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Na IFMSA izmenjavo sem se odpravila v državo 

Finsko v mesto Oulu, ki je sicer bilo na tretjem 

mestu glede na moj seznam želja. Bila sem na 

klinični izmenjavi, na kirurgiji, ki sem jo izbrala, 

ker zanjo ne rabiš znati finskega jezika. Dovolj je 

bila angleščina, ki jo Finci govorijo zelo dobro. 

Ker sem bila naknadno prijavljena, me je malo 

skrbelo, ali se bodo vse potrebne stvari dale 

urediti v teh nekaj mesecih. A Finci so hitro 

odgovarjali na vso mojo poslano pošto in tako je 

bilo do oktobra vse urejeno. Dodeljen mi je bil 

tudi tutor, katerega sem lahko kontaktirala za 

pomoč, sicer pa so me za časa bivanja dodelili v stanovanje študentke medicine. Tja sem z letalom 

prispela v soboto. Na letališču me je pričakal tutor, ki me je z avtom odpeljal v mesto nedaleč stran 

od letališča. Ker ravno ta vikend punce, pri kateri naj bi bivala, še ni bilo doma, mi je tutor uredil 

prenočišče za eno noč v stanovanju njegove družine, za kar sem mu bila zelo hvaležna, saj bi drugače 

morala prespati kje drugje, kar pa ne bi bilo tako poceni – Finska je namreč kar draga dežela in na 

začetku te cene malo presenetijo, če se prej ne pripraviš na njih. Takoj, ko sem odložila prtljago, me 

je z avtom popeljal po celem mestu in mi razkazal vse, kamor se je z avtom pač dalo pripeljati. Prav 

tako mi je razkazal stari del mesta. Mesto je malo večje kot Maribor, zato potrebuješ kakšen dan in 

takrat lahko prehodiš ves glavni del mesta. Leži nekje na sredini Finske na zahodni strani, okoli 100 

km oddaljeno od Švedske. V nedeljo zvečer sem se preselila k zelo zgovorni, angažirani punci, s 

katero sem naslednji mesec delila sobo in vse lepo, kar se mi je zgodilo v tem mesecu na Finskem.   

Ko sem prvi dan prišla v bolnico, me je na sestanku našla mentorica, ki skrbi za študente na izmenjavi, 

mi razkazala bolnico in osnovne stvari, ki sem jih potrebovala za delo tam, nato pa me je prepustila 

moji mentorici na oddelku za abdominalno kirurgijo, na katerem sem bila prvi teden razpisana. V 

celem mesecu sem namreč bila na treh različnih oddelkih, saj me zaradi prevelikega števila 

študentov, ki so krožili po oddelkih, niso mogli dati ne en sam oddelek za cel mesec. Tisti dan sem 

doživela prvi šok. Ko sem se šla preobleči, je moja mentorica izgnila, in ker sem bila tam prvi dan, 

nisem vedela, kje jo iskati. Sestre so mi povedale, da je na operaciji, kamor takrat še nisem upala iti, 

saj nisem vedela, če lahko. Tako sem bila kar lepo zgubljena in se zato na slepo pridružila skupini 

zdravnikov in mlajših zdravnikov z ravnokar dokončano medicinsko fakulteto (pri njih imajo malo 

drugačen sistem izobraževanja in dela, kot pri nas), ki so opravljali vizito po sobah. Ti so me za cel dan 

vzeli s sabo, za kar sem bila neizmerno hvaležna, ter mi povedali vse, česar še nisem vedela. Dan na 

koncu ni bil slab, vendar sem bila kar šokirana, ker nisem pričakovala tega, glede na prejšnja poročila, 

ki so opisovala Fince kot zelo organizirane in skrbne. Nihče ni vedel ničesar glede potrdil in ostalih 

stvari (tudi denarja!), ki bi jih morala nekomu dati ali mi povedal, kaj potrebujem oz. h komu moram 

iti. Finska NEO mi je na lepem, potem ko sem od nje dobila vsaj elektronsko kopijo logbooka, nehala 



odpisovati na moje emaile, tako da od nje nisem izvedela ničesar več. Prav tako mi niso priskrbeli 

bonov za kosilo, ki so mi pripadali, dokler nisem tako dolgo hodila od tajnic do vseh ostalih, da sem 

dobila vse, kar mi je pripadalo. V prvem tednu sem se tako znašla potem, ko sem ugotovila, da bom 

morala za vse poskrbeti sama. In pri vsem skupaj sta mi zelo pomagala moj tutor, cimra ter mladi 

zdravniki v bolnici, ki so pač bolje vedeti, koga vprašati in kaj iskati. Ko sem se ujela v sistem, pa je 

postalo prav lepo, saj sem si sama organizirala, kar sem hotela delati in na katerih operacijah sem 

hotela biti. Kar se mi zdi pomemben podatek, je to, da izgleda, kot da je vsem čisto vseeno, ali si tam 

ali te ni, na koncu tedna pa so na vsakem oddelku točno vedeli, ali sem bila tam ali ne. In če ne bi bila, 

mi ne bi dali podpisov, ki sem jih potrebovala za logbook. Vsaj glede nečesa so bili zelo dosledni.  

Razen tega je bolnica zame bila lepa in zanimiva izkušnja, saj sem se lahko naučila veliko stvari, če 

sem le pokazala interes. Zdravniki in nasploh vsi ljudje so zelo vljudni, prijazni in potrpežljivi. Če 

česarkoli nisem znala in če sem le dosti spraševala, so si vzeli čas, mi pokazali in razložili stvari. Prav 

tako imajo zanimivo navado, da nikoli ne povedo, če česa nisi naredil prav (razen, kar se tiče 

sterilnosti v operacijskih sobah ali česa hujšega), tako da moraš res za vsako stvar vprašati. Ampak 

zapomnijo pa si vse in na koncu je zdravnik, za katerega sem mislila, da sploh ne ve, da obstajam, v 

podrobnosti izpolnil moj logbook glede mojega sodelovanja in vedenja v času dela v bolnici. Skratka, 

zame je to bila zelo zanimiva izkušnja, kar se tiče dela in odnosov v bolnici. 

Kar se tiče zabav… Že prej so me opozorili, da oktobra ni ravno dosti organiziranih druženj s študenti 

in da si moraš svojo zabavo večinoma najti in organizirati sam. In tako je tudi bilo. Pri tem sta mi 

vedno bila na voljo tutor in cimra, ki sta se res zelo potrudila zame. Prav tako sem v bolnici spoznala 

nekaj erasmus študentk in študentov, s katerimi sem se nato družila večino časa. Nekaj organiziranih 

zabav je v tem času sicer bilo, vendar so vse bile namenjene erasmus študentom in so bile že lep čas 

nazaj razprodane in zasedene. Tako sem dosti hodila naokoli s temi študenti, ki sem jih spoznala v 

bolnici, izven organiziranih zabav.  Temperature so se tisti čas gibale od 0 do 10 stopinj, tako da je 

bilo še kar prijetno, hoditi ob večerih po mestu. Oulu je sicer takoj za Helsinki drugo in v bistvu edino 

mesto na Finskem, kjer se sploh kdaj karkoli dogaja. Tako so mi Finci ves čas govorili, da je škoda, ker 

nisem prišla poleti ali 

pozimi, saj se takrat 

dejansko kaj dogaja, ampak 

da če bi šla v katerokoli 

drugo mesto, pa bi bilo še 

slabše. Ampak kar sem 

videla jaz, je to, da Finska 

jeseni neverjetno lepa 

država s svojo naravo in 

posebnim občutkom miru 

in varnosti v zraku, tako da 

mi niti malo ni bilo žal, da 

sem bila tam v tem letnem 

času. Za vikend sva se s 

cimro odpeljali tudi v 

Helsinke, da sem si lahko 

ogledala še glavno mesto Finske, živela pa sem pri njeni družini, ki si je zame vzela ves čas in mi 

razkazala prav vse, kar se je dalo v tem kratkem vikendu. Nasploh kljub mojim načrtom nisem dosti 



potovala, saj je ta mesec minil tako hitro, da ga je bilo že konec, še preden se je zame dobro začel. Bili 

so organizirani izleti v mesta sosednjih držav, kot so St. Petersburg, Stockholm…, a zelo težko je bilo 

priti zraven, saj je vedno bilo že vse zasedeno, karte pa so se prodajale le še po posebnih zvezah in 

cenah, če si je kdo slučajno premislil tik pred zdajci. Zelo lepa in posebna izkušnja naj bi bil tudi izlet 

na Laponsko in Rovaniemi (Božičkova vas), vendar za zdaj to ostaja v mojih načrtih za prihodnost. 

 

Kolikor sem v tem kratkem času lahko 

spoznala kulturo in značaj Fincev, 

lahko rečem, da so to zelo umirjeni in 

prijazni ljudje. Sicer rabijo veliko 

osebnega prostora in časa zase. Med 

njimi se počutiš zelo varno, tako da ti 

»od vsega mirnega in varnega« na 

trenutke postane že skoraj dolgčas in 

moraš najti neko zaposlitev, da se 

malo aktiviraš. Tudi Finci stremijo k 

temu, zato so pri njih vse športne 

aktivnosti zelo poceni, tudi glede na slovenske razmere. Prav tako je to velik del razloga, zakaj je pri 

njih metal skoraj narodna glasba in ga poslušajo skoraj vsi. Prav tako so Finci ogromni porabniki kave. 

Pijejo jo ob vsaki priložnosti in vsaka druga in naslednja kava zapored, ki jo v kavarnah »dolivajo«, je 

zelo poceni. In da, savna je skoraj v vsaki hiši in vsakem stanovanjskem bloku. In če je le možno, so v 

njej nekajkrat na teden. Tako so nasploh vtisi o Finski, ki so ostali, zelo lepi in pozitivni, predvsem 

zaradi narave, občutka varnosti in tistih nekaj čudovitih ljudi, ki sem jih v tem kratkem času uspela 

spoznati in s katerimi ostajamo v stikih. In ko le ne bi bilo tako dolge zime s tako malo sonca, kot ga 

imajo v tem času, bi bila to zame država, v kateri bi želela živeti.   


