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Ensimmäiset ajatukset vaihtoon lähtemisestä alkoivat pyöriä mielessäni kolmannen
opiskeluvuoden syksyllä. Tässä vaiheessa minulla oli vielä reilusti aikaa tutustua eri
vaihtokohteisiin ja päättää minne aion hakea. Loppujen lopuksi päädyin hakemaan Bilbaoon
kaverini kanssa, ja sinne myös pääsimme!
Reissuun lähdin Helsinki-Vantaan lentokentältä kaverini kanssa tammikuun puolivälissä. Lensimme
Madridiin, jossa vietimme viisi päivää, jonka jälkeen jatkoimme junalla Bilbaoon. Tämä taisi olla
halvin mahdollinen reitti Helsingistä Bilbaoon, koska suoria lentoja ei ainakaan talviaikaan ole.
Lisäksi ajoissa varaamalla ja mahdollisesti matkustuspäivästä tinkimällä saa erittäin halvan lennon.
Asuntoa haimme kaverini kanssa kohdeyliopiston tarjoaman haun kautta opiskelupaikan
varmistuttua. Saimme italialaisen tytön kanssa jaettavan kimppakämpän aivan kaupungin
keskustasta, Indautxusta. Yliopistolle käveli noin 10 minuuttia ja lähimmälle metroasemalle 3
minuuttia. Kaikki tarvittava oli lähellä. Vuokra oli 385€/kk kaikki kulut mukaan lukien, mikä oli
muiden opiskelijoiden kanssa keskustellessa hieman keskivertoa kalliimpi. Asunto oli kalustettu
eikä myöskään omia pyyhkeitä tai lakanoita tarvittu. Yhteydenpito vuokranantajani kanssa
tapahtui sähköpostitse tapaamiseen asti, jonka jälkeen whatsappilla. Vuokranantaja puhui
riittävän hyvää englantia asioiden hoitamista varten, mutta kaikilla muilla asia ei ollut aivan niin
hyvin. Yleensä kaikki koulun sivuilta tarjotut asunnot olivat kalustettuja eikä sähkö- ja
nettisopimuksia yms. tarvinnut itse tehdä. Yksiöitä ei tarjottu, vaan kaikki olivat 2-6 hengen solu/kimppa-asuntoja.
Opinnot alkoivat kahden viikon espanjan kielen intensiivikurssilla tammikuun loppupuolella. Tätä
suositeltiin kaikille, erityisesti niille, jotka eivät ennestään kieltä osanneet. Se kannatti ottaa, jotta
pystyi perusasiat hoitamaan, koska normaali ihminen ei Bilbaossa juuri tervehdys ja kiitos sanoja
enempää englantia puhu. Intensiivikurssilla myös tutustui parhaiten muihin vaihto-opiskelijoihin.
Tämän jälkeen opinnot jatkuivat normaalien kurssien muodossa helmikuun alussa. Valitsin
espanjan normaalikurssin ja tämän lisäksi kolme tekniikan kurssia. Kurssit pidettiin englanniksi.
Kurssien pituudet olivat yhden lukukauden kestäviä. Kursseilla sai käydä kaksi viikkoa kokeilemassa
ennen lopullisia kurssivalintoja. Maisterikursseja alalleni (konetekniikka) ei tarjottu, joten
kurssivalinnat muodostuivat bachelor-kursseista.
Koulua minulla oli joka päivä maanantaista perjantaihin. Erilaisilla kurssivalinnoilla olisi ollut
mahdollisuus saada perjantai vapaaksi, kuten osa opiskelijoista teki. Espanjan kursseilla oli
paikallaolovelvollisuus. Joitain luentoja sai toki jättää välistä, mutta ei liian usein, mikäli halusi
päästä kurssin läpi. Tekniikan kursseilla sen sijaan ei ollut periaatteessa paikallaolovelvollisuutta,
mutta kurssit olivat luonteeltaan sellaisia, että kovinkaan paljoa niitä ei voinut jättää välistä, jos
halusi pysyä mukana. Tenttiviikot alkoivat suomen aikatauluun verrattuna todella myöhään,
toukokuun lopulla ja jatkuivat mahdollisten uusintatenttien osalta kesäkuun loppupuolelle.
Kevätlukukaudelle sattui yksi pidempi loma, Semana Santa, pääsiäisenä noin 10 päivän jakso,
jolloin koulua ei ollut. Tämän lisäksi oli muutama muu lomapäivä erilaisten syiden vuoksi.

Ensimmäisten päivien aikana yliopistolla oli muutamia orientaatio luentoja, joissa kerrottiin
tärkeitä asioita kurssivalinnoista ja muista kouluun liittyvistä. Vapaa-aikaan liittyvät
orientaatiotapahtumat tapahtuivat sen sijaan ESN-järjestön toimesta. ESN järjesti muun muassa
retkiä muihin kaupunkeihin ja nähtävyyksiin, liikuntatapahtumia sekä bileitä. ESN-tapahtumissa
kannatti aluksi käydä päivittäin, jotta tutustui mahdollisimman hyvin muihin vaihto-oppilaisiin.
ESN-organisaation työntekijät myös auttoivat kaikessa mahdollisessa koulun ulkopuolella vastaan
tulevassa ongelmassa pitkin vaihtolukukautta.
Bilbaon sää on hyvin ennalta-arvaamaton, ja siksi kannattaa varautua sateisiin sekä kylmempiin
päiviin. Matkustelu Espanjan sisällä on helppoa ja halpaa, joten mikäli aikaa löytyy, kannattaa
matkustella paljon. Hanavesi Espanjassa on pääosin juomakelpoista, ja pienen totuttelun jälkeen
erilaista makusävyä ei enää huomaa. Sunnuntaisin ja pyhäpäivisin kaikki kaupat ovat suljettua,
joten näihin kannattaa varautua menemällä edellisenä päivänä kauppaan. Elintarvikkeet ovat
Bilbaossa hieman halvempaa kuin Suomessa.

