszélve a finn nyelvi készségekről. Nagyon hálás vagyok, hogy lehetőségem nyílt 

Joensubban dolgozni 2 hónapot. 


