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1. HAKEMINEN JA LÄHTÖVALMISTELUT
Hakuvaiheessa ainoa arveluttanut kysymys oli vaadittu espanjan ja englannin kielentaso tähän
kouluun. Koulu ei ainakaan kyseisenä lukuvuotena vaatinut mitään taitotasoa, joten itse haimme
erillisiä kielitodistuksia. Hakupaikan ratkettua on joitakin alkuvalmisteluja ja muutamia asioita, joita
on hyvä huomioida ennen ulkomaille lähtöä. LUT:ista tulee hyvä ja kattava infopaketti asioista, joita
Suomessa on tehtävä tai huomioitava ennen matkalle lähtöä. Universidad de Rey Juan Carlos
lähetti myös tietopaketin sähköpostitse, jossa infoa oli selkeässä ja helposti nautittavassa
muodossa.

1.1 Asunto
Asunnon järjestämiseen on käytännössä kaksi tapaa: 1) varata hostelli ja etsiä asunto paikan
päällä ensimmäisten päivien aikana tai 2) varata asunto etukäteen esimerkiksi www.aluni.net
välitysyritykseltä.
Ilari: ”Molemmissa vaihtoehdoissa on puolensa, itse päädyin valitsemaan jälkimmäisen
vaihtoehdon. Aluni on yritys joka välittää asuntoja opiskelijoille ja heillä on tietyt standardit, jotka
asuntojen on täytettävä. Aluni myös hoitaa asiat omistajan kanssa, vuokrat ja esimerkiksi
takuuvuokrat. Vuokrasopimukseen sisältyy kuitenkin sääntöjä, joista on hyvä olla perillä ennen
vuokrasopimuksen kirjoittamista, esimerkiksi yövieraat ja bileet ovat kiellettyjä. Vuokrasopimus
solmitaan lisäksi usein määräaikaisena, joten jos on koko vuoden on ehkä järkevämpää ensin
vuokrata esimerkiksi ensimmäiseksi lukukaudeksi ja sitten myöhemmin jatkaa sitä. Itselläni oli
hieman taistelua juuri tästä syystä, koska asunto oli hieman ylihintainen. Asuin itse aivan
keskustassa koko vaihdon, lähellä Solin ja Operan metroja ja henkilökohtaisesti sanottuna tämä oli
mielestäni paras ratkaisu.”
Heikki: ”Itse päädyin asunnon etsintään kahdeksanhenkisen porukan kanssa. Tapasimme saman
intressin omaavina Facebookin vaihtariryhmässä ja asunnon metsästys alkoi netin kautta jo
heinäkuun puolella. Asunnon etsintä vapailta markkinoilta osoittautui kohtuu kinkkiseksi, kävimme
tarkastamassa tusinan verran kämppiä eri puolilta Madridia ja asuin pari ensimmäistä viikkoa
hostelleissa. Suurin osa vuokraajista tahtoi vuokrata asuntonsa vähintään kalenterivuodeksi, joka
rajoitti useasti innostustamme. Kahdeksalle hengelle asunnon löytäminen osoittautuin
mahdottomuudeksi, ja lopulta asuimmekin kolmen ja viiden hengen asunnoissa, itse
ensimmäisenä mainitussa.
Lopulta löytämämme asunto sijaitsi Sáinz de Barandan metropysäkin vieressä. Tältä pysäkiltä oli
suora yhteys yliopistollemme ja keskustaankin pääsi yhdellä vaihdolla. Lisäksi Retiron puiston
läheisyys oli itselleni mieluista juoksuharrastukseni kannalta. Miinuksiakin oli. Talon sisäpinnat
maalattiin juuri muuttomme alla ja talven aikana maalin läpi paljastui hometta, joka toki huolestutti
meitä asukkaina. Kuulin espanjalaisten olevan toisinaan väliinpitämättömiä asian suhteen, joten
kiinnittäkää asiaan huomiota asuntoa etsiessänne. Lisäksi asunnon vuokra oli kohtuullisen korkea
verrattuna ystäviemme majoitukseen.”
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2. SAAPUMINEN & PAIKALLISLIIKENNE

Koululta tarjottiin tuutoria, joka voi noutaa lentokentältä ja auttaa asioiden hoidossa. Ensimmäisen
viikon aikana on orientaatiopäivät ja niillä annetaan lisää infoa koulusta, tarvittavista papereista ja
järjestöistä. ESN URJC on yksi vaihtareiden pääjärjestöistä ja he järjestävät tuutoreita, matkoja ja
bileitä. Heidän kauttaan orientaatiopäiviltä saa myös espanjalaisen prepaid-liittymän ilmaiseksi.
Pankkitiliä emme kumpikaan avanneet, koska suomalainen tili toimii vallan mainiosti myös
Espanjassa, joten emme nähnyt tarvetta sille. Jokaisen noston yhteydessä tililtä veloitettiin pieni
maksu, joka oli riippumaton nostettavasta summasta, joten halvemmalla pääsi kun nosti isomman
summan kerralla. Käteinen on ykkösmaksutapa Espanjassa, ja nostoautomaatteja siellä on
kuulemma henkilöä kohti eniten maailmassa.
Lentokentältä pääsee metrojen ja lähijunien avulla löytää kyllä itsekin minne haluaa. Madridin
metro on epäespanjalaiseen tapaan erittäin selkeä ja toimiva. Paikallisliikenteeseen on erittäin
suositeltavaa ostaa Abono, kuukausilippu.
Madrid on jaettu vyöhykkeisiin, ja Abonon hinta on riippuvainen vyöhykkeen kokoon. Meille pienin
(ja halvin) vyöhyke oli riittävä, kampuksen ja lentokentän kuuluessa siihen keskusalueen ohessa.
Abonon sai ostettua paikallista tupakkakaupoista, jolloin sait muovisen läpyskän, johon
metroasemilta ostettava kuukausilippu sujautettiin. Tosin mikäli matkustaja on alle 23-vuotias, on
mahdollisuus saada lippu huomattavasti halvempaan hintaan ja tällöin on varattava tapaaminen
metroasemalle. Tämä käytäntö tuli voimaan tammikuussa ilmeisesti myös aikuisten lippuun, mutta
mikäli omistit vanhanmallisen lipun pystyi uuden tilaamaan internetistä. Varsinaista opiskelijaalennusta ei ollut.
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3. OPISKELU
Opiskelu Espanjassa on kohtalaisen leppoista ja helpohkoa, joten maailmanluokan opetusta ei
kannata odottaa. Yliopisto itsessään on huonosti organisoitu ja säätämiseen kannattaa henkisesti
varautua. Se on kuitenkin enemmän ja vähemmän maan tapa ja siihen ja tottuu kohtalaisesti.
Lunttaaminen on myöskin suosiossa espanjalaisten keskuudessa ja sitä myös katsotaan läpi
sormien. Kurssit on jaettu kahteen osaan, riippuen tutkinnosta kurssit sijoittuvat joko kello 9-15 tai
15-21 väliseen aikaan. Ilarin kurssit sijoittuivat pääasiassa aikaisempaan ja Heikin myöhempään
aikaan.

3.1 Kurssit
Opiskelu koulussa on Suomen opetustason jälkeen kohtalaisen helppoa ja kursseista selviää
kohtuullisen helposti. Osallistuimme englanninkieliseen ohjelmaan ja opettajien englanninkielen
taso vaihteli kurssista toiseen melko paljon. Espanjalaiseen kulttuuriin kuuluu kovaääninen
keskustelu ja tuntien seuraaminen on ajoittain hieman hankalaa. On myös hyvä huomata että,
joillakin kursseilla on läsnäolopakko, jota ei kyllä hirveän tarkasti seurattu. Opettajat jättävät välillä
myös tulematta tunneille ilmoittamatta, joka on kohtalaisen raivostuttavaa kun käyttää 1,5 tuntia
metromatkoihin. Seuraavassa jaamme kursseista jääneitä mietteitä.

3.1.1.

Financial Management I & II

Molemmat kurssit ovat rahoituksen perusteita ja ovat todella helppoja varsinkin rahoituksen
lukijalle. Kurssien taso yhteensä on jotakuinkin samaa tasoa LUT:in rahoituksen perusteiden ja
yritysrahoitus kurssin kanssa. -Ilari

3.1.2.

Macroeconomics

Makroekonomian kurssi oli enemmän ja vähemmän samankaltainen kuin LUT:in tarjoama kurssi.
Opettajan luokaton englannin kielen taso teki kuitenkin kurssista erittäin hankalan seurattavan.
Tämä oli itselle ainoa kurssi, jonka päädyin repuuttamaan. –Ilari

3.1.3.

Español para extranjeros I,II (á 4.5 ECTS) y intensivo (3 ECTS)

Ilari suoritti yhteensä kolme espanjan kurssia: intensiivin ja yhden lukukauden kumpanakin
lukukautena. Heikki suoritti edellä mainituista intensiivin sekä kevätlukukauden kurssin. Vastoin
esitelehtistä, kaikki kielikurssit olivat maksullisia (intensiivi 160€ ja lukukauden kestävät 245€/kpl).
Ilari: ”Kaikki kurssit olivat itselle ainakin hyödyllisiä ja intensiivikurssilla tutustuin moniin
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läheisimmistä kavereistani vaihdossa”. Heikki: ”Intensiivikurssia edelsi lähtötasotesti, jonka
mukaan kurssin ryhmä seulottiin. Minulla oli ennen kurssia pitkä tauko espanjan opiskelusta, jonka
vuoksi kurssi oli osaltani alkeistasoinen ja oli enemmänkin jo Suomessa opitun kertausta, jolloin
hyöty jäi pieneksi. Tutustuin kuitenkin muutamaan myöhemmin läheiseen kaveriin kurssilla.
Kevätlukukauden kestänyt kurssi puolestaan oli erittäin hyödyllinen, joskin ryhmien rajallisuuden
vuoksi päädyin hieman omaa tasoani korkeampaan ryhmään. Tämä kuitenkin osoittautui hyväksi
ratkaisuksi, ja kurssilla käytiin itselleni paljon uutta asiaa esimerkiksi verbien aikamuotoihin liittyen.
Suosittelen.”

3.1.4.

The National and International Environment of a Firm

Tämä kurssi oli mielestäni ehkä yksi vaihto-opiskelun parhaista omasta mielestäni. Kurssilla
käsiteltiin taloutta espanjan näkökulmasta ja siihen sisältyy yksi esitys. Kurssiarvosana muodostui
myös neljästä pienemmästä tentistä kurssin aikana, joka oli mielestäni mukavaa vaihtelua.
Opettaja oli tällä kurssilla melkoo vastuullisen oloinen ja oli aina paikalla kun pitikin. -Ilari

3.1.5.

Introduction to Business I

Kurssi oli erittäin helppo ja siitä ei juuri kerrottavaa jälkipolville jäänyt. Nopat kuitekin tulivat kotiin ja
tämän kurssin tarkoitus olikin vain saada helppo kurssi Learning Agreementiin. -Ilari

3.1.6.

Cost Accounting

Kurssi käsittelee johdon laskentatoimen perusteita ja on hyvin samankaltainen LUT:in perusteita.
Tällä kurssilla opettaja vaihtui kesken kaiken, joten sisällöltään kurssi oli hieman sekava. Kurssi oli
kuitenkin kohtalaisen helppo läpäistä perustiedoilla. -Ilari

3.1.7.

Communication Policy, 6 ECTS

Kurssin opettaja oli sama kuin kurssilla ”Market Research I”. Hänen englannin tasonsa oli
mielestäni hyvä. Opettajan tapoihin kuului kerrata aiempien luentojen asioita luennolla, ja tämä
todella sai ne mieleen. Kurssilla käytiin läpi markkinointiviestinnän perusteita ja kanavia, mukavaa
ja helposti omaksuttavaa perustavaa tietoa. Kurssiin sisältyi ryhmätyö, jonka kuitenkin päädyin
tekemään yksin. Työstä tehtiin kirjallinen osuus sekä pidettiin esitys ainoastaan opettajan läsnä
ollessa. Lisäksi kurssin puolessa välissä ja lopussa pidettiin monivalintakoe. –Heikki
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3.1.8.

Market Research I, 4.5 ECTS

Kurssin opettajana toimi sama kuin kurssilla Communication Policy. Kurssiin kuului
markkinointitutkimuksen eri osa-alueet ja menetelmät kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen
puolelta. Asiat käytiin läpi teoreettisesti, joskin kurssiin kuuluvaan harjoitustyöhön liittyi pienehkö
haastattelututkimus, jonka suoritimme parina deadlinea edeltävänä päivänä 7 hengen
ryhmässämme. Lisäksi puolessa välissä ja lopussa monivalintakoe. –Heikki

3.1.9.

Consumer Behaviour (4.5 ECTS)

Kurssin opettaja oli latvialaissyntyinen nainen, joka puhui hiljaa ja toisinaan aika tylsästi. Kurssin
aloitus myöhästyi muutamalla viikolla sillä aluksi ei ollut selvillä kuka kurssia opettaa. Kurssin
sisältö liittyi kuluttajakäyttäytymiseen ja siinä käytiin läpi kuinka ihminen ottaa tietoa vastaan ja
kuinka tähän voidaan vaikuttaa. Monivalintatesti kurssin puolivälissä ja lopussa. Lisäksi
kurssikirjaan tukeutuva pieni pari/ryhmätyö. –Heikki

3.1.10.

Strategic Management

Tämä kurssi oli ehkä omista kursseistani mieleenpainuvin. Opettaja oli pälvikaljuuntunut
espanjalainen mies. Hän käytti ensiluennosta 20 minuuttia painottaakseen, ettei tunneille sovi tulla
myöhässä, ettei tunneilla puhuta, eikä käytetä sosiaalista mediaa. Opettaja ei käyttänyt kurssilla
lainkaan powerpoint-slideja, vaan ainoastaan kertoi asioista kävellessään ympäri luokkaa ja käytti
runsaasti havainnollistavia esimerkkejä yrityksistä. Kurssiin kuului viisi henkilökohtaista
harjoitustyötä, jotka muodostivat suuren osan kurssin arvosanasta. Lisäksi oli perinteinen tentti
kurssin lopuksi. –Heikki

3.1.11.

Strategic Marketing

Kurssi muistutti LUT:n kurssia Markkinoinnin johtaminen. Kurssilla käytiin läpi yrityksen
markkinoinnin suunnittelu vaiheet sisäisestä ja ulkoisesta analyysista hinnoitteluun ja toimitukseen.
Viikoittain tehtiin ryhmässä viikon aiheeseen liittyvä harjoitus ryhmän valitsemalle yritykselle. Kukin
ryhmä piti jonain viikkona viikon aiheesta esitelmän peilaten omaan yritykseensä. Puolivälissä ja
lopussa monivalintatesti. Kiva kurssi, mukava opettaja. –Heikki

3.1.12.

Commercial Negotiation Techniques

Omista kursseistani ehkä kevään mielenkiintoisin. Neuvotteluja, mitä ottaa huomioon tehdessä
yritysten välistä kauppaa. Sama opettaja kuin Strategic Marketingissa. Kurssilla teimme paljon
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demonstraatioita neuvottelutilanteista ja katsastelimme kulttuurien välisiä eroja, sillä ryhmässä oli
paljon vaihto-opiskelijoita. Jokaisen tunnin alussa oli kurssikirjaan liittyvä pieni oikein/väärin-kysely,
joissa menestyminen vaikutti loppuarvosanaan. Tämän jälkeen yksi ryhmä esitti testissä kysellyn
kappaleen asiat valitsemallaan tavalla. Lopuksi oli 30 oikein/väärin-väittämän testi. –Heikki

3.1.13.

Liability and Corporate Social Marketing

Tämä kurssi oli aika sekava. Kurssin pitäjä oli selkeästi erittäin tietoinen ja innostunut kurssin
aiheesta, mutta hänen ulosantinsa ei ollut selkeintä mahdollista. Kurssin arvosana koostui
ryhmätyöstä, aktiivisuudesta oppitunneilla, tentistä, tunneilla suoritettavista tehtävistä ja ryhmän
yleisestä asenteesta ja aktiivisuudesta = mitä minun pitää tehdä. Aihe itsessään mielenkiintoinen,
mutta järjestelyissä on todella paljon petrattavaa. Tentti oli monivalintatesti jälleen. –Heikki
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4. VAPAA-AIKA
Eurooppalaisena suurkaupunkina Madrid tarjoaa erittäin paljon tekemistä ympäri vuorokauden.
Tämä kaupunki ei nuku koskaan. Oman kaveriporukan muodostuttua on helppo lähteä
suunnittelemaan monenmoista tekemistä. Madridista löytyy sitä moneen lähtöön, myös koko
vuoden ajalle.

4.1 Aktiviteetit
Suurkaupunkina Madrid tarjoaa monenmoista nähtävää ja koettavaa. Yliopiston kautta järjestetty
vapaa-ajan toiminta rajoittui pääasiassa ESN:n järjestämiin baaribileisiin ja ekskursioihin, joskin
kampuksellamme oli myös opiskelijoiden käyttöön tarjottu kuntosali. ESN järjesti myös
ensimmäisellä viikolla muutaman mielenkiintoisen kierroksen kaupungilla eri aiheista, ja lisäksi
etenkin Facebookin kautta tuli tapahtumia monen yliopistosta riippumattoman opiskelijajärjestön
erilaisiin tapahtumiin, aina ruuanlaittokursseista ekskursioihin.
Madridissa on useita puistoalueita, joista tärkeimpänä mainittakoon Retiron puisto. Tähän puistoon
kuuluu monia näkemisen arvoisia kohteita, kuten lampi, johon on järjestetty mahdollisuus
soutamiseen, ja vuoden 2004 terrori-iskujen muistomerkki. Retiro on loistava paikka hengailuun,
tenttiin lukemiseen (kirjasto) sekä juoksemiseen. Mm. Heikki kävi Retiron ulkokehällä sijaitsevalla
hiekkapolulla harjoittelemassa useita kertoja viikossa.
Mainittakoon myös, että lätkähulluille suomalaisille Suomalais-espanjalainen kauppakamari oli
järjestänyt mahdollisuuden seurata jääkiekon MM-kisoja paikallisessa sporttibaarissa. Tänne tulikin
usein eksyttyä isommalla suomalaisporukalla, muutamien uteliaiden ulkomaailmaisvahvistuksien
kera.

4.2 Ravintolat ja yöelämä
Espanjalaisessa keittiössä huomattava seikka on esimerkiksi eri ruhonosien hyödyntäminen
ruuanlaitossa, esimerkiksi kuuluisaan paellaan käytetään osia, joita on vaikea edes löytää
suomalaisesta ruokakaupasta sellaisenaan. Lisäksi espanjalainen keittiö ottaa vahvasti huomioon
kauden tuotteet. Madrid voidaan nähdä espanjalaisen keittiön eräänlaisena sulatusuunina, sen
ottaessa vahvasti vaikutteita keittiöistä eri puolilta Espanjaa ja maailmaa. Muun muassa
meksikolaisia ja intialaisia ravintoloita on löydettävissä runsaasti. Toki espanjalainen
ravintolakulttuuri on myös mukavasti suomalaista edullisempaa ja palveluja tulikin käytettyä
huomattavasti enemmän kuin kotimaassa.
Tapaskulttuuri on vahva, ja Madrid tunnetaankin kaupunkina, jossa on eniten ravintoloita
henkilömäärää kohti. Useat näistä ovat pieniä tapaspaikkoja, joihin helppo mennä istumaan iltaa ja
napostelemaan paikallisia herkkuja. Tapas on alun perin tarkoittanut juoman kanssa tarjottavaa
pikkusuolaista, kantta (tapa = kansi). Tällä periaatteella toimivasta ravintolasta mainittakoon
esimerkkinä El Tigre, joka aikanamme Madridissa laajentui kolmen ravintolan ketjuksi Chuecan
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kaupunginosassa. Tilatessasi juoman, tarjoilijat toimittavat lautasellisen milloin mitäkin maittavaa
suupalaa, kuten kinkkupatonkisiivuja tai patatas bravaseja, saimmepa joskus paellaakin. Kiva
paikka vierailla silloin tällöin. Toinen mainitsemisen arvoinen ketju on 100 Montaditos, joka tarjoaa
”minipatonkeja”, joista voit valita mieleisesi 100 patongin listalta. Tilatessasi patonkeja, on
oluttuopin hinta euron. Keskiviikko ja sunnuntai olivat suosituimmat päivät, sillä näinä päivinä kaikki
patongit maksavat euron kappaleelta, ja tämän vuoksi tulikin kampuksemme ravintolassa vierailtua
usein luentojen lomassa.
Toinen periespanjalainen ruokailutapa on menu del día, päivän menu, joka sisältää useimmiten
kaksi pääruokaa, jälkiruuan tai kahvin, sekä leivän ja juoman. Näiden menujen hinnat vaihtelivat 8
eurosta ylöspäin riippuen ravintolasta ja sen sijainnista. Hyvä ehdokas lounaan nauttimiseen
Espanjassa. Myös yliopistollamme tarjottiin menu del díaa viiden euron hintaa. Usein
ensimmäiseksi annokseksi oli valittavissa salaatti tai erilainen kevytpasta, toisinaan paella, toisena
annoksena oli lähes poikkeuksetta ranskalaisia/salaattia, pihvin tai leikkeen kanssa. Juomaksi oli
valittavissa vesi, kivennäisvesi tai punaviini. Pidempinä koulupäivinä näitä tuli syötyä, mutta usein
päivät yliopistolla olivat lyhyempiä, jolloin ruokailu kotona tuli kyseeseen.
Yökerhoista löytyy tarjontaa laidasta laitaan. Kapital voitaneen mainita suurimpana yökerhona
seitsemän kerroksensa kanssa, kun taas pienimmät, intiimimmät tanssipaikat olivat hädin tuskin
Iltatähteä suurempia. Kapital oli usein näyttämö ESN:n järjestämille torstai-bileille. Toki ns.
perusyökerhoja, jotka soittavat listahittejä espanjalaiseen makuun reggaeton-rytmillä, löytyi pitkä
lista, mutta vaihtoehdoiksi löytyy monta eri tyyliä. Keväällä löysimme Space Monkeys-nimisen
rokkiklubin, joka muodostui ainakin yhdeksi Heikin suosikeista vain parin vierailun jälkeen.
Yökerhoihin lähdetään usein huomattavasti Suomen tapoja myöhemmin, usein kello 2-3 yöllä.
Yökerhot Madridissa olivat auki todella myöhään. Yleiseksi tavaksi muodostui ”ensimmäisellä
metrolla kotiin”, eli kello kuudelta metroaseman auetessa alkoi myös matka kotiin.

4.3 Matkustelu
Madridista on hyvät yhteydet joka puolelle Espanjaa ja lähivaltioita junien, lentojen ja bussien
muodossa. Madridin lähellä on lisäksi useita historiallisesti merkittäviä paikkoja, jotka voi käydä
mainiosti läpi päiväreissuina. Useisiin paikkoihin pääsee lähijunilla tai busseilla, joten tämän
tyyppinen matkustaminen on myös kohtuullisen halpaa. Internetistä löytää hyvin listoja kohteista,
mutta merkittävistä voidaan mainita Toledo, Segovia, Alcala de Henares, Avila ja Aranjuez.
Kauempana Espanjassa kävimme ESN-reissujen lisäksi muun muassa Granadassa, Valenciassa
ja Salamancassa. Lopussa liitteenä myös vapaampi kertomus Heikin matkasta maailman
suurimpaan ruokasotaan, La Tomatinaan.
ESN järjesti myös matkoja eri puolille Espanjaa, kohokohtana jokakeväinen kansallinen reissu
Ibizan bilesaarelle. Tälle reissulle kumpikaan meistä ei osallistunut, mutta mainittakoon Barcelonan
ja Zaragozan ekskursiot joille osallistuimme. Zaragozan ekskursio oli päivän mittainen, Fiesta del
Pilar juhlaan osunut reissu. Tämä osui melko alkuvaiheeseen ja tutustutti mukavasti yliopistomme
kanssaerasmuksiin. Barcelonan ekskursio oli Ibizan tapaan kansallinen tapahtuma, johon osallistui
ESN-ryhmät ympäri Espanjan. Kyseessä oli kolmipäiväinen tapahtuma, sisältäen sopivasti
kaupunkiin ja sen kulttuuriin sekä historiaan tutustumista, että ilta-aktiviteetteja. Kävimme muun
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muassa tutustumassa Gaudin tärkeimpiin tuotoksiin, Sagrada Familiaan ja Park Güelliin. Todella
hektinen kolmipäiväinen, mutta sitäkin antoisampi.
Kuten mainittua, myös ulkomaille on hyvät yhteydet Madridista. Monet halpalentoyhtiöt, kuten
Ryanair ja EasyJet lentävät Madridista, joten kannattaa harkita myös lähimaissa käyntiä. Itse
teimme matkoja muun muassa Portugalin Portoon ja Lissaboniin, sekä Italiassa Milanoon.
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5. YHTEENVETO

Kaiken kaikkiaan vaihtovuosi jäi mieleen yhtenä elämämme hienoimmista kokemuksista. Madrid
on mahtava paikka olla opiskelija ja kaupunki ei todellakaan koskaan nuku. Tekemistä löytyy
varmasti jokaiselle ja hieman huonommallakin kielitaidolla selviää. Koululta ei kannata odottaa
kuitenkin maailman luokan opetusta ja maan tavat saattavat välillä hieman raivostuttaa.
Matkustaminen Madridista on helppoa ja kohtalaisen halpaa, joten sitä voimme lämpimästi
suositella. Kansainvälisyys vie mukanaan ja saa haluamaan aina vaan enemmän! Toivomme teille
hyvää vaihtoaikaa ja yhtä hienoja kokemuksia vieraista kulttuureista ja paikoista kuin mitä itse
saimme kokea.

Ota rohkeasti yhteyttä mikäli haluat kuulla tarkemmin kokemuksistamme URJC:ssa ja Madridissa.

Ilari Pajunen
Ilari.pajunen@lut.fi

Heikki Hämäläinen
Heikki.hamalainen@lut.fi
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LIITTEET
Liitteenä Heikin sittemmin keskenjääneen blogikirjoittelun helmet hetkiltä vaihtoa ennen ja hieman
sen alettua. Tarinaa kämpän etsinnästä ja myös reissu La Tomatinaan, kronologisessa
järjestyksessä. Kuvat valitettavasti poistettuna.

Aluksi haluaisin ja kämppäjuttuja 6.7.2012
Hei olen Heikki, neljännen vuoden tutalainen LUT:sta ja vietän seuraavan vuoden opiskellen (vai
“opiskellen”?) Erasmuksena Madridin Universidad Rey Juan Carlosissa. Tähän blogiin kirjoittelen
säännöllisen epäsäännöllisesti erilaisia kommelluksia, joita matkan varrelta mukaan sattuu. Vaikka
reissuun on aikaa vielä reilut kuukauden päivät, on tähän mennessä ehtinyt jo tapahtua paljon.
Kerrompa teille nyt hieman tähän astisista tapahtumista.
Ennen kuin painuin lappeen Rantain liplattavilta rantamilta takaisin kotikonnuille löysin
Facebookista ryhmän ensi vuonna samaan kohteeseen suuntaaville Erasmuksille. Tuo ryhmä
löytyy nimellä “Erasmus Madrid ESN URJC Universidad Rey Juan Carlos 2012/13″ (aika vetävä
nimi, vai mitä?) ja on tehty helpottamaan toisiin vaihtareihin tutustumista, jonka lisäksi ryhmässä
olevat paikalliset ESN-aktiivit vastailevat mieluusti mieltäaskarruttaviin kysymyksiin.
Heitin tuonne ryhmään sitten kesäkuun alussa kyselyä halukkaista kämppäkavereista, koin
kuitenkin helpommaksi lähteä metsästämään kämppää yhdessä muutaman muun kaverin kanssa
ja saisinhan näin varmasti samassa koulussa opiskelevat kämppikset. Sain tuohon kyselyyn
nopeasti vastauksia ja lopulta päädyimme perustamaan 8-henkisen pienemmän ryhmän kämpän
hommaamista pohtiaksemme. Ryhmän koosta johtuen järkeväksi olemme todenneet 2 x 4-hengen
solukämpät, joihin asetumme aluksi saapumisajankohdan mukaan. Asujia varmaan vaihtelemme
päikseen 4 hengen ollessa URJC:ssa koko vuoden ja 4 hengen vain tammikuuhun.
Kämppiä olemme katselleet ja linkittäneet FB-ryhmään muiden katseltavaksi. Sovimme, että
hyväksi ilmoituksen perusteella havaittujen kämppien ilmoittajiin otetaan yhteyttä ja joko
ensimmäisenä Madridiin suuntaavat tai ryhmämme portugalilaisen tytön kaveri käy katsastamassa
ne ennen päätöstä. Toistaiseksi ei ole napannut, mutta vielähän tässä on tovi aikaa.
Hienointa on se, että olen päässyt osaksi tuota 8-henkistä suomalais-ruotsalais-italialaisportugalilais-englantilais-ranskalais-turkkilaista porukkaa ja tutustumaan kanssa-vaihtareihin jo
parisen kuukautta ennen reissua. Heidän kanssaan olen lähes päivittäin tekemisissä joko kämpään
ja muuten vaihdon aloittamiseen liittyen tai sitten muuten vaan toisiin tutustuen. Kaikki tuossa
ryhmässä vaikuttavat olevan todella innoissaan tuosta porukasta ja odottavat tapaamista ja
vaihdon alkua.
Niin, varasin lennotkin. Kohtalonpäivä osui keskiviikolle 15.8.. Halvimmalla löysin lennot Ryanairilla
Lappeenrannasta! Kaksi erillistä lentoa LPR- Düsseldorf ja Düsseldorf – Madrid olivat paitsi
halvimmat, lisäksi välissä odotusaika jää lyhimmäksi ollen 4 tuntia.
Tälläistä tällä kertaa, palailkaam taas.
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Kaksi viikkoa jouluun on… 2.8.2012
…Laskin aivan itse eilen, odotellaan kuin kuuta nousevaa ja mitä näitä nyt on. Eilen lähti tosiaan
kahden viimeisen viikon laskenta käyntiin ja innostus senkun kasvaa. Vielähän tässä on ensi viikko
töitäkin jäljellä. . . Lähtövalmistelut etenevät siinä määrin, että eilen buukattiin ranskalaisen kanssavaihtarin kanssa hotelli ensimmäisille päiville ja maanantaina kävimme hoitamassa vakuutusasiat
kuntoon.
Tuon ranskattaren kanssa tulemme samana päivänä Madridiin, jonka vuoksi aika luontevaksi
totesimme yhteisen majoituksen etsimisen ensipäiville. Jokusen tovin etsittyämme päädyimme
perinteiseen hotelli-vaihtoehtoon läpikäymiemme lyhytaikaisten vuokra-asuntojen ja hostellien
jälkeen. Totesimme hotellin hinta-laatusuhteeltaan varmimmaksi vaihtoehdoksi. Melko hurjia
arviointeja löytyi meinaan varsinkin joihinkin hostelleihin. Niin, hotelli on nimeltään Apartamentos
Sercotel Togumar ja sijaitsee aivan keskustaisimmasta Madridista hieman koilliseen, hyvien
kulkuyhteyksien päässä, palttiarallaa alueella, josta on tarkoitus lopullinen kämppä metsästää.
Hyvä siis käydä vierailemassa seudun vapaissa tarjokkaissa.
Yhdeksän kuukauden aika ulkomailla voi olla hankala vakuuttaa, ja suosittelenkin tämän pituiseen
reissuun lähteviä harkitsemaan mahdollisuutta erillisen vakuutuksen liittämiseen esimerkiksi
vanhempien vakuutuspakettiin. Tätä kautta voi säästää muutaman pesetan (eikun niin, siellä oli
eurot) esimerkiksi virvokkeisiin, kun esimerkiksi matkatavarat saa liitettyä kotivakuutuksen piiriin.
13 days and counting down…
Tälläistä pientä tähän saumaan, seuraavat merkinnät tulevatkin sitten lähtökuopista ja paikalta
kohteesta. Toivottavasti kuviakin saadaan. Huhuilemisiin!

2

Lopultakin perillä 17.8.2012
No niin, tätä tekstiä kirjoittelenkin jo sitten itse kohteesta Madridista.
Keskiviikkona koitti sitten kauan odotettu lähtö. Lensin tosiaan Lappeenrannasta Düsseldorfin
kautta Madridiin. Lappeen kansainväliseltä lentokentältä lähtiessäni jonossa ohittelevat venäläiset
koituivat kohtalokseni ja Ryanairin jonotusmenetelmällä toimivassa paikkajaossa sainkin koneen
viimeisen vapaan paikan. Näin kaksimetrisenä hongankolistajana voin sanoa, että kannattaa kyllä
varata etukäteen paikkansa exit-riviltä. Hinta on tuohon luksukseen nähden melko mitätön.
Düsselissä minua odotti 4 tunnin tauko, joka sujui kyllä melko mukavasti. Ilmaista Wlania tuolla
kentällä ei tosin ollut, mutta parin laadukkaan wurstin ja venhäoluen voitelemana tauko sujui
mutkitta. Tästä syystä pysähdys ei jäänyt kalvamaan ollenkaan. Lennolle Madridiin ostinkin sitten
kuudella eurolla priority-jonopaikan, jolloin pääsin ensimmäisen joukossa koneeseen. Tämä ei
suoraan minulle luvannut lisää jalkatilaa, mutta lopulta onnistuin kuitenkin exit-rivipaikan
nappaamaan ja lento sujui mukavasti uinuessa.
Saavuin tosiaan tänne tuossa eilisiltana hieman ennen kello kahdeksaa. Lentokentälle saavuttuani
etsiydyin suoraan metroasemalle ja oikeaan metroon. Ranskalainen ystävättäreni Emeline saapui
minua vastaan Prosperidadin metroasemalle, joka sijaitsee hotellimme tykönä.
Keskiviikko meni pikkuisen katsellessa. Tulin hotellille, kävin suihkussa ja lähdimme Emelinen
kanssa metsästämään pientä purtavaa. Sattumalta 15.8. on Espanjassa pyhäpäivä, jonka vuoksi
moni paikka oli tuolloin kiinni. Onnistuimme löytämään ns. Cervecerian, jossa tarjoiltiin juotavaa ja
pikkupurtavaa, joka meidän kohdallamme tarkoitti täytettyä patonkia. Poiketen suomalaisista
patonkisyöttölöistä täkäläisissä patongin sisään ei ole puristettu kaikenmaailman majoneeseja ja
juureksia tielle. Meikäläisen Jamón Serrano – patonki ei sisältänyt muuta kuin kyseistä herkullista
kinkkua, joka on hieman eri luokkaa kun suomalaisten kotien tapas-lautasilla nähty shiibale. Toimii!
Torstaina tarkoituksenamme oli saada buukattua muutamia tapaamisia etsimillemme kämpille,
mutta emme onnistuneet tätä tekemään. Tänään paremmalla tuurilla uusi yritys. Onnekseni
Emeline puhuu melko hyvää espanjaa, jolloin tapaamisten buukkaaminen saattapi onnistua
hieman sujuvammin kuin omalla kangertelevalla una-cerveza-spanlishilla höpiseminen. Nopeasti
sen kyllä on tajunnut, ettei täällä todellakaan ilman tuota kieltä tai ilman sen arkisanastoa pärjää
pidempää tovia. Paikalliset ovat tosin ystävällisiä ja auttavat oppimaan kieltä, jos sitä
palvelutilanteessa ei ole osannut.
Eilisiltana kävimme muuten pyörähtämässä kaupungin keskustassa Gran vían ja Solin huudeilla,
ensin hieman vaateostoksilla ja jälkeenpäin näimme muita URJC:n tulevia vaihtareita (kaikki
Saksasta :O). Kävimme paikassa, josta saa pikkuisia patonkeja halvalla ja kyytipojaksi eurolla
puolen litran kolpakon olutta, ei paha. Tänään perjantaina olisi tarkoitus nähdä samaa sakkia ja
hieman uusiakin naamoja ja ehkä päätyä yhteen Madridin suurimmista yökerhoista. Katsotaan
miten käy, siitä lisää myöhemmin.
Ei vieläkään kuvia muusta kuin jostaki räkäsestä kyrsästä? -Mañana, mañana…
¡Adios y hasta luego!
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…That’s my home! 12.9.2012
Hellurei ja pahoittelut etten ole tätä blogia ehtinyt viime viikkoina liiemmin päivittelemään! Olen
päässyt viimein muuttamaan varsinaiseen asuntoon tuossa muutama viikko sitten, mutta netin
äärellä en ole liiemmin päässyt aikaa viettämään, sillä ensimmäinen viikko tässä kämpässä meni
ilman nettiyhteyttä ja toisella viikolla olimmekin lomalla Valenciassa. Laitan tässä viikon mittaan
muutaman tekstin viime aikojen kuulumisista ja erilaisista tapahtumista matkan varrelta.
Aloitetaampa kirjoittamalla tästä kämpästä.
Kaikenkaikkiaan kävimme katsastamassa tusinan verran kämppiä eri puolilla Madridia. Kahdeksan
henkisen porukkamme tavoitteena oli löytää kaksi neljän hengen asuttavaa kaappia, mutta tuosta
nyt jouduttiin hieman joustamaan. Voin todeta, että mitä enemmän huoneita tästä kaupungista
tarkoituksena asuntoon tarkoituksena löytää, sitä vaikeammaksi homma menee. Päädyimme
lopulta yhteen 5 hengen kämppään ja yhteen 3 hengen asuntoon. Itse asun näistä jälkimmäisessä
seuraavat 9 kuukautta kahden Britin kanssa. Okei, toisella on portugalilaiset vanhemmat, niin ei
tässä nyt ihan pelkän pekoni-muna-aamiaisen makuun jouduta tyytymään.
Kämppämme sijaitsee lähellä Sainz de Barandan metroasemaa sekä kaupungin suurinta puistoa,
Retiroa. Matkaa keskustaan on noin 3 kilometrin matka ja kampuksellemme Vicálvaroon noin 4-5
kilometriä. Mukavinta tässä on se, että ko. kohteisiin pääsee metrolla kumpaankin noin 20
minuutissa. Kömpiipä sieltä illanvietoista keskustasta vaikka puiston läpi kävellenkin hädän
iskiessä. 5 hengen kämppään päätyneet ystävämmekin muuttivat noin 800 metrin päähän, joten ei
pääse ikäväkään turhaan yllättämään.
Asunto on sijaitsee 5 kerroksessa, töllin ylimmässä ja hissin puuttuessa ei pääse chorizokaan
turhaan keskikesseliä suurentamaan (näin sopii olettaa). Kämppä itsessään ei ole tuorein
kaupungissa, mutta kiertämistämme tämä yksilö oli mielestäni ehdottomasti parhaassa kuosissa.
Hinta on henkilöä kohti melko korkea (400/henkilö/kk), mutta kulissit vastaavat mielestäni hintaa
erittäin hyvin. Jokaisella meillä on oma pieni ranskalainen parveke, joskin omaani saa mukavasti
asetettua myös pari tuolia. Kämppä on sisutettu, eikä meidän sen puolesta tarvitsekaan suuria
panostuksia tehdä. Meikäläisen kokoiselle jöllikälle tosin miniatyyri-espanjalaisten 190×90-sänky
voi tuottaa hieman totuttelua.
Nettiyhteyden tosiaan lopulta saimme, mutta tuntuu ettei se täysin ongelmitta tällä hetkellä toimi,
sillä nopeus turhauttavan 0,3 Mbit/s luokkaa. Nettisopimukseen kuuluu nopeampi yhteys, joten
katsotaan saadaanko sitä jollain tapaa nopeutettua kyseisen sopimuksen edellyttämälle tasolle.
Täällä on nyt tosiaan tullut muutama viikko vietettyä ja koulukin on tässä tohinassa alkanut
tervetuliaissession ja intensiivikurssin muodossa sekä tällä viikolla varsinaisten luentojen
katselemisen kautta. Näistä lisää loppuviikosta kun ensimmäinen varsinainen kouluviikko on
takana.
Tosiaan palaillaan tällä viikolla vielä muihin aiheisiin, moro!
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Ruualla leikkimässä – La Tomatina! 14.9.2012
Keskiviikkona 22.8. lähdimme jo kesän aikana suunnitellulle reissullemme La Tomatinaan, joka
järjestetään vuosittain Buñolin sympaattisessa pikkutaajamassa Valencian vaikutusalueella.
Rykelmämme täydentyi aivan loppuhetkillä 10 hengen vahvuiseksi ja matkaan lähdettiinkin kahden
auton voimin. Porukastamme Levillä, oli käytettävänään vielä oma autonsa, jonka hän palautti
seuraavana viikkona kotikonnuilleen Milanoon. Tämän lisäksi päädyimme vuokraamaan auton
Atochan rautatieaseman autovuokraamosta.
La Tomatina tunnetaan siis mailman suurimpana ruokafestivaalina, joskin tapahtuman nimessäkin
pomppivat tomaatit eivät tällä kertaa päädy festivaalivierailijoiden suuhun vaan hiuksiin, korviin,
selkään, rintaliiveihin, boksereihin, kenkien sisään, nenään, kadulle ja minne ikinä lukijana keksit
niitä ihmisessä tunkea. Kyseessä on siis täysiverinen ruokasota, tomaattisota. Oikeastaan ainoa
sääntö tuolla oli, että tomaatit tulee puristaa ennen heittämistä. Mutta, kerrataanpa päivän kulku
pikaisesti.
Tiistai-iltana kävimme hakemassa tosiaan auton tuolta Atochalta ja muutaman nukutun tunnin
jälkeen oli aika ahtautua Espanjan tilaihmeeseen, joka kulkee tässä tapauksessa nimellä Seat
Ibiza. Kumman hyvin tuohonkin autoon sai viisi ihmistä pakattua. Itse olin onnekas jakaessani
kyseisen nuhapumpun ohjaistamisvastuun, sillä etupenkillä oli huomattavasti lokaisammin tilaa.
Any way… Ajelimme nelisen tuntia moottoritietä Valencian suuntaan, kunnes lopulta pääsimme
perille kohteeseen. Yllättävä seikka on muuten se, että Madridin ja Valencian välillä ei ole yhtään
mitään, pelkkää aavikkoa ja siellä täällä useita satoja tuulimyllyjä. Valkoisia.
Perillä parkkeerasimme auton hyvän etäisyyden päähän varsinaisesta suorituspaikasta ja
valmistauduimme valkoisine vaatteinemme siirtymään kohteeseen. Voin sanoa, että emme olleet
ainoat paikalle siirtyvät, sillä tapahtuman sanotaan huokuttelevan 40 000 ihmistä vuosittain. Ja
tämän kyllä huomasi siirtyessämme pääkallopaikalle. Matkaa oli parisen kilometriä ja aikaa itse
tapahtuman alkuun puolisentoista tuntia.
Mitä lähemmäs varsinaista tapahtuman keskiötä pääsimme, sitä tiheämmäksi kävi väentungos ja
tätä myöten myös ilma. Eipä ole koskaan tullut vastaavaa tunkemista koettua, sillä tottakai kaikki
haluavat olla siellä missä tapahtuu. Kuumuutta ja huonoa ilmaa helpottamaan paikalliset heittivät
yläpuolelta parvekkeiltaan saaveittain vettä. Tätä tunkemista jatkui tosiaan toista tuntia ennen kuin
ensimmäinen laukaus käynnisti varsinaisen tomaattivyöryn.
Kuten mainittua alue oli ääriään myöten tungoksessa ja mistä kuvittelisitte tomaattien tulevan. No
kahdesta väen seassa ajavasta rekasta. Nyt käy homma tiiviiksi, mutta kummasti sitä tilaa tuntui
löytyvän. Rekoissa on noin kahdeksan henkeä kaatamassa tomaatteja ihmisten niskaan
kummankin laidan yli ja rekan siirryttyä eteenpäin omalta kohdalta alkaa porukka nakella
tomaatteja sen minkä omalle kohdalleen saavat. Helpoimpia kohteita heittämiselle ovat yleensä
kaikki helposti havaittavat muun väkijoukun yläpuolella kiiluvat objektit, kuten allekirjoittaneen pää.
Tomaattien lisäksi sain nauttia useista ihmisten riisutuista hikisistä t-paidoista.
Aluksi tomaattien määrä tuntui melko vähäiseltä, mutta nuo kaksi rekkaa kiersivät katuja tunnin
verran ja lopulta raikasta tomaattimurskaa löytyy kaduilta noin 40 senttimetrin verran. Sieltä sitä
sitten kaadettiin milloin kenenkin niskaan ja päähän. Itse valitsin uhrikseni japanilaisen näköisen
miehen, ihan vaan koska tyyppi sattui olemaan vieressä ja koska pystyy. Lopulta tunnin kylvyn
jälkeen toinen laukaus lopetti sodan ja alkoi entistä pahempi ryysis pois alueelta. Liukas
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tomaattimurska jalkojen alla ei ole tukevin alusta ja paikalleen ei voi jäädä, sillä kukaan ei halua
kaatua tuon porukan jalkoihin. Itse onnistuin kuitenkin vetäytyvään seinän reunaan kiinni
odottelemaan suurimman tungoksen väistymistä. Kyseisen kylän paikalliset olivat erittäin suopealla
päällä ja päästyämme pois tomaattiliejusta kävimme ottamassa pikaisen suihkun erään isännän
pihalla. Tähän suihkuun oli jonoa pitemmäksikin aikaa ja ukko itse istuskeli rappusilla ja hymyili
vahingoniloisesti.
Kaikenkaikkiaan erittäin kokemisen arvoinen reissu, joskin tomaattia ei ihan heti tehnyt tuon
jälkeen mieli. Se haju. Puistattaa vieläkin. Lisäksi meikäläisen kohdalle sattui köpelömmin sillä sain
ilmeisesti tuolta jonkun pöpön ja olin vatsataudissa pari viikkoa. Lisäksi sain tomaatin suoraan
korvaan ja tätä kautta korvatulehduksen, joten tuliaisia riitti. Näistä ehkä myöhemmin lisää. Kivaa
oli, mutta uudestaan en mene.
Viime merkinnässä puhuin kirjoittelevani ensiviikosta koulussa tällä viikolla, mutta koska viikon
luennot ovat luokkaa “Moi olen Pablo, markkinointi on kiva juttu, lukekaa Kotleria”, laitetaan tuosta
juttua seuraavan viikon jälkeen.
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