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1 Johdanto

Tervehdys! Tämä on minun matkaraporttini opiskelijavaihdostani. Olin vaihdossa
Espanjassa, tuossa auringon ja lämpimien vesien maassa. Asuin ja opiskelin
Valencian kaupungissa joka on Kaakkois-Espanjassa välimeren rannalla ja Espanjan
kolmanneksi suurin kaupunki (Suurin on pääkaupunki Madrid ja toiseksi suurin on
Barcelona). Valenciassa opiskelin UPV:ssa eli Universidad Politécnica de
Valenciassa joka on suuri yliopisto joka sisältää monta tieteenalaa. Lähdin vaihtoon
täältä LUT:sta katilaisena ja menin näin ollen UPV:en kauppatieteiden puolelle eli
FADE:een (Facultad de Administación y Dirección de Empresas). Tässä raportissa
kerron vinkkejä ja ohjeita Valenciassa ja UPV:ssa asumiseen ja olemiseen.
Tarkoitukseni on auttaa tulevia vaihtareita pärjäämään Espanjan ja Valencian
opiskelijavaihdossa. Aloitan kertomalla yliopiston orientaatioviikosta ja opiskelun
aloittamisesta UPV:ssa. Jatkan kertomalla kielikurssista, johon mielestäni kaikkien
UPV:en menevien kannattaa mennä. Tämän jälkeen kuvaan yliopiston loma- ja
tenttikäytäntöjä. Seuraavaksi kerron kuinka opinnot kannattaa lopettaa UPV:ssa.
Lopuksi kerron elämisestä Valenciassa.
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2 Orientaatioviikko ja aloitus
Valenciaan kannattaa mennä viikko ennen koulun aloitusta. Näin ehtii käydä
ilmoittautumassa lukuvuodelle koulussa ja hoitaa asunto- sekä muut asiat. Ennen
koulun aloitusta pitäisi saada erilaista infoa ja datapakkeja sähköpostiin.
Datapaketissa kerrotaan muun muassa mahdollisista etukäteen katsottavista
kursseista ja kielikurssista. Mikäli asiat vaikuttavat vieläkin epäselviltä, kannattaa
ottaa yhteyttä oman tutoriin. Universidad Politécnica de Valenciassa ei
nimenomaisesti ollut varsinaista orientaatioviikkoa. Ensimmäisen viikon aikana minut
kuitenkin kutsuttiin jonkinlaiseen luennontapaiseen tiedotustilaisuuteen, jossa
kerrottiin joitakin yleisiä asioita. En mennyt kyseiseen tapahtumaan, sillä minulla oli
toinen tunti samaan aikaan ja ymmärsin asiat muutenkin tarpeeksi hyvin.
Tärkeää on että ainakin ADE:ssa eli kauppatieteiden puolella jossa itse olin,
ensimmäiset kaksi opiskeluviikkoa olivat vaihtareille sellaisia, että niiden aikana sai
vapaasti käydä osallistumassa kaikkien eri kurssien luennoille. Tänä aikana käytettiin
UPV:en nettijärjestelmää kursseille ilmoittautumiseen. Eli kannattaa laittaa itsensä
mahdollisimman monen kurssien listoille, sillä kurssipaikoista on kova kilpailu ja
monella kursseilla vain murto-osa hakijoista pääsee haluamalleen kurssille. Tämä
johtuu siitä että UPV varaa monelle kurssille tietyn määrän paikkoja vaihtoopiskelijoille ja loput paikat menevät paikallisille. Itsekin putosin tämän takia kahdelta
kurssilta ja voin sanoa että saimme tietää vasta neljännen opintoviikon aikana että
olimmeko hyväksyttyjä kursseille. Vaikka tämä latinamaan järjestely vaikuttaakin
suomalaiselle täysin järjettömältä, ei kannata vaipua epätoivoon. Mielestäni
kannattaa tehdä näin:


Ilmoittaudu niin nopeasti kuin mahdollista haluamillesi kursseille, jo Suomesta
käsin jo mahdollista.



Käy ensimmäisten viikkojen aikana niiden kurssien luennoilla, joista pidät, ja
joissa vaikuttaa ettei osallistujia ole hirveä määrä.



Kun saat tietää kurssit joihin pääsit, ala osallistumaan kurssin sisältöön
normaalitapaa.
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Jos et mielestäsi päässyt tarpeeksi monelle kurssille, niin mene kovaäänisesti
valittamaan tiedealasi kansainvälisten palvelujen toimistoon. He saavat sinut
luultavasti mahdutettua ainakin jollekin lisäkurssille.

Vaikka järjestelmä onkin sekava, niin kyllä siitä selviää kun jaksaa hoitaa omia
asioita kansainvälisessä toimistossa käyden ja opettajille puhuen. Itsekin pääsin
neljälle kurssille, joka on ihan tyydyttävä tulos (UPV:ssa lukukausi ei jakaudu
kahteen periodiin kuten LUT:ssa vaan on vain yksi periodi, siis näin ainakin
ADE:ssa).
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3 Kielikurssi
Oma mielipiteeni on se että huolimatta siitä kuinka hyvä on espanjankielessä, niin
kannattaa osallistua UPV:en järjestämään kielikurssiin. Kannattaa käydä kysymässä
oman tiedealan rakennuksen kv-toimistossa mikä taso sopisi itselle parhaiten.
Espanjan kielikurssien järjestyksestä pitäisi tulla sähköpostia koululta ja siinä on
tarkempaa infoa. Kielikurssi on suhteellisen helppo tapa saada opintopisteitä ja
samaan aikaan keino tutustua muhin ihmisiin ja harjoittaa omaa espanjankieltään.
Itse osallistuin kurssiin ”Español III General”. Tämä kurssi oli melko kokeneille
espanjankielen osaajille ja vaikein järjestettävistä espanjankielen kursseista.
Helpompia tasoja löytyy kyllä myös.
Kielikurssit ovat aina hyvin täynnä ja luokassa saattaa olla helposti yli 40 oppilasta.
Osallistujia on lähes kaikista maista. Kannattaa kuitenkin itse aktiivisesti osallistua ja
keskustella kun siihen on mahdollisuus. Oma kurssini koostui sanastonopettelusta,
kieliopista josta keskeisin oli kaikkien aikamuotojen osaaminen ja lisäksi kurssilla
tehtiin espanjankielinen esitelmä itse valitsemasta aiheesta ryhmän kanssa (max 4
hlö). Itse kerroin esitelmässä Suomesta, joka oli minusta hyvä tapa tuoda
maatamme esiin kansainvälisesti. Kielikurssit järjestetään erillisessä rakennuksessa
johon saa ohjeet yliopistolta.
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4 Loma- ja tenttikäytännöt
4.1 Tenttiminen
Tenttikäytäntö on UPV:ssa hieman erilainen kuin LUT:ssa. Tentit sijoittuvat
tenttiviikkojen tapaisiin ajanjaksoihin ja toisinaan taas ei. Välillä on tenttiviikko jonka
aikana on eri kurssien tenttejä ja toisilla kursseilla ei ole opetusta mutta toisilla taas
saattaa olla. Tenttejä saattaa myös olla kesken arkiviikkoa. Järjestely on mielestäni
sekava ja kannattaa etukäteen ottaa selvää milloin on tenttiviikko ja milloin minkin
kurssin tentit järjestetään. Toisilla kursseilla on vain yksi tentti ja toisilla saattaa olla
kaksi tai enemmän välikoemuotoisesti. Lisäksi joillakin kursseilla on moodletapaisessa portaalissa järjestettäviä pikakokeita jotka pitää tehdä tietyn aikamäärän
sisällä ja tiettynä päivänä. On myös kursseja joissa ei ole tenttejä vaan erilaisia
suoritettavia harjoitustöitä.

4.2 Lomat
Kuten Suomessakin, Espanjan kouluvuoteen kuuluu kesäloma ja joululoma.
Kannattaa muistaa että joululoma kestää pitempää kuin Suomessa mutta näin ollen
kevätlukukausi myös loppuu myöhemmin. Syyslomaa ei ole.
Espanjassa ja varsinkin Valenciassa on kuitenkin runsaasti paikallisia juhlia (Fallas)
jotka ovat yleisiä vapaa-päiviä. Suurin osa näistä on ainakin Valenciassa
kevätlukukauden puolella joten en itse ikävä kyllä päässyt niihin osallistumaan.
Kannattaa itse ottaa selvää milloin oman vaihtokauden Fallat on.
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5 Opetusten päättäminen UPV:ssa
Oman vaihtarikauden opetusten päättämisen ajankohta riippuu tietysti siitä minkä
ajan jakson Valenciassa viettää. Opetusten päättämisessä ei sinänsä ole mitään
kovinkaan monimutkaista. Pitää käydä viimeisissä tenteissä, palauttaa viimeiset
harjoitukset ja käydä kv-toimistossa hakemassa allekirjoitus todistukseen, että on
ollut UPV:ssa opiskelemassa. Kerron tässä vielä että kannattaa muistaa että
todistukset läpipäässeistä kursseista tulevat koti-Suomeen luultavasti todella
myöhään. Itse palasin LUT:iin ja Suomeen tammikuun lopussa 2014 mutta todistus
kurssien arvosanoista ja läpipääsyistä (Transcript of Records) saapui LUT:iin
postissa vasta 13.3.2014. Vinkiksi annan että kannattaa varautua tähän asiaan ja
painostaa UPV:n kr-toimistoa kiirehtimään asiassa.
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6 Eläminen
6.1 Universidad Politécnica De Valencia
UPV-kampus on todella suuri. Sen kävelemiseen toisesta päähän toiseen päähän
menee noin puoli tuntia. Kampus koostuu useiden tieteenalojen ja tutkimuskeskusten
omista, suurista rakennuksista. Omat opinnot voi pääsääntöisesti suorittaa oman
tieteenalansa rakennuksessa, joten yliopistoa ei tarvitse jatkuvasti sahaa ristiinrastiin
ellei sitten halua valita omia kurssejaan monesta eri tieteenalasta.
Kampus-alueella on kaupunkipyöräpysäkkejä ja ulkopuolella bussi- ja
metropysäkkejä joten kampukselle on hyvät yhteydet. Kampuksella sijaitsee useita
kahvila-ravintoloja, välipala-automaatteja, juoma-automaatteja, kirjakauppa, pankki,
useita kirjastoja, jalkapallokenttiä, uimahalli, tenniskenttiä, seinäkiipeilyteline joten
kampusalueella ei pitäisi tulla tylsää taikka puute mistään, kunhan rahaa on mukana.
On hyvä tietää että yliopisto-elämä Espanjassa ja Valenciassa eroaa melkoisesti
Suomesta. Suosittelen leppoisan ja stressittömän asenteen ottamista sillä joitakin
ongelmia tulee väistämättä eteen. Tentit saattavat alkaa jopa tunnin myöhässä,
harjoitustyö- ja tenttiaikataulut saattavat muuttua, tenttien arvostelu saattaa olla
jonkin verran mielivaltaista ja jopa numerot saatetaan pyöristää alaspäin. Tällaista
kävi mm. minulle. Kannattaa kuitenkin pitää verenpaine matalana, sillä Espanja on
maa jossa mikään ei toimi mutta kaikki järjestyy ja kun rauhallisesti menee eteenpäin,
ongelmat saa selvitettyä. Tämänkaltainen suomalaiselle epäloogiselta näyttävä
järjestely kuuluu ymmärtääkseni latinamaiden kulttuuriin, eikä siihen kannata suuttua.
Onnea UPV:en minun puolestani!

6.2 Valencia
6.2.1 Yleistä
Valencia on suuri ja hieno kaupunki. Valenciassa on kaksi virallista kieltä; paikallinen
valenciano ja espanja eli castellano. Pelkällä espanjalla pärjää kuitenkin mainiosti.
Kun jaksaa etsiä sieltä voi löytää lähes mitä tahansa mitä ihminen voi haluta. Itse
olen sitä mieltä että ehdottomasti yksi Valencian parhaita puolia on ranta ja meri.
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Vedet ovat lämpimiä lähes ympärivuoden ja aurinko paistaa. Itse kävin uimassa vielä
marraskuussa ja vedet olivat vieläkin erittäin lämpimiä (lämpimämpää kuin Suomessa
koskaan). Ranta sijaitsee Itä-Valenciassa ja on loistava paikka viettää vapaa-aikaa
yhdessä muiden kanssa tai yksin. Rannalla näkee aina monia eri kansallisuuksia ja
vaatteita, syötävää, juotavaa voi ostaa. Kannattaa kuitenkin varoa ranta-myyjiä, tosin
he ovat lähinnä vaan ärsyttäviä. Huonona puolena voin sanoa että rannalla ei
kannata jättää omia tavaroitaan hetkeksikään yksin, vaan ne kannattaa jättää jonkun
kaverin vahtiin jos menee esim. uimaan. Tämä siksi että varkaita on paljon.
Valencia on kaupunkina erittäin lämmin ja vähäsateinen. Kuussa sataa oman arvioni
mukaan noin kaksi kertaa, joten kuivaa on mutta itse en valita . Kun tulin
Valenciaan aivan syyskuun alussa, päivälämpötilat olivat noin 30C – 38C.
Valenciassa on siis lämpiminä kuina erittäin kuuma, mihin menee myös aikaa tottua.
Kannattaa ostaa aurinko-rasvaa ja juoda paljon. Vielä joulukuussakin oli yli 20C
päiviä.
Itse asuin Carrer de la Fusta:ssa (valenciano-kieli) eli Calle de Maderas (espanja).
Tämä katu oli lähellä Blasco Ibañez:ia eli suurta katua jonka varrelta löytää lähes
kaikkea, ja jonka läheisyydessä sijaitsee yliopisto ja ranta. Mikäli mahdollista,
suosittelen että kannattaa hommata oma asunto läheltä Blasco Ibañez:ia.
Kulkuyhteydet ovat Valenciassa hyvät sillä taxit ovat halpoja, ja bussi- sekä
metroliikenne monipuolista ja halpaa. Itse suosittelen kuitenkin kaupunkipyörän ja
kaupunkipyörtäkortin hankkimista sillä pyörällä pääsee näppärästi joka puolelle
kaupunkia ja pyörä-asemia on paljon. Kortti maksaa vain 20€/vuosi ja pyörällä saa
ajaa 30 min kerrallaan ilman lisämaksua. Pyöräily on samalla tapa pitää kuntoa yllä.
Suosittelen!
Valencia on tosiaankin suuri kaupunki, jossa on noin 800 000 asukasta kaupungin
alueella ja lisää maaseudulla. Yhteensä yli miljoona asukasta (Espanjan kolmanneksi
suurin kaupunki). Valencia on erittäin kansainvälinen kaupunki. Kaupungissa ja
UPV:ssa tapaa ihmisiä useita kansallisuuksista. Itse tapasin mm. suomalaisia,
ruotsalaisia, tanskalaisia, saksalaisia, amerikkalaisia, italialaisia, ranskalaisia,
tšekkejä, puolalaisia, marokkolaisia, korealaisia ja kiinalaisia.
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Kaupunki jakautuu eri alueisiin jotka tulevat varmasti paremmin tutuksi oman
vaihtariajan aikana. Esimerkiksi Ciudad de las Artes y Ciencias (suomeksi Taiteiden
ja tieteiden kaupunki) on suuri kulturelli kaupunginosa, jossa on ostoskeskuksia, suuri
merimaailma, museoita ym. kivaa. Suosittelen El Corte Inglés:ssä käymistä, joka on
Stockmann-tyylinen kauppakeskusketju. Hinnat ja tarjooma ovat hyviä. Valenciassa
monessa paikassa ei käy pankkikortti vaan vain käteinen. Tämä vuoksi kannattaa
pitää aina jonkin verran käteistä mukana.
Ruokakaupassa käyminen on halpaa ja valikoima hyvä. Erityisesti hyvälaatuinen liha
on huomattavasti Suomen hintatasoa edullisempaa. Suosittelen Mercadonaa, joka
hyvä ja halpa ruokakauppaketju. Kauppareissu tulee Mercadonassa noin kaksikertaa halvemmaksi kuin Suomen S- tai K-kaupassa. Muutenkin Espanjan hintataso
on Suomeen verrattuna halpa.
6.2.2 Asunnon hankkiminen
Oman kokemukseni mukaan asunnon hankkiminen Valenciassa on melko helppoa.
Itse hommasin asunnon jo Suomesta käsin ja näin toki voi tehdä mutta suurin osa
vaihtareista onnistuu asunnonhankinnassa loistavasti Valenciaan tultuaan.
Ilmoituksia vapaista asunnoista näkee joka puolella: Bussipysäkeillä, rakennusten
seinillä, yliopistolla. Myös yliopisto tarjoaa tietoa asunnonhankinnasta. Tämän lisäksi
kannattaa kysyä vinkkejä kavereilta, jos joku on ollut Valenciassa opiskelemassa.
Tarjottavat asunnot ovat siis lähinnä solu-asuntoja joissa asutaan usein muiden
vaihtareiden kanssa. Yksiön löytäminen lienee suuresti vaikeampaa.
Asuntojen kunto vaihtelee suuresti, ja käsitykseni on että ne ovat yleisesti ottaen
huonommassa kunnossa ja vanhanaikaisempia kuin Suomessa. Esimerkiksi monet
keittiöt käyttävät kaasua ruuan valmistamiseen ja ikkunat eivät pidä kylmää ulkona
(silloin harvoin kun on kylmä). Asuntoja tarjotaan runsaasti yksityisillä markkinoilla
mutta luultavasti myös jonkun verran erilaisten järjestöjen kautta. Kannatta olla
yhteydessä potentiaalisiin vuokraisäntiin ja käydä katsastamassa asuntoja etukäteen,
jos haluaa mieluisan asunnon. Moni tekee niin että hommaa motelli- tai
hotellihuoneen viikoksi tai kahdeksi ennen opiskelunalkua ja tämän ajanjakson
aikana käy katsomassa asuntoja ja tutustuu kaupunkiin.
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Asuntojen hinnat riippuvat luonnollisesti asunnon tasosta. Keski-tasoinen huone soluasunnossa maksaa 180–240€/kuukausi. Huoneita on keskimäärin 4 per solu-asunto.
Vuokra maksetaan usein käteisellä, mutta kannattaa pyytää aina tosite maksusta
ettei tule huijatuksi. Muutenkin kannattaa toimia yleisen varovaisuuden periaatteella,
sillä erilaisia huijareita on Espanjassa paljon.
Lopuksi, vettä ei juoda hanoista eli vedet ostetaan kaupasta. Ei kuitenkaan huolta,
sillä pullovesi on erittäin halpaa.
6.2.3 Yöelämä
Ja nyt päästään tietysti tärkeimpään asiaan, eli kaupungin yö-elämään! 
Valenciassa suurin osa baareista/yökerhoista ovat pieniä ja kellarimaisia ja niitä on
paljon. Itse en käynyt näissä paljon mutta toki kukin tyylillään. Paikkoja on erilaisiin
musiikkimakuihin, ainakin rock-, pop- ja punkhenkisiä paikkoja löytyy.
Valenciassa on kuitenkin suurempiakin yökerhoja joihin mahtuu tuhansiakin bilettäjiä.
Itse suosin ja suosittelen näitä. Kannattaa käydä kokeilemassa ainakin Akuarelaa,
Las Animasia ja l’Umraclea. Näiden paikkojen sisutus ja ilmapiiri on ihmeellinen.
Moneen yökerhoon pääsee ilmaiseksi sisään kun laittaa oman nimensä yökerhon
facebook-sivulle ja ilmoittaa osallistuvansa. Tässä kuva l’Umraclesta:
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Näiden yökerhojen perusjuoma on olut, eikä se maksa suhteettoman paljon, 4€ lähes
joka paikassa omana vaihtoaikanani. Myös erilaisia drinkkejä voi ostaa vaikka ne
ovat mielestäni melko kalliita, noin 8€ - 12€/kpl. Shotit maksavat juomasta riippuen
3€ - 5€, tosin tämäkin voi vaihdella paikoittain. Yleisesti ottaen ei kannata mennä
baariin liian aikaisin. Suurin osa ihmisistä menevät baariin klo 01.30-03.00. Baareista
lähdetään noin klo 06.00-07.00.
Osa bilepaikoista on kaupungin ulkopuolella. Näitä ovat esim. erilaiset poolpartypaikat. Suosittelen kokeilemista ja neuvon ettei kannata mennä paikalle liian aikaisin
sillä ovet avautuvat luultavasti vähintään tunnin myöhässä.
Ja näin aivan lopuksi:
Onnea ja menestystä vaihto-opiskeluun ja Valenciassa oleskeluun!

-Mats Nyström
Mats.nystrom@lut.fi

