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1. JOHDANTO
Olin opiskellut Espanjan kieltä yliopiston kielikursseilla ja jo opintojeni alusta lähtien oli
vaihto-opiskelu ollut suunnitelmissani. Niinpä lähdin kolmannen lukuvuoden jälkeen Granadaan, Espanjaan. Kaupunki valikoitui pitkälti Espanjan tuntevien tuttavieni suosituksien
ja vaihtoyliopiston perusteella. Tämä osoittautuikin erittäin hyväksi vaihtoehdoksi ja lukuvuosi kului ihan hujahtaen.
Opiskelu on Espanjassa monien suomalaisten luuloja vasten yllättävän työlästä ja kurssien
läpipääsemiseksi saa oikeasti tehdä töitä vähintään yhtä paljon kuin Suomessakin. Mainittakoon kuitenkin, että tulevan vaihto-opiskelijan on tätä turha pelätä, sillä opettajat ovat
yleensä ymmärtäväisiä vaihto-oppilaita kohtaan ja auttavat heitä mielellään. Helppoja opintopisteitä on kuitenkaan turha tulla Espanjasta hakemaan. Niiden sijasta maa tarjoaa hyvin
erilaisen ja opettavaisen kulttuurin, kauniin kielen ja paljon ystävällisiä ja lämpöisiä ihmisiä.
Itse näenkin, että suurin anti vaihto-opiskelussa on henkilökohtainen kasvaminen, kielitaito
ja kulttuurituntemus.
1.1

Hakeminen ja saapuminen

Hakeminen tapahtui LUT:in vaihtohakuprosessin mukaisesti. Hyväksytyksi tuleminen Granadan yliopistoon tapahtui helposti ja yhteydenpito sujui hyvin kohdemaan yliopiston
kanssa. Sain tietopaketin yliopistosta kesällä sekä paikallinen tuutorini otti minuun yhteyttä.
Hän oli minua bussiasemalla vastassa ja näytti kaupunkia ensimmäisinä päivinä. Ensimmäiset päivät olin Airbnb-majoituksessa jonka jälkeen siirryin asuntolaani asumaan.

2. ASUMINEN
Asumisesta tuli itselleni oleellisin osa vaihtovuottani. Tämä johtuu siitä, että ennen lähtöäni
löysin Granadan yliopiston nettisivuilta listan erilaisista asumismuodoista. Silmään pistivät
erilaiset opiskelija-asuntolat. Tiesin, että tämä olisi loistava vaihtoehto, sillä tutustuminen
paikallisiin onnistuisi siellä itsestään ja vuosi tulisi olemaan hyvin sosiaalinen. Ajankohta
sattui olemaan vain pari kuukautta ennen lähtöäni, joten monet asuntolat ilmoittivat minulle
olevansa jo täynnä. Sain myönteisen vastauksen Colegio Mayor Jesús Maria -nimisestä
asuntolasta. Colegio Mayor tarkoittaa katolisen kirkon pitämää opiskelija-asuntolaa ja niille
tyypillistä ovat useat koulun ulkopuoliset aktiviteetit ja vahva ryhmähenki. Eräät ystäväni
Suomessa vitsailivat ennen lähtöäni, että löytäisin itseni asumasta luostarista. Vaikka asuntolassa olikin tarjolla myös hengellistä toimintaa, ei opiskelijoita velvoitettu osallistumaan
siihen vaan jokainen sai omata omanlaisensa vakaumuksen.
Asuntolan opiskelijat olivat minua keskimääräisesti muutaman vuoden nuorempia. Monet
espanjalaiset vanhemmat toivovat lapsiensa aluksi muuttavan asuntolaan, missä itsenäistymisen loikka ei ole vielä niin suuri. Suurin osa ensimmäisen ja toisen vuoden jälkeen siirtyvät jo asuntolasta omaan vuokra-asuntoon. Tähän meni alussa hetki tottumisessa, sillä olin
itse hyvin erilaisesta taustasta ja elämäntilanteesta. Ei kuitenkaan mennyt kauaa, kun tunsin
kuuluvani porukkaan ja löysin oman henkiset kaverit. Asuntola-asuminen on Espanjassa
vuokra-asuntoja huomattavasti tyyriimpää, mutta itselläni hintaan kuuluivat myös kolme yhdessä nautittavaa ateriaa päivässä sekä rutkasti erilaisia aktiviteetteja. Olin mm. mukana
asuntolan musikaalissa pianoa soittamassa ja tein vapaaehtoistyötä paikallisessa turvakodissa.

3. OPISKELU
Kuten jo mainitsin, erityisesti tekniikan alan opiskelu on Espanjassa yleisesti aika vaativaa.
Kävin kurssini espanjan kielellä, mikä myös lisäsi opiskelun vaikeusastetta. Itse huomasin
alun jälkeen, että parempi käydä muutama kurssi huolella loppuun kuin stressata ja yrittää
vähän kaikkea. Niinpä valitsin kursseista parhaimmat mielenkiintoisuuden, opettajan ja oppimateriaalien saatavuuden perusteella. Esimerkiksi ohjelmoinnin kurssi oli pehmeä alku
espanjaksi opiskeluun, sillä internet on pullollaan englannin kielisiä oppimisvideoita siihen
liittyen. Lisäksi otin kielikeskukselta maksullisen Erasmus-opiskelijoille tarkoitetun espanjan kurssien. Tämä osoittautui oppimisen kannalta aika epätehokkaaksi, mutta hauskaa
meillä oli tunneilla ja opin tuntemaan muita vaihto-oppilaita ympäri maailmaa. Tärkeä
seikka espanjalaisille opettajilla on, että opiskelijat yrittävät parhaansa. On hyvin mahdollista (varsinkin vaihto-oppilaalle) päästä kurssi läpi loppujen lopuksi ihan vain, koska hän
on tullut kysymään opettajalta apua ja yrittänyt parhaansa jokaisella tenttikerralla. Luulen,
että myös erään oman tenttini arvostelu oli paikallisia löysempää. Tenttitilaisuudet olivat
Granadassa hyvin samanlaisia kuin Lappeenrannassakin.
Lukuvuosi alkoi Granadassa syyskuun alkupuolella, talvilomaa oli kolme viikkoa samoihin
aikoihin kuten Suomessakin ja yksi viikko lomaa pääsiäisen aikaan. Syksyn tentit tosin sijoittuivat vasta tammi- helmikuulle, joten talviloma menee monilla osittain opiskellessa. Virallisia pyhäpäiviä Espanjassa on paljon, joten pitempiä viikonloppuja sekä vapaapäiviä keskellä viikkoa taisi olla melkein joka kuussa.

4. VAPAA-AIKA
Granadassa on vaihto-opiskelijoita vuosittain toistatuhatta, joten järjestettyä toimintaa on
vaikka joka päivälle. Jouduin tinkimään tästä kuitenkin viettääkseni aikaa asuntolan ihmisten ja aktiviteettien kanssa. Eräs hauska kokemus oli kuitenkin osallistuminen Erasmus-opiskelijoiden kanssa salsakurssille. Vinkiksi voisinkin antaa kokeilla vaihdon aikana myös asioista mitä ei Suomessa tule tehtyä.
Jatkoin omaa pianoharrastustani Espanjassa myös espanjalaisen opettajan parissa. Harjoittelin asuntolan pianolla (iso syy asumisvalintaan) ja pääsin muutaman kerran esiintymään paikallisessa juhlatilaisuuksissa. Aktiivisen harjoittelun myötä en varannut aikaa juuri muille
harrastuksille.
Loma-ajat käytin reissaamiseen ympäri Espanjaa. Vietin mm. jouluaattoni hostellissa Barcelonassa ja uudenvuoden Madridissa. Pääsiäisenä sain Valenciassa uusia ystäviä, joihin pidän yhteyttä nykyisinkin. Mainittakoon, että Valenciasta muodostui oma lemppari Espanjassa. Tämä johtuu rannan, lämmön ja kaupungin yhdistelmästä mikä eroaa paljon turistirysistä, kun Malagan seudusta.

