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JOHDANTO
Tämä raportti on kirjoitettu Teemun ja Elmon toimesta. Molemmat opiskelevat kauppatieteitä ja
aloittivat espanjan opiskelun vain noin 9 kuukautta ennen vaihto-opintojen aloittamista.
Espanjankielen opintoja kertyi molemmille 9 opintopistettä ennen vaihdon alkua. Molemmat
osallistuivat myös syksyllä kielikokeeseen, josta oli saavutettava vähintään B2-taso. Molemmat
saavuttivat tason kevyesti.
Chile on seikkailumielisille opiskelijoille suunnattu kohde. Se antaa erinomaiset mahdollisuudet
espanjankielen parantamiseen sekä antaa myös saumaa matkailulle. Vaikka yliopisto onkin
espanjankielinen, ei sitä kannata säikähtää, kuten yllämainitusta selviää. Itse koulussa opiskelee
hyvin erilaisen pohjan omaavia espanjankielen taitajia ja ei-taitajia. Espanjaksi opiskelu vaatii
tietenkin omanlaisen otteen opiskeluun ja motivaationa tuleekin olla oppia puhumaan espanjaa
sujuvasti. Puolen vuoden kielikylpy Chilessä tarjoaa tähän erinomaisen mahdollisuuden.
ORIENTAATIO
Orientaatioviikko alkoi Valparaísossa 1.3.2017. Itse luennot alkavat viikkoa myöhemmin.
Ensimmäisellä viikolla tutustutaan yliopistoon, sen kampukseen ja kanssaopiskelijoihin – aivan niin
kuin suomessakin. Meidät sijoitettiin eri tutor-ryhmiin ja molempien tutorit olivat ensiluokkaisia.

Kaikilla näin ei kuitenkaan ollut, vaan melkoinen osa tutoreista ei juurikaan pitänyt tutoroitaviinsa
yhteyttä ensimmäisten päivien jälkeen. Tutorien kautta oli helppo tutustua myös muihin
Chileläisiin. Kurssivalinnoissa emme saaneet niin paljon apua kuin olisimme toivoneet, mutta
koska kyseessä on iso yliopisto, jossa voi opiskella monia tekniikan ja kauppatieteiden haaroja, on
tutoreiden vaikea tietää muista kuin omista kursseista. Kurssikuvauksia lukemalla kursseista sai
jonkinlaisen kuvan, mutta suosittelemme käymään ensimmäisellä luennolla. Kurssivalintoja voi
vaihtaa ensimmäisen kahden viikon ajan luentojen alkamisesta.
KIELIKURSSIT
Yliopistossa on saatavana kahden viikon intensiivikurssi ennen orientaatioviikkoa, jossa voi
tarvittaessa hioa espanjankielen taitoaan ennen opintojen alkua. Kumpikaan meistä ei osallistunut
kurssille sen ollessa maksullinen (Kurssi maksaa noin 60€). Tarjolla on myös lukukauden aikana
käytävä ilmainen espanjankielen kurssi, jota on tarjolla kolme eri tasoa. Itse opiskelimme
keskimmäisellä tasolla. Tämä kurssi oli keskinkertainen.
OPINTOJEN ALOITUS JA LOPETUS
Kuten mainittu opinnot alkavat pakollisella orientaatioviikolla maaliskuun alussa ja koulu kestää
aina heinäkuun puoleenväliin asti. Meidän koulu päättyi paperilla 12.7., mutta todellisuudessa
luennot päättyvät kaksi viikkoa ennen loppua ja toiseksi viimeisellä viikolla tehdään loput tentit.
Lähdimme itse Chilestä takaisin Suomeen jo 4.7., mutta tenteistä sopiminen oli kohtalaisen
helppoa ja opettajat olivat joustavia etenkin vaihto-opiskelijoita kohtaan. Huomioi kuitenkin, että
tämä on opettajakohtaista.
LOMAT
Osalla kursseista on pakollinen läsnäolo – osalla ei. Kuitenkin suurimmassa osassa kursseista on
välttämätöntä käydä luennoilla, sillä palautuksia ja esityksiä on jatkuvasti. Vaikka kurssit etukäteen
näytä työläiltä, ilmoitettiin kursseilla pakollisista esityksistä yms. jatkuvasti. Lomaviikkoja meidän
kevääseen mahtui kaksi – ensimmäinen pidettiin jo kolmen viikon opiskelun jälkeen ja seuraava oli
toukokuun puolessa välissä. Lisäksi Chilessä on maailman eniten lomapäiviä vuodessa. Valitsimme

kurssimme myös niin että luennot painottuivat tiistai-torstai välille, joten saimme pitää
pidennettyjä viikonloppuja. Koulusta voi myös tarvittaessa ottaa omaa lomaa, mutta lupa
opettajilta tulee pyytää etukäteen ja vaadittaviin paikallaolovaatimuksiin tulee päästä.
TENTIT JA VÄLIKOKEET
Tentit pidettiin samalla tavalla kuin lukiossa: Koepaperit jaetaan tunnin alussa luokalle ja jokainen
suorittaa oman kokeensa. Yhdellä kurssilla (Recursos Humanos) tentti tehtiin parikokeena, jossa
sai keskustella parin kanssa vastauksista. Kokeet olivat vaihtelevan tasoisia. Jotkut kokeista olivat
helppoja, mutta pääosin tentteihin ja välikokeisiin sai panostaa jonkin verran. Osassa kursseista oli
tuttu menetelmä: Suoriutumalla välikokeista ei tarvitse osallistua tenttiin. Jokaisella kurssilla oli
myös harjoitustöitä tai raportteja, mistä tuli osa kurssisuorituksesta. Yleensä ottaen yliopistossa
tekemistä riittää ja jatkuvasti on jokin raportti tai tentti tulossa. Nämä on kuitenkin selätettävissä
normaalilla opiskelurytmillä.
KÄYDYT KURSSIT
Kävimme vaihdon aikana tismalleen samat kurssit. Kauppatieteiden puolelta valinnanvaraa löytyy,
mutta emme halunnet valita pitkälle vietyjä jatkokursseja, sillä tiesimme sanaston olevan
hankalaa. Suosittelemme valitsemaan vaihto-opiskelijoille suunnattuja kursseja, tai kursseja joilla
on muuten vain muitakin vaihto-opiskelijoita. Tämä siitä syystä, että kurssissa on helpompi pysyä
kärryillä ja opettajat ovat joustavampia jos kursseilla on vaihto-opiskelijoita, joiden kielitaito ei ole
täydellistä. Yleisimmät läpipääsyvaatimukset kursseilla ovat

vähintään 55/100 pistettä.

Päädyimme valitsemaan seuraavat kurssit:
Marketing (5 op)
Kurssi käsittelee markkinoinnin peruskäsitteitä eikä sukella sen syvemmälle, kuin markkinoinnin
perusteet LUT:ssa. Kurssilla tehtiin 5 lyhyttä case-työtä, yksi isompi markkinasimulaatio ja kaksi
välikoetta. Välikokeista tulee saada keskiarvoltaan vähintään yli 55 pistettä, jottei tarvitse
osallistua tenttiin. Kurssi oli mielestämme onnistunut valinta. Kurssilla oli lisäksemme ainoastaan
kaksi muuta vaihto-opiskelijaa.

Recursos Humanos (5 op)
HR puolen kurssi. Kurssi oli melkoista käsien heiluttelua ja tämä kurssi oli helpoin käymistämme
kursseista, sillä läsnäolopakkoa ei ollut ja tuntui että kokeissa pärjäsi kun oli hyvä päättelykyky ja
verbaalinen ulosanti. Kurssilla tehtiin yksi case-työ, jonka jälkeen tehtiin kaksi paritenttiä.
Strategic Management and Competitive Advantage (5 op)
Ainoa englanninkielinen kurssi jonka kävimme ja ylivoimaisesti työläin kurssi. Kurssi käsittelee
strategista päätöksentekoa ja keskittyy yrittäjyyteen. Kurssilla tehdään kolmen tentin lisäksi noin
80-sivun raportti (3 hengen ryhmä), jossa luodaan kokonaan uusi tuote ja tehdään sille
täysimittainen liiketoimintasuunnitelma. Vaikka kurssin aikana hurja työmäärä tuntui välillä
ylitsepääsemättömältä ja vaaditut asiat naiiveilta, voin jälkeenpäin todeta työn olleen opintojen ja
tulevaisuuden kannalta hyödyllistä. Tämä on ainoastaan vaihto-opiskelijoille suunnattu kurssi ja
kävimme kurssin aikana myös yritysvierailuilla.

Espanol 3 (3,5 op)
Perus espanjan kurssi. Ennen kurssia tehdään lähtötasotesti, jossa opiskelijat sijoitetaan oman
tason ryhmäänsä. Jo tässä 3. ryhmässä vaadittiin korkeatasoista espanjankielen taitoa ja kurssissa
oli vaikea pysyä mukana. Kolmannessa ryhmässä käsiteltiin aluksi imperfektiä ja preteritiä
vaikeiden sanastojen kanssa, jonka jälkeen siirryttiin subjunktiivin eri muotoihin.
MUUTA
Tähän lukuun on listattu muutamia asioita, joita on hyvä ottaa huomioon. Asumisen taso
Valparaísossa ei millään tasolla täytä Eurooppalaisia standardeja. Esimerkiksi juomavettä ei
suositella juotavaksi (WHO), mutta joimme sitä koko vaihdon ajan muiden vaihto-opiskelijoiden
tapaan. Asunnoissa ei myöskään usein ole lämmitystä ja talven tullen kylmä tulee väkisin ja
sateiden saapuessa saattaa tulla ongelmia. Toisaalta Valparaíso on ainutlaatuinen paikka asua ja
kaupunki on aivan fantastinen. Suosittelemme molemmat asumista Valparaísossa näistä seikoista
huolimatta – lisäksi on mahdollista että löydät Valparaísostakin nykyaikaisen asunnon. Jos haluaa
lähemmäs Eurooppalaista tasoa suosittelemme asumaan Vina del Marissa, joka on lähes kuin

samaa kaupunkina (vrt. Espoo-Helsinki-Vantaa). Suurin osa vaihto-opiskelijoista asuu Valparaísossa
ja paikalliset opiskelijat taas Vina del Marissa.
Asuntoa ei kannata vuokrata etukäteen, vaan varata esim. hostelli tai AirBnb ensimmäiselle
kahdelle viikolle, jonka aikana asuntoja voi käydä katsomassa. Osa opiskelijoista asuu opiskelijoita
varten rakennetuissa hostelleissa koko opintojen ajan. Asunto löytyy helpoiten compartodepto.cl
sivuston kautta. Yksiötä ei kannata Valparaísosta lähteä etsimään edes, sillä sitä et tule löytämään.
Sen sijaan suurin osa vuokra-asunnoista on yksityisiä asuntoloita missä asuu noin 8-14 vaihtoopiskelijaa tai Chileläistä opiskelijaa. Vuokra maksetaan käteisenä eikä vuokrasopimusta usein
solmita. Löysimme itse hyvän asunnon, missä asui vain me kaksi ja asunnon Chileläinen omistaja.
Lisäksi asunto oli hyvin keskeisellä paikalla aivan historiallisen keskustan ytimessä. Vuokramme oli
silloisella valuuttakurssilla noin 280€ / kk. Lisäksi maksoimme vuokra-vakuuden joka palautettiin
vuokra-ajan jälkeen.
Muutenkin asiat Chilessä eivät ole aivan yhtä hyvällä tasolla kuin Suomessa, mutta
kärsivällisyydellä ja kyselemällä asiat saadaan hoidettua. Ongelmia minkään henkilön,
viranomaisen tai muun tahon kanssa meillä ei vaihdon aikana ilmennyt.
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