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1 Johdanto
Vietin vuoden vaihto-opiskelijana Espanjan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa,
Valenciassa. Valencia sijaitsee erinomaisella paikalla Välimeren rannalla n. 350km
Barcelonasta etelään, joten ilmasto on myös sen mukainen: lämmin ja aurinkoinen lähes
aina. Valenciassa on kaksi yliopistoa ja kaupungissa asuukin yhteensä n. 90 000
opiskelijaa, johon määrään mahtuu myös paljon vaihtareita ympäri maailmaa. Itse
kaupungissa asuu n. 800 000 ihmistä ja kaikki ympärysalueet mukaan lukien noin 1,5
miljoonaa asukasta. Valencian alueella puhutaan ”castellanoa” eli ns. ”oikeaa espanjaa”,
jota siis kaikki espanjaa lukevat opiskelevat. Kaupungissa puhutaan englantia erittäin
vähän, joten espanjankieltä opiskelevalle kaupunki on erinomainen paikka suorittaa vaihtoopiskelu.

2 Lähtövalmistelut
Valinta vaihto-opiskeluun lähdöstä Espanjaan sai alkunsa siitä, että halusin parantaa
espanjankielen taitoani kieltä vuoden opiskeltuani. Vaihtoehtona Valencian lisäksi minulla
oli myös Madrid, mutta kaupungeista hankkimieni tietojen, ja totta kai sijainnin perusteella,
Valencia vei voiton. Syksyllä hakiessani Valenciaan oli neljä paikkaa, mutta vain kolme
hakijaa, joten kohteeseen pääseminen ei ollut onneksi hankalaa.

Itse lähtöön aloin itse valmistautua kesän loppupuolella. Valenciasta saapui ensimmäiset
sähköpostit heinäkuussa, jonka jälkeen pääsin ilmoittautumaan kouluun. Tämän lisäksi
ilmoittauduin myös UPV:n järjestämälle maksulliselle kielikurssille Gandiaan, joka alkoi
pari viikkoa ennen koulunalkua. Itse lensin Espanjaan ryanairilla Tampereelta Bremenin
kautta Alicanteen, josta sitten jatkoin iltahämärillä matkaani bussilla Gandiaan. Bussimatka
Alicantesta Gandiaan kesti noin 2 tuntia. Valitsin tämän vaihtoehdon, koska muiden
lentoyhtiöiden hinnat olivat melko korkeita, enkä halunnut matkustaa Gandiaan
Barcelonasta asti, joten lentäminen Alicanteen tuntui helpommalta. Takaisin kotiinpäin
lennon ostin siten että se lähti Barcelonasta, koska halusin viettää muutaman viimeisen
päivän Barcelonassa lomaillen ennen lähtöä, sekä blue1 lennot Barcelonasta Helsinkiin
irtosivat yllättävänkin halvalla.
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2.1 Asunnon hankkiminen
Espanjaan saapuessani minulla ei ollut asuntoa tiedossa. Tyttöystäväni oli myös
hyväksytty suorittamaan vaihto-opiskelunsa Valenciassa, joten päätimme etsiä asunnon
meille kahdelle. Asuntoa totta kai katsoimme ennen Espanjaan saapumistamme netistä,
mutta emme uskaltautuneet maksamaa vakuusmaksuja yms. pelkkien kuvien ja
kuvauksien perusteella. Halusimme nähdä asunnon paikan päältä. Saimme apua asunnon
etsimisessä espanjalaiselta perhetutulta, jonka kanssa hoidimme asiaa Gandian
kielikurssilla ollessamme. Kielikurssiin kuului 2 viikon majoitus, joten aikaa etsiä asunto oli
aivan tarpeeksi. Perhetuttuni sai kuin saikin sovittua meille asuntonäytön soittelemalla
pariin eri asunnonvälitystoimistoon. Meillä oli pari sovittua asuntonäyttöä, jotka
peruuntuivat viime hetkellä kun asunto oli keretty antaa jo toiselle asiakkaalle. Kuitenkin
asunnon etsintä tapahtui melko vaivattomasti kun ensimmäiseen asuntonäyttöön
mennessämme totesimme haluavamme kyseisen asunnon. Asunto oli n. 50m2 kaksio
todella isolla terassilla.

Meidän tilanteemme asunnon hankkimisen kanssa oli erinomaisen helppo, koska saimme
apua espanjalaiselta tutultamme. Kuitenkin asunnon etsiminen ilman tällaista apua
tapahtui useimmilla kavereillani siten, että he menivät yliopistoille, joista löytyi ilmoituksia
asunnoista ja soittivat kyseisille ihmisille kysyäkseen asuntonäyttöä. Ja myös koulun
nettisivujen

kautta

asuntoilmoituksia

pystyy

katsomaan

(http://www.upv.es/pls/oalu/sic_pisos.busca_piso?p_idioma=c). Muutamat kaverini olivat
myös saapuneet Valenciaan ennen koulun alkua vain asuntoa etsiäkseen ja tämäkin toimii
erinomaisesti. Mutta jos on ottamassa osaa kielikurssille, pystyy asiaa myös hoitamaan
Gandiasta käsin myös erittäin hyvin. Asuntojen hinnat vaihtelevat huoneiden osalta noin
150–300€/huone välillä ja omien asuntojen hinnat riippuvat hyvin paljolti asunnon iästä
sekä koosta. Monesti myös vuokran lisäksi joutuu maksamaan muita kuluja kuten sähkö,
vesi, kaasu ja Internet.

Asuntoa etsiessä yleensä katsotaan eduksi, jos etsit asuntoa vuodeksi, mutta ongelmia ei
joka tapauksessa pitäisi olla vaikka asunnon tarve olisikin vain puoleksi vuodeksi. Usein
asuntoa tarjoavat eivät puhu englantia, joten kaikki asuntoasiat joutuu yleensä hoitamaan
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espanjaksi. Jos toimiminen espanjaksi ei luonnistu, kannattaa ehdottomasti kysyä apua
mentorilta. Mentoria voi hakea kouluun hakemisen yhteydessä ja kaikki mentoria
tarvitsevat

sellaisen

myös

saavat.

Mentori

on

siis

jokaisen

vaihto-opiskelijan

henkilökohtainen tuutori.

3 Universidad Politécnica de Valencia
Universidad Politécnica de Valencia on noin 35 000 opiskelija suuruinen yliopisto. Yliopisto
koostuu eri osastoista, jotka toimivat omina kouluinaan, mutta sijaitsevat samalla
kampuksella. Yliopiston kampus onkin kuin pieni kaupunki, jonka sisällä on mm.
autokoulu, kahviloita, ravintoloita, parturi, uimahalli, jalkapallokenttiä, tenniskenttiä ynnä
muita urheilualueita sekä myös puistoalueita. Kampuksen koosta kertoo sekin jotain, että
sen koko kampuksen pituudelle mahtui 4 raitiovaunupysäkkiä ja kävellen kampus toisesta
päädystä toiseen oli noin 15-20 minuuttia.

Lukukauden alussa yliopisto vaihtareille alkoi ns. infopäivällä, joka oli mahdollisuus
suorittaa useampana eri aikana noin kahden viikon aikajakson aikana. Kyseinen päivä oli
pakollinen jokaiselle ja siellä jaettiinkin tärkeää informaatiota koulun toiminnasta ja tavoista
sekä täytettiin lappusia, jotka oli sitten tarkoitus viedä kv-toimistoon. Infopäivänä annettiin
myös informaatiota koulun intranet järjestelmästä sekä muista hyödyllisistä asioista, jota
jokainen tulisi tarvitsemaan opiskelunsa aikana.

Tenttijaksoja UPV:lla on kaksi: tammikuu sekä kesäkuu. Koulun kurssit syyslukukaudella
alkoivat syyskuussa ja jatkuivat joulukuulle saakka ja kevätlukukaudella kurssit alkoivat
tenttijakson jälkeen helmikuussa ja kestivät toukokuun loppuun saakka. Kevätlukukausi
päättyi tenttijaksoon kesäkuussa.

4 Kurssit
Kurssit oli valittava siten, että kursseja tuli valita 50 UPV opintopisteen edestä siten, että
molempina lukukausina valittuja kursseja oli enemmän omalta osastolta kuin muilta
osastoilta. Tämä oli koulun vaatimus. Jos edessä olisi ollut vain puolen vuoden vaihto, olisi
valittujen kurssien vaadittu pistemäärä ollut 25 UPV pistettä. 1 UPV piste on siis 0,8 ECTS
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pistettä. Kuitenkin siis valintoja tehdessäsi jos haluat ottaa suorittaa kursseja muilta
osastoilta useampia, sinun täytyy vain katsoa, että valituissa kursseissa sinulla olisi
enemmän kursseja omalta osastolta. Valintojen jälkeen koulu ei sen kummemmin
kiinnittänyt huomiota mitkä kurssit sitten oikeasti suoritit. Kursseille ilmoittautuminen
tapahtui koulun kansainvälisten palvelujen, OPII:n sivujen kautta.

4.1 Gandian kielikurssi
Eli seuraavaksi hieman enemmän paljon puhutusta Gandian kielikurssista. Kielikurssi
järjestettiin Gandiassa, joka sijaitsee myös Välimeren rannalla noin 60km Valenciasta
etelään. Kurssi ja majoitus maksoivat vajaat 400€ per henki. Kielikurssi järjestetään
syksyisin ja keväisin, mutta syksyisin kurssille osallistuu moninkertaisesti useampia UPV:n
tulevia vaihtareita ympärimaailmaa. Kävin siis itse kurssin ennen koulun alkua ja kurssille
osallistui noin 200 vaihto-opiskelijaa. Kurssi kesti kaksi viikkoa ja opiskelun lisäksi
paikallinen ESN Erasmus järjestö oli järjestänyt joka päivälle erilaisia aktiviteetteja. Oli
bileitä, beach volley ja beachfutis turnauksia sekä kaupunkikierroksia ja käynti viinitilalla.
Kurssin alussa oli mahdollisuus maksaa ESN:lle 65€ rannekkeesta, jonka avulla voisi
osallistua

kaikkiin

aktiviteetteihin,

muuten

kyseisistä

aktiviteeteistä

olisi

joutunut

maksamaan erikseen. Kurssin alussa tehtiin kielitesti, jonka perusteella opiskelijat sitten
jaettiin eri tasoille eli A1,A2,B1 ja B2. Kyseisissä ryhmissä sitten opiskeltiin kaksi viikkoa ja
kurssin lopuksi järjestettiin tentti, jonka läpäisemällä ansaitsi itselleen 6 ECTS
opintopistettä (7,5 UPV). Suosittelen kurssin käymistä sillä, osallistumismaksusta
huolimatta, oli se käymisen arvoinen. Itse pääsin B1 ryhmään, joten A2 tason espanjalla
kurssin opetuksesta oli todella paljon apua minulle ja myös kahden viikon aikana tutustui
useisiin uusiin ihmisiin, joiden kanssa sitten tuli pidettyä koko vuosi yhtä myös
Valenciassa.

4.2 Español B1
Koulun alettua halusin valita koulun tarjoaman viimeisen ilmaiseksi opetettavan
espanjankurssin eli Espanja B1. Vaikka olin jo Gandiassa suorittanut B1 tason kurssin,
ajattelin, että vähäisillä espanjantaidoillani minun olisi hyvä suorittaa B1 kurssi uudestaan
ja kerrata Gandiassa opitut asiat. Ennen espanjankursseille ilmoittautumista täytyi
suorittaa Internetissä suoritettava kielitaitotesti, jonka perusteella sinulle valikoitui taso.
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Kuitenkin, jos testi ei mennyt odotetusti, oli omaa tasoryhmää mahdollisuus vaihtaa
jälkikäteen. Tunteja oli noin 4 kuukauden ajan kahdesti viikossa ja kurssin suorittamiseen
liittyi myös esitelmä omasta kotimaastaan, joka pidettiin ryhmissä, verbikoe ja loppukoe.
Jos kaikki sai suoritettua kunnialla, sai kurssista itselleen 3,6 opintopistettä (4,5 UPV).

4.3 Advanced English for Engineering
Syksyn alussa tehtyjen kurssileikkausten ansiosta oli kursseja hieman hankala löytää.
Erityisesti kun espanjantaitoni ei ollut vielä kevät lukukaudella sillä tasolla että olisin täysin
valmis suorittamaan useita kursseja espanjaksi. Niinpä päädyin valitsemaan oman
osastoni vaativimman englanninkurssin. Tosiasiassa kurssihan ei ollut kovin vaativa näin
suomalaisten standardien mukaan. Kuitenkin kurssilla oppi paljon uutta insinöörisanastoa,
joten ei kurssin suorittaminen täysin hyödytöntäkään ollut. Vaihtareille kuitenkin oman
kurssini opettaja sanoi, että opetukseen ei ole välttämätöntä osallistua jos sitä ei koe
tarvitsevansa. Kurssin suoritukseen kuului esitelmä, joka tehtiin parityönä siten, että
jokaisella vaihtarilla tuli olla espanjalainen pari. Kyseinen esitelmä vaikutti 30%
arvosanaan ja totta kai kurssin lopuksi tehtiin lopputentti, joka oli suhteellisen helppo.
Tenttiin kuului kuunteluosuus, monivalintakysymyksiä kieliopista ja pienimuotoinen aine.
Läpäisemällä ansaitsi 4,8 opintopistettä (6 UPV).

4.4 Gestión de calidad
Gestión de calidad eli laatujohtamisen kurssin kävin kevätpuoliskolla. Kurssi oli espanjaksi
ja koin olevani kykenevä suorittamaan kurssin puolen vuoden espanjassa asumisen
jälkeen. Tämän kurssin lisäksi minulla oli muutama muukin kurssi espanjaksi myös
pelkästään espanjankielen opiskelemisen kannalta. Kuitenkin tämä kyseinen kurssi
muodostui pääosin ryhmätöiden tekemisestä, joita kurssin aikana tehtiin neljä ja joiden
tekemiseen aikaa oli viikko. Itse tein ryhmätyöni kolmen espanjalaisen opiskelijan kanssa,
ja yhteistyö sujui mainiosti. Ennen jokaista ryhmätyötä oli aiheesta parin tunnin luento,
jonka pohjalta ryhmätyötä sitten alettiin tehdä seuraavalla viikolla. Kurssilla käsiteltiin mm.
prosessikaavioiden tekemistä ja laatujärjestelmän toimintaa sekä laadun määrittämistä.
Tunteja kurssista oli kerran viikossa. Kurssin arvosanasta 80 % perustui ryhmätöihin
(suunnitelman perusteella) ja kurssin lopuksi tehtiin viimeisellä tunnilla pieni ”tentti”, jonka
lopullisesta vaikutuksesta arvosanaan en ole ollenkaan varma. Opettaja kurssilla oli todella
mukava eikä ryhmätyötkään ollut mahdottoman vaikeita, varsinkin kun ryhmässä oli
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espanjalaisia. Jos kaikki ryhmätyöt menivät niin kuin pitikin, ansaitsi kurssista itselleen 3,2
opintopistettä (4 UPV).

4.5 Spanish Regional Economy
Kyseisellä kurssilla käsiteltiin nimensä mukaisesti Espanjan taloutta, sen historiaa,
nykytilaa ja hieman myös tulevaisuuden näkymiä. Kurssilla mm. kerrottiin Espanjan
työttömyystilanteesta, palkkatasosta, koulutuksesta sekä eläkkeistä. Oppitunteja oli kaksi
kertaa viikkoon ja näiden lisäksi oli kurssilla 8 harjoitusta, jotka tehtiin tunnin kestävällä
tunnilla käyttäen apuna muun muassa exceliä. Harjoituksissa laskettiin usein joitain
avainlukuja(esim. työttömyyslukuja) eri Espanjan alueiden välillä ja pyrittiin selvittämään
lukujen eroavaisuuksia syitä. Kurssin aikana piti myös tehdä 4 hengen ryhmätyö jostain
kurssiin liittyvästä aiheesta. Kuitenkin ryhmätyön maksimipituus tekstisivuissa oli 8 sivua,
joten tekemiseen ei mahdottomasti työtä tarvinnut tehdä. Kurssi tarjottiin niin espanjankuin englanninkielisellä opetuksella. Ryhmiin mahtuu noin 50 ihmistä, joten jos mielii
englanninkieliseen ryhmään, kannattaa ilmoittautua ajoissa. Kurssilla pidettiin kaksi tenttiä,
ensimmäinen välitentti oli noin puolessa välissä kurssia ja toinen kurssin päätteeksi.
Molemmat tentit läpäisemällä, ryhmätyön tekemällä ja tarvittavan määrän harjoituksia
suorittamalla sai kurssista 4,8 ECTS (6 UPV).

4.6 Production and Logistic system design
Englanninkielisten kurssien vähäisen tarjonnan vuoksi päädyin valitsemaan ensimmäiselle
lukukaudelle kyseisen kurssin. Kurssi siis opetettiin englanniksi ja se sivusi jollain tavoin
LUTin opettamaa Logistiikan peruskurssia, mutta kurssilla oli myös paljon uutta ja kurssilla
mentiinkin vielä hieman syvemmälle logistiikan maailmaan. Kurssilla tuli myös suorittaa
ryhmätyö, joka tehtiin tietokoneilla käyttäen ohjelmaa nimeltä FLEXSIM. Tämän lisäksi
kurssiin kuului tentti, joka tuli läpäistä saamalla tentin jokaisesta neljästä tehtävästä tietty
määrä pisteitä ja tietysti ylittää vielä tentin yhteispistemäärän vaadittu raja. Kurssista sai
itselleen 3,2 ECTS (4 UPV).
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4.7 Economía española y mundial
Tätä kurssia oli UPV:lla tarjolla myös englanninkielisenä, mutta suuren osanottajamäärän
vuoksi jouduin itse käymään kyseisestä kurssista espanjankielisen. Englannin- ja
espanjankielisen kurssien sisältö hieman poikkeisi toisistaan, mutta espanjankielellä
opetettu kurssi muistutti hyvin paljon LUTin Kansainvälisen kaupan teoria –kurssia.
Kurssilla piirreltiin kysyntä- ja tarjontakäppyröitä sekä selviteltiin mm. suhteellisia etuja.
Tämän lisäksi tuli kurssilla tehdä 4 harjoitusta, joista määräytyi sitten 50% arvosanasta
sekä kurssiin kuului 6 seminaarituntia, jossa kuunneltiin erinäköisiä aiheita ja jokaisella
kerralla luokan edessä oli uusi naama pitämässä esitystä. Kurssin lopuksi suoritettiin tentti,
joka oli mahdollista suorittaa myös englanniksi. Kurssista sai 4,8 ECTS (6 UPV).

5 Matkustaminen ja vapaa-aika
Matkustaminen Valenciasta käsin on todella helppoa ja halpaa verrattuna Suomesta käsin
matkustamiseen. Hyvien metroyhteyksien ansiosta pääsee lentokentälle suoraan metrolla
vaivattomasti. Riippuen asuinpaikasta matka lentokentälle metrolla kestää noin 30
minuuttia.

5.1 Matkustaminen
Valencian lentokentältä lentää useita halpalentoyhtiöitä, kuten Ryanair ja Vueling, joilla
pääsee kätevästi ja halvalla useaan eri kohteeseen. Esimerkiksi Ryanairin kohdevalikoima
Valenciasta käsin on melko kattava. Helposti ja halvasti saavutettavissa ovat mm. kohteet
kuten Amsterdam, Rooma, Pariisi, Lissabon jne. Matkustaminen Valenciasta käsin on
vaivattomampaa ja moninkertaisesti halvempaa kuin Suomesta, joten kannattaa muistaa
tämä

tullessaan

Valenciaan

suorittamaan

opiskelijavaihtoa.

Myös

maan

sisällä

matkustaminen kannattaa ja tähän paras tapa on autonvuokraus, joka on todella halpaa
verrattuna yleisesti Euroopan-maihin. Näin pääsee myös näkemään paikkoja, joita ei
välttämättä bussilla tai junalla pystyisi muuten tavoittamaan. Viimeisenä kannattaa
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muistaa, että UPV:lla toimiva järjestö ESN Erasmus järjestää paljon reissuja ja kyseisten
matkojen hinnat ovat yleensä todella edullisia ottaen huomioon, että hintaan kuuluu aina
kuljetukset sekä majoittuminen. Tänä vuonna ESN järkkäsi matkan mm. Ibizalle,
Andaluciaan sekä Lissaboniin.

5.2 Vapaa-aika
Vapaa-ajalle Valenciassa riittää tekemistä. Jokaiselle löytyy varmasti tekemistä olipa
kiinnostuksen kohteet sitten mitkä hyvänsä.

5.2.1 Urheilu

Urheilun harrastaminen ja seuraaminen on Valenciassa erittäin helppoa ja mahdollisuuksia
siihen löytyy paljon. Esimerkiksi UPV:lla on kampuksen sisällä muutamia jalkapallokenttiä,
squash-, tennis-, padeltennis-, lentopallo-, rantalentopallo-, rugby- ja koripallokenttiä sekä
pingikselle tarkoitettuja tiloja. Kampuksen sisällä on myös oma uimahalli, jossa opiskelijat
voivat käydä uimassa n. 2€ hintaan. Muut aktiviteetit kuten koripallo jne. ovat ilmaisia
kunhan vain varaa kentän koulun intranetin kautta. Ja jos mailoja ei ole niin ei hätää, ESN
Erasmuksen toimistolta voi lainata mailoja ynnä muita varusteita kyseisiin lajeihin. Ja jos
urheileminen ei joku päivä satu kiinnostamaan tarjoaa Valencia paljon katseltavaakin. On
laadukasta koripalloa, jalkapalloa ja tennistä sekä kesäkuun aikana on mahdollisuus
päästä seuraamaan myös Formula 1 kisoja.

5.2.2 Shoppailu ja kulttuuri

Urheilun lisäksi Valencia tarjoaa myös erinomaisia ostosmahdollisuuksia, koska
kaupungista löytyy kauppoja joka lähtöön, joten myöskään ilman vaatteita ei tarvitse jäädä.
Keskustan alueen lisäksi löytyy hieman keskustan ulkopuolelta useita ostoskeskuksia,
joista sitten löytyy vaikka minkälaista kauppaa joka makuun. Tämän lisäksi on kaupungista
löydettävissä myös paljon nähtävyyksiä ja nähtävää kuten: Ciudad de las artes y las
ciencias, joka on ikään kuin kaupungin maamerkki ja tähän rakennusten kompleksiin
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kuuluu suuri akvaario, tiedemuseo, 3D elokuvateatteri sekä kyseisillä alueilla järjestetään
myös kerran vuodessa MTV Winter – musiikkitapahtuma ynnä muita konsertteja. Tämän
kompleksin lisäksi löytyy Valenciasta myös erittäin hieno eläin tarha, Bioparc.

5.2.3 Juhliminen

Valencia on yöelämältään erinomainen kaupunki. Erinäköistä pubia ja klubia löytyy joka
lähtöön. Juhlimiskulttuuri eroaa hieman suomalaisesta, siihen tapaan että normaalisti
kavereiden luokse mennään klo 23 aikaan, jossa sitten oleskellaan kenties klo 1-2 asti,
jonka jälkeen mennään pubin kautta klubille. Klubeille siis mennään normaalisti noin 3-4
aikaan aamusta ja kovimmat bilettäjät voivat olla klubilla sulkemisaikaan asti eli klo 8.
Kesäaikaan löytyy Valenciasta myös yksi aivan upea ulkoilmaklubi nimeltää L’umbracle
sekä yksi todella iso kattoterassille rakennettu, rannalla sijaitseva klubi nimeltään Las
Animas. Viikonloppuisin ei tarvitse itseään koskaan klubeille sisään maksaa vaan ilmaiset
sisäänpääsyt pystyy noutamaan eri Erasmus-järjestöiltä, jotka jakavat viikonloppuisin
ilmaisia sisäänpääsyjä Erasmus-opiskelijoille.

6 Hyödyllistä tietoa
Valencian ei ole mahdottoman iso kaupunki ja sen bussi- ja metroliikenne on erittäin
kattava, joten kaupungin sisällä sekä sen ulkopuolelle pääsee kätevästi julkisia käyttäen.
Taksitkaan ei kaupungin sisällä ajaessa yleensä 9-10€ enempää maksa. Metroa varten
saa koululta hankittua kuukausikortin. Kortti maksaa 27€/kk, mutta kortin saamista joutuu
hieman odottamaan, arviolta noin 1-2kk verran. Kuitenkin jos ei halua kuukauden korttia
jäädä odottamaan, saa joka metroasemalta ostettua Bonometro kortin (10 matkankortti)
keskustan alueelle liikkumiseen 6,55€ hintaan, jolloin ei yhdelle metromatkalle paljoa
hintaa jää. Kannattaa myös muistaa että pyörä on erinomainen kulkuvälinen Valenciassa,
erityisesti ilta/yö aikaan jolloin metrot tai bussit eivät kulje. Pyörällä pääsee muutenkin
lähes joka paikkaan keskustan alueella n. 20 minuutissa. Pyörät ovat kuitenkin haluttua
tavaraa Valenciassa eli jos ei useampi munalukko pyörää pidä kaiteessa kiinni, saattavat
pyörät hävitä helposti. Turvallinen vaihtoehto tähän on hommata itselleen Valenbisi –
pyöräkortti, jonka voi ladata myös metrokorttiin. Valenbisi on Valencian eräänlainen
kaupunkipyörä. Pyörille löytyy asemia kadunvarsilta useita joista niitä voi sitten ottaa tai
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johon

pyörän

voi

jättää.

Lisätietoja

pyöristä

saa

Valenbisin

nettisivulta

(http://www.valenbisi.com/). Jos kuitenkin haluaa itselleen oman pyörän voi niitä lainata
ESN Erasmukselta maksua vastaan. Pyörästä täytyy myös maksaa lisäksi takuumaksu,
jonka saa takaisin pyörän palautuksen yhteydessä.

7 Yhteenveto
Itse pidän erityisesti espanjalaisesta kulttuurista ja avoimuudesta mikä ihmisten välillä
vallitsee. Isoksi kaupungiksi Valencia on säilynyt suhteellisen paikallisena kaupunkina,
joten Valenciassa pääsee myös todella nauttimaan siitä aidosta espanjalaisesta menosta.
Myös espanjan oppiminen on helpompaa, koska suurin osa paikallisista ei englantia
kauheasti taida. Tästä syystä espanjaa on käytettävä päivittäin hoitaakseen omia
asioitaan, joka nopeuttaa kielen oppimista, ja kuten sanottu, kaupunkina Valencia on aivan
upea paikka asua. Kaiken kaikkiaan Valencia on erinomainen paikka lähteä vaihtoon ja se
kannattaa todella ottaa huomioon, jos suuntana on Espanja! Jos kysymyksiä tai ongelmia
herää käytännönasioiden tai asuntoasioiden kanssa, tai jos kiinnostaa tiedustella yleisesti
asioita Valenciaa koskien, minulle voi aina pistää sähköpostia: santtu.remes@lut.fi.
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