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Johdanto
Olen aina tiennyt, että haluan opiskelijavaihtoon. Kun valintojen hetki oli käsillä toisen
opintovuoden keväänä ja tutkin potentiaalisia vaihtokohteita, Espanja nousi melko
nopeasti listan kärkeen. Tämä jo siksi, että se oli ennestään tuttu niin maana, kuin
kielenäkin. Vähän enemmän tutkittuani päätin myös tulevan kaupunkini, Barcelonan.
Barcelonasta löytyy lähes kaikki, mitä kaupungilta voi toivoa. On kulttuuria, nähtävää,
yöelämää ja hiekkarantaa. Kaupunki sijaitsee Kataloniassa ja espanjan (castellanon)
lisäksi sen virallinen kieli on katalaani. Tästä seikasta minua hiukan etukäteen varoiteltiin,
mutten antanut sen häiritä. Hyvä niin, sillä kuitenkin lähes kaikki puhuvat myös espanjaa,
joten en kokenut ylimääräistä kieltä missään vaiheessa ongelmaksi. Koulussa valittavista
kursseista on castellaania ja katalaania noin puolet ja puolet.
Hoidin kaikki vaadittavat paperit ja todistukset kuntoon vaihtoa edeltävänä keväänä.
Kaikkeen tarvittavaan saa hyvät ohjeet yliopiston sivuilta tai kv-toimistolta. Tämän jälkeen
odottelin varmistusta vielä Barcelonan suunnalta. Varmistus saapui lokakuun lopulla, mutta
perusteellisempi tietopaketti, josta selvisi koulun aloituksen aikataulu ym. lähetettiin vasta
joulukuun puolella. Tämän jälkeen varasin lennot ja hoidin vakuutukset kuntoon. Itse lensin
Norwegianin suoralla lennolla, jota pidin kaikin puolin parhaana vaihtoehtona. Erityinen
plussa oli halpojen hintojen lisäksi mahdollisuus ottaa 40kg matkatavaroita.

Koulu
Saavuin Barcelonaan 2. helmikuuta, päivää ennen estudios hispánicos:in järjestämää
espanjan kielen tasokoetta. Tasokokeeseen meneminen toimi samalla ilmoittautumisena
itse kurssille, ja siihen osallistuminen oli ymmärtääkseni pakollista. Tämä oli harmillista
siinä suhteessa, että seuraava kouluun liittyvä tapahtuma (orientaatioluento) oli vasta
viikon päästä, joten välissä oli viikko ns. turhaa aikaa. Toisaalta tällöin oli hyvin aikaa
saada ensituntuma kaupunkiin. Viikon aikana tuli myös käydä rekisteröitymässä koulun
relacions internacionals toimistolla. Mukaan tulee ottaa ainakin kopio sairasvakuutuksesta
(eurooppalainen sairaanhoitokortti).

Ennen koulun alkua sain sähköpostiini listan kursseista, joita Erasmus opiskelijat voivat
valita. Koulun yleistä opinto-opasta on siis melko turha katsoa suunnitellessa
kurssivalintoja, sillä todennäköisesti et pysty ottaa yhtäkään kaavailemastasi kurssista. Itse
valitsin kurssilistasta joitakin kursseja, joihin osallistuin kahden ensimmäisen kouluviikon
aikana. Tämän jälkeen tehdään vasta lopulliset valinnat, mitkä kursseista haluaa ottaa.
Ilmoittautumiseen liittyen sai aika hyvin ohjeita orientaatioluennolta ja kv-toimiston
henkilökunnalta.
Kurssit, poislukien kielikurssi joka loppuu aiemmin, kestävät koko lukukauden. Koulua on
siis noin helmikuun puolestavälistä kesäkuun alkuun, jonka jälkeen tulevat vielä tentit.
Koska itselläni kaikki kurssit arvosteltiin jatkuvan arvioinnin menetelmällä, ei minun tarvinut
jäädä odottelemaan tenttejä, vaan lähdin takaisin Suomeen jo kesäkuun puolessavälissä.

Kurssivalinnat
Lopulliset valintani olivat:
Conflictes i Problemes Sosials
Valitsin kurssin sillä opetuskielenä oli englanti. Maisterivaiheen sosiologian kurssina
opetus osoittautui kuitenkin yllättävän haastavaksi. Kurssilla tuli kirjoittaa joka viikko 1-2
esseetä eri artikkelejen pohjalta ja lisäksi kuvata lukuvuoden aikana ryhmissä 15 minuutin
”elokuva” jostakin sosiologisesta ongelmasta. Kurssin opettaja oli erittäin vaativa ja mm.
laittoi kirjoittamaan noin joka toisen esseen uudestaan. Itse luovutin kurssin suhteen siinä
vaiheessa, kun palautettavia esseitä alkoi kertymään ylivoimaisen paljon. Näin teki myös
moni muukin Erasmusopiskelija. Hauskinta kurssilla oli se, että opettaja piti Suomea
jonkunlaisena sosiologian unelmamaana, ja käytti sitä positiivisena vertailukohtana lähes
jokaisessa esimerkissä.
Direcció Financera 2: Análisi Financera
Kurssi oli oikeastaan ainut, joka liittyi millään tavalla opintoihini Lappeenrannassa. Valitsin
kurssin, sillä siinä käsiteltävät asiat ovat melko perustason laskentatoimea/rahoitusta ja
kuvittelin, että tuttuja asioita olisi helppo opiskella espanjaksi. Tässä olin kuitenkin
väärässä, sillä espanjankieli osoittautui ylivoimaisen vaikeaksi.

European Integration
Tämä oli ehkä paras kurssi, jonka olen koskaan käynyt. Arviointi perustui neljään testiin ja
kahteen kotona tehtävään harjoitustyöhön, joista viisi parasta otettiin huomioon. Testit
saattoivat olla milloin vain, joten luennoilla oli pakko käydä. Opettaja Patricia Garcia-Duran
Huet oli aivan mahtava. Hän selitti käsiteltävät asiat erittäin selkeästi, värikkäästi ja vieläpä
hyvällä englannilla. Ehdottomasti suosittelen.
Teoria Sosiológica 2
Valitsin tämän sosiologian teoria- kurssin, sillä opetuskielenä oli englanti. Kurssilla oli
läsnäolopakko ja siihen kuului muutama harjoitustyö. Kurssi vaikutti melko
mielenkiintoiselta eikä ollut läheskään niin haastava kuin toinen valitsemani sosiologian
kurssi. Harmikseni aikataulumuutosten takia oppitunnit menivät European Integration
-kurssin päälle ja koska molemmissa oli läsnäolopakko, joiduin tämän hylkäämään.
Näiden lisäksi kävin myös espanjan kielikurssin, josta mainitsin jo aiemmin. Tasokokeen
perusteella minut sijoitettiin elemental- ryhmään. Nimi on kuitenkin harhaanjohtava, sillä
ilman edes jonkunlaista espanjantaitoa ei tunneista saa mitään irti. Tästä kertoo jotain
esimerkiksi se, että kurssin opettaja ei osaaa lähes sanaakaan englantia. Opettaja oli
kuitenkin erittäin taitava näyttelemään kaikki vieraat sanat, joita me opiskelijat emme
tienneet. Kurssin hinta oli 115€ ja siihen kuului oppitunteja kolme kertaa viikossa, sekä
loppukoe.
Ennen lähtöä oletin, että englannin kielisiä kursseja järjestettäisiin enemmän ja toisaalta,
että osaan espanjaa jo sen verran, että pystyn opetusta jotenkuten seuraamaan.
Espanjaksi opiskelu osoittautui kuitenkin jo alkumetreillä ylivoimaiseksi ja koska englannin
kielisiä kursseja oli tarjolla vain kolme (joista kaksi sosiologiaa), en saanut vaadittuja
opintopisteitä kasaan.

Asuminen
Koko vaihdon aikana ehkäpä eniten päänvaivaa aiheutti asunnon etsiminen.
Barcelonassa, kuten ymmärtääkseni Espanjassa yleensäkkään, ei ole oikein varsinaista
opiskelija-asunnonnonvälitystä, joten asunto tulee etsiä vapailta markkinoilta.

Itse aloin tutkimaan asuntotilannetta alustavasti jo ennen lähtöä, mutta varsinaisen
etsinnän aloin vasta paikanpäällä. Asuin ensimmäisen viikon hotellissa yhdessä
poikaystäväni kanssa, josta hänen lähtiessään siirryin muutamaksi päiväksi hostelliin.
Tänä aikana kävin katsomassa noin 15:sta asuntoa. Barcelonassa on tyypillistä vuokrata
isoista asunnoista yksittäisiä huoneita. Järjestely vastaa periaatteessa suomen
soluasuntoja, paitsi että vuokraamasi huone saattaa sijaita esim. perheen kotona. Asuntoa
metsästäessäni näin vaikka minkälaisia järjestelyjä ja paikkoja, jotkut parempia jotkut
huonompia. En ainakaan itse suosittelisi ottamaan asuntoa näkemättä sitä ensin
paikanpäällä, sillä tekstit ja jopa kuvat saattavat huijata huomattavan paljon. Etsin
ilmoituksia pääasiassa loquo.com sisvustolta, mutta erilaisia vuokraussivuja löytyy
googlettamalla vaikka kuinka paljon. Myös eri Erasmus Facebook-ryhmissä ilmoitellaan
vapaista huoneista.
Minulle asunnossa tärkeintä oli sijainti, hinta, se, että huoneessa oli ikkuna (exterior), sekä
kämppikset. Loppujen lopuksi olen erittäin tyytyväinen siihen, että olin ns. nirso asunnon
suhteen, enkä luovuttanut etsinnöissäni vaikka noin kymmenen nähdyn asunnon jälkeen
aloin jo olla epätoivoinen. Asuntoni sijaitsi aivan keskustassa, Liceu metroaseman lähellä.
Näin keskeinen sijainti oli sekä hyvä, että huono asia. Asunnossa oli neljä huonetta, joista
jokaisessa asui nuoria vaihtelevasti Saksasta, Usa:sta, Ranskasta, Irlannista ja
Uruguaista. Ilmapiiri oli erittäin rento ja vietin kämppisten kanssa paljon aikaa yhdessä.
Vuokraa maksoin 380€/kk +gastos (vesi, sähkö, kaasu yms.), jotka olivat noin 40€ kuussa.
Hintaa tuli siis melko paljon yhdelle huoneelle, mutta ottaen huomioon asunnon kunnon ja
sijainnin, vuokra oli ihan kohtalainen.
Asuntoa etsiessä kannattaa muistaa, että kauppatieteiden osasto (Facultat d'economia i
empresa) sijaitsee melko kaukana ydinkeskustasta, lähellä Palau Reial metroasemaa. Jos
koulussa on aikomus käydä edes kerran päivässä kannattaa asunnon sijainti miettiä
hyvien kulkuyhteyksien päähän. Minun ei esimerkiksi tarvinut kouluun mennessä vaihtaa
edes metroa, sillä asuin vihreän linjan vieressä, mutta silti koulumatkaan meni lähes puoli
tuntia suuntaansa.

Vapaa-aika
Barcelonassa ei varmasti käy aika pitkäksi, tekemistä ja näkemistä riittää joka päivälle.
Jokainen varmasti löytää ne omaa mielenkiintoaan vastaavat paikat ja aktiviteetit, enkä siis
ala mitään tässä erikseen listaamaan.

Erasmus elämää kaipaavien kannattaa jo ennen paikanpäälle saapumista liittyä eri
facebook ryhmiin, mitä kautta saa tietoa kokoontumisista ja tapahtumista. Yhtenä
Barcelonan huonona puolena pidin sitä, että koulun puolesta ei ollut järjestetty oikeastaan
mitään, vaan kaikki tapahtui facebookin kautta.
Vaikka Barcelonassa itsessäänkin riittää nähtävää, toimii se myös hyvänä tukikohtana
matkustelua ajatellen. Ryanair lentää muutamalla kympillä vaikka mihin ja Espanjan sisällä
myös bussi kulkee melko edullisesti. Itse halusin nähdä ja matkustaa niin paljon kun
resurssit ja aika vaan sallivat. Vaihdon aikana ehdin mm. kiertää Andaluciaa, sekä käydä
Madridissa, Valenciassa, Maltalla, Mallorcalla ja Ibizalla.

Loppusanat
Kaikenkaikkiaan vaihto antoi minulle asioita, joita en koskaan olisi voinut saada jäämällä
Suomeen. Opin paljon, enkä vähiten itsestäni. Kaikille vähänkään kiinnostuneille voin
vilpittömästi suositelle Barcelonaa ihan jo pelkästään itse kaupungin takia. Juttelin monille
ihmisille jotka olivat tulleet Barcelonaan lomalle, rakastuneet kaupunkiin, eivätkä koskaan
lähteneet takaisin kotiin. En hetkeäkään ihmettele että miksi.

