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1) Taustaa
Opiskeluvaihto tapahtuu aivan Buenos Airesin keskustassa sijaitsevassa
Universidad Argentina de la Empresa (UADE) nimisessä yliopistossa. Vaihto
sijoittuu kevääseen, noin tammikuun puolestavälistä toukokuun
puoleenväliin. UADE isännöi kyseistä vaihto-ohjelmaa kahdeksatta kertaa
vuonna 2011. Vaihto – ohjelmaa Suomen päässä on alusta asti pyörittänyt
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (JAMK) karismaattisen Risto Korkia- Ahon
johdolla, JAMK sitten tarjoaa vaihto- ohjelmaa eteenpäin muille Suomen
yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. Tämä näkyy siinä, että pääosa
Suomesta vaihto-ohjelmaan osallistuvista ovat
Ammattikorkeakouluopiskelijoita, ja opiskelijoita Jyväskylästä on hiukan
enemmän kuin mistään muusta kaupungista. Vuonna 2011 vaihto-ohjelmaan
osallistuivat myös eräät muut eurooppalaiset yliopistot, niinpä saimme
ohjelmaan kansainvälistä makua. Lopulta vaihto- ohjelmaan osallistui noin 40
henkilöä Suomesta (näistä viisi LUT:ista), noin 30 henkilöä Ranskasta, noin
kymmenen Saksasta sekä kolme Ruotsista.
UADE itsessään on tarkoitettu, kovista lukukausimaksuista päätellen,
Argentiinan varakkaimmille, joskaan ei välttämättä Argentiinan
lahjakkaimmille. Itse UADE:ssa opiskelun yhteydessä kosketus paikallisiin on
rajallista, sillä vaihdossa oleva ryhmä opiskelee heille räätälöidyllä
vaihtokurssikokonaisuudella, ilman että kursseille osallistuu yhtään paikallista.
Ensimmäiset pari kuukautta opiskellaankin lähes autiossa yliopistossa, sillä
paikalliset ovat kesälomillaan aina helmikuun loppupuolelle asti. Opiskelukieli
vaihdon kursseilla on englanti, espanjan kielen kurssia lukuun ottamatta.

2) Ennen lähtöä
Kun valinta vaihto-ohjelmaan on varmistunut, muista ottaa hyvissä ajoin

1
3

mahdolliset rokotukset, sillä eräitä tarvitsee jo puoli vuotta ennen lähtöä! LUT
antaa vaihtostipendirahaa 1200 euroa, joista 1100 e etukäteen, ja 100 e
vaihdon jälkeen. LUT myös maksaa puolestasi UADE:n lukukausimaksun (650
euroa) ja JAMK:in järjestelymaksun (390 euroa) (huom. Kaikki korkeakoulut
eivät näin menettele, vaan vaihdossa oli mukana myös opiskelijoita jotka
joutuivat maksamaan lukukausimaksun ja järjestelymaksun omasta
pussistaan).

JAMK tarjoaa menopaluu ryhmälentoa Helsinki- Buenos

Aires- Helsinki, yhdellä vaihdolla suuntaansa ja jossa paluupäivän voi helposti
muuttaa, hintaan 1350 e. Hinnassa on melkoisesti ns. kermaa kakun päällä,
joten kannattaa pyrkiä kinuamaan JAMK:ilta lupaa saapua itsenäisesti, kaikki
LUT:in 2011 vaihto-oppilaat saivat luvan tulla omaa tietä perille. Esimerkiksi
allekirjoittaneelle reittilento menopaluuna Helsinki- Buenos Aires- Helsinki,
kahdella vaihdolla ja kiinteillä meno- ja paluupäivillä, maksoi lopulta hieman
yli 850 euroa. Jos saat luvan JAMK:ilta luvan, niin lentojen hinnat tuntuivat
olevan alimmillaan lokakuun lopussa ja marraskuun alussa, jolloin reittilentoja
tarjottiin, päivistä riippuen, alle tonnin. Viisumia Argentiinaan ei tarvitse
hakea etukäteen. Argentiinaan saapuessasi saat automaattisesti EU passilla
maksuttoman turistiviisumin, jonka avulla voit oleskella enintään kolme
kuukautta yhtäjaksoisesti Argentiinassa. Tämän aikana sinun on joko
poistuttaa maasta ja palattava, jolloin kolmen kuukauden sääntö nollautuu,
tai voit yrittää hankkia opiskelijaviisumin. Käytännössä meille sanottiin, että
opiskelijaviisumin hankkiminen on vaivalloista, joten koko vaihtoopiskelijaporukka opiskeli vaihdon ajan turisteina.
Asuntoa vaihdon ajalle voi joko yrittää hankkia itsenäisesti
Buenos Airesin yksityisiltä markkinoilta, tai JAMK tarjoaa mahdollisuuden asua
UADE:n oheen rakennetussa UADE:n residenssissä. Itse tyydyin
asumapaikkaan residenssissä, sillä sopivan asunnon löytyminen
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tuntemattomasta maasta, ilman esikatselumahdollisuutta ja rajallisella
kielitaidolla pelotti. Kuitenkin, jälkikäteen katsottuna paremman vastineen
rahoilleen olisi todennäköisesti saanut yksityiseltä puolelta, varsinkin jos olisi
vuokrannut kaksion jonkun muun kanssa. Residenssin vuokra oli 500
yhdysvaltain dollaria kuussa. Tähän hintaan sai huoneen siivouksen arkisin,
heikohkon internetyhteyden, sekä kaapeli television. Residenssissä et
kuitenkaan asu yksin, vaan jokaiseen, suht’ pienehköön, huoneistoon on
ängetty sängyt kahdelle henkilölle. Kannattaa siis toivoa, että kemiat pelaavat
kämppiksen kanssa. Jos saat paikallisen kämppäkaveriksi, on hyvin
mahdollista, että asut ensimmäiset pari kuukautta yksin, edellä mainitusta
kesälomasta johtuen. Kussakin kerroksessa on seitsemän huoneistoa, joilla on
yhteinen keittiö ja suurehko olohuonetila.

Residenssihuoneisto.
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Residenssin 2. kerroksen yhteinen keittiöolohuone.

Residenssin hyvä puoli on keskeinen sijainti, ja olematon koulumatka.
Vuoden 2011 vaihto- ohjelmaan kuului myös ennen lähtöä tehtävä kirjaanalyysi, jossa JAMK:n e-kirjastosta lainattiin Latinalais- Amerikkalaisia
suuryrityksiä, sekä näiden johtoa, analysoiva (ja häikäilemättömästi kehuva)
kirja. Kirjan pohjalta piti sitten suoltaa kahdeksan sivua referointia, omia
mielipiteitä ja muuta diipa- daapaa, joilla oli tarkoitus vastata kirjan pohjalta
esitettyihin, hieman banaaleihin, kysymyksiin.
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3) Opiskelu UADE:ssa
UADE:ssa koulutustavat ja taso ovat hyvin kaukana LUT:issa totutusta.
Professorit ovat huomattavasti eläytyväisempiä, joskin muutamasta huomaa
että englanniksi opettaminen ei ole kovin sujuvaa tai mielekästä. Varsinkin
vaihto-ohjelmien kurssien sympaattisella koordinaattorilla, Humberto Gianilla,
oli suoranaisia vaikeuksia englannin kanssa. Arvosanajakauma on 1-10, josta
neljä tai parempi on hyväksytty. Suomen käytännöstä poiketen kouluviikko on
vain neljän päivän pituinen, perjantain ollessa myös vapaa. Vaihdon alussa
ilmoitettiin, että vapaaehtoiset yritysekskursiot tulisivat todennäköisesti
olemaan perjantaisin, mutta käytännössä näitä ei järjestetty kuin muutama.
Kursseilla on 75 prosentin läsnäolopakko. Opetuksesta on noin kahden viikon
loma maaliskuun loppupuolella, sekä muutama hajapäivä maaliskuun alussa.
Heti saavuttuamme meille pidettiin tasokokeet espanjankielessä, ja
strategisessa johtamisessa sekä markkinoinnissa jonka perusteella meidät
tultaisiin jakamaan kahteen noin yhtä suureen ryhmään.
Ensimmäiset pari viikkoa opetusta olivat oma kokonaisuutensa ennen
varsinaisten kurssien alkua. Näinä parina viikkona paikallinen dekaani Ana
Maria Mass piti meille kulttuurikurssin, jossa selvitettiin eurooppalaisten ja
argentiinalaisten eroja kulttuurissa sekä toimintatavoissa. Lisäksi myöhemmin
meille kansantaloutta opettava Javier Garcia Cicco piti lyhyen mutta
mielenkiintoisen kurssin paikallisesta inflaatiosta ja sen syistä, sekä sen
vaikutuksesta elämään ja ostokäyttäytymiseen. Lisäksi markkinoinnin tentissä
heikommin menestyneelle puolikkaalle pidettiin pienimuotoinen
preppauskurssi markkinoinnissa, mutta en osallistunut tähän, joten en osaa
kertoa sen sisällöstä. Näistä minikursseista ei ollut tenttejä, eikä opintopisteitä
jaossa. Lisäksi UADE tarjosi vapaaehtoista kolmen päivän ja kahden
opintopisteen kurssia vieras yliopistossa Florianopoliksessa Brasiliassa. Kurssi
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sijoittui kahden viikon loman toiselle viikolle. Vaikka olin Forianopoliksessa
samaan aikaan kuin kurssi järjestettiin, en osallistunut kurssille, joten en osaa
sanoa sen sisällöstä.
Kahden viikon orientoitumisen jälkeen siirryimme varsinaisten kurssien
pariin.

Entrepeneurship: iä veti Amerikkalaislähtöinen Enrique Banuchi, jolla on
rautainen tausta korkean tason businessmaailmasta. Tätä hän toi myös esiin,
antaen usein esimerkkejä oikeista tilanteista jolla oppilaat paremmin
ymmärtäisivät mitä termeillä haetaan. Banuchin tunnilla opetusta jaksoi
seurata, sillä kielenkäyttö oli sujuvaa, ja opetustapa mielenkiintoinen.
Entrepeneurship keskittyi oman yrityksen ja businessidean kehittämiseen
Latinalaisessa Amerikassa; mitä kaikkea tulee ottaa huomioon ja miten
tärkeää kunnollinen esivalmistelu on. Kurssilla ei ollut tenttiä, vaan lopputyö
ryhmissä.

Strategia kurssi oli myös Banuchin vetämä, ja sisällöltään se sekoittui
hieman edellä mainittuun Entrepeneurship kurssiin. Kurssin päätavoitteena oli
tunnistaa yrityksen ja toimialan sisäisiä ja ulkoisia vahvuuksia, heikkouksia,
uhkia ja mahdollisuuksia pääasiassa SWOT:ia ja five forces mallia käyttäen.
Opetus oli tässäkin kohdillaan, Banuchin tuoden esille LatinalaisAmerikkalaista näkökulmaa. Kurssin aikataulu hieman lipsui, ja kaikkea
tarkoitettua ei saatu opetetuksi. Kurssin lopussa ei ollut tenttiä, vaan
yksilöllinen lopputyö markkinatilanneanalyysistä.

Business Law kurssia veti asiallinen ja asiantunteva Diego Fissore.
Kurssilla käytiin läpi huomionarvoisia argentiinalaisen yritysmaailman eri
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oikeuskohtia, kuten yrityksen perustamista, kauppaamista, ja verotusta.
Kurssia saattoi olla hieman hankala seurata ilman aiempaa kosketusta
yritysjuridiikkaan, ja oli huomattavaa, että muutaman oppilaan mielenkiinto
kohdistui muualle kurssin tuntien aikana.

Espanjan kielen kurssille, joukko oli jaettu kolmeen eri ryhmään
tasokokeen perusteella. Itse kurssia opetti kolme naista. Veronica, Gloria ja
Patricia pitivät kukin yhden oppitunnin kerrallaan, huomioimatta mitä toinen
opettaja oli opettanut edellisellä tunnilla. Itse opetuksessa keskityttiin lähinnä
tekstien läpilukuun, oman tekstin tuottamiseen ja rioplatense – espanjan
ääntämiseen. Kieliopin opiskelu jäi melko olemattomaksi. Kokonaisuus oli
hyvin sekava, jossa kurssin rakenteella ei ollut päätä eikä häntää. Saman
opettajan pari viikkoa aiemmin läpikäymät asiat olivat jo ehtineet unohtua
toisten opettajien opettamien asioiden ”taakse”, enkä usko, että kovinkaan
monen Espanja kehittyi kurssilla hieman sanastoa lukuun ottamatta. Kurssin
lopulla oli sekä suullinen, että kirjallinen tentti.

Markkinoinnin kurssin vetäjäksi saimme valovoimaisen persoonan
nimeltä Natalia Ceruti, joka aloitti kurssin kertomalla kuinka suurin osa
Argentiinalaisista ovat saamattomia valittajia, jotka eivät tiedä mitä he
haluavat. Kurssin loputtua ymmärsimme tämän hyvin. Kurssissa oli
markkinoinnin perusteorian opettelua, mutta pääpaino oli neljän hengen
ryhmätyössä, joka oli jaettu neljään osaan. Ryhmätyössä oli tarkoitus tehdä
markkinointi-arvio mahdollisuuksista tuoda erästä paikallisille vierasta
tuotetta Latinalais- Amerikkaan. Projektiin kuului kaikki, ihan
alkusuunnittelusta tuotteen tuonnin järjestämiseen, eikä lähteiden
puuttuminen voinut olla este työlle. Ideana oli, että kukin ryhmäläinen saisi
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kurssin arvosanansa siitä osiosta, jossa itse oli toiminut vetäjänä. Klassiseen La
donna e mobile – tyyliin, tämä kuitenkin yhtäkkiä muuttui kurssin aikana, niin
että viimeinen osio vaikuttaisi vetäjän lisäksi kaikkien muiden ryhmäläisten
arvosanaan. Lisäksi ilmoitettiin, että ryhmätyö olisi muiden ryhmien
arvioitavana, ja se miten lähelle muiden ryhmien arviot osuisivat Cerutin
arvioita, vaikuttaisivat arvioivien ryhmien arvosanoihin. Yllättäen tämä
aiheutti valitusten ryöpyn, jonka lopputuloksena oli, että Ceruti sai viimeisen
osion palautusten jälkeen ylemmältä taholta käskyn päästää kaikki kurssista
läpi. Kurssin sisältö ja arvostelumetodit oletettavasti, tai ainakin toivottavasti,
muuttuvat tulevia vaihto-opiskelijoita varten.

Makroekonomiaa Latinalais- Amerikkalaisittain meille tuli opettamaan
ensin inflaation kurssin vetäjä Garcia- Cicco ja sitten herrasmies, jonka nimeä
en muista, mutta opetusmetodit sitäkin paremmin. Ensin Garcia- Cicco vietti
kevään alkupuoliskon opettaen mielenkiintoista teoriaa muun muassa siitä,
miksi Latinalaiset maat eivät välttämättä halua valuuttojensa kelluvan
vapaasti. Kurssin ongelma oli, että sinällään kiehtovista teorioista ei jäänyt
monelle hirveästi käteen, sillä esimerkiksi suurin osa
Ammattikorkeavaihtareista eivät pysyneet opetuksen mukana puuttuvan
kansantalousymmärryksen takia. Kurssin puolessavälissä oli välitentti GarciaCiccon osuuden päättyessä. Tämän jälkeen opettamaan tullut miesprofessori
sitten vain pahensi asiaa. Mies oletti laajoja kansantaloustieteellisiä
kokonaisuuksia itsestään selviksi, ja päätti pienen makrotaloudellisen
pintaraapaisun jälkeen vain luetuttaa erään The Economist – artikkelin, ja
esittää Zeitgeist elokuvan joka käsitteli nyky-yhteiskunnan toimimattomuutta,
ja täydellistä tulevaisuuden kaupunkia. Elokuvan yhteyttä LatinalaisAmerikkalaiseen makroekonomiaan joutuu varmaan sitten kysymään Che
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Guevaralta tai Pablo Escobarilta. Tämän pohjalta moni reputti kurssin lopulla
olleen toisen välitentin, jossa oli kansantaloustieteellisiä kysymyksiä kysynnän,
tarjonnan, ja hinnan yhteyksistä, vaikka näitä ei oltu käsitelty kurssilla
oikeastaan yhtään.
Mitä koulutuksesta jäi käteen? 5 forces -mallin sovellus, Argentiinan
sekavat verotuskäytännöt ja sijoitusvaatimukset ulkomaalaisille, eri
toimitusehtojen vaikutus hinnan muodostukseen, katkeratar ja
mukavuuslippulaiva espanjaksi, Zeitgeistin idea täydellisestä tulevaisuuden
kaupungista, ei paljon muuta. Jos laadukas opetus on suurin kriteerisi vaihtoohjelmaa haettaessa, kevät UADE:ssa ei välttämättä ole sinua varten. Mitä
Argentiinan vaihto pystyy sitten tarjoamaan sinulle?

4) Buenos Aires
Noin kolmannes Argentiinan 40 miljoonan hengen väestöstä asuu suurBuenos Airesissa, joten, kuten arvata saattaa, harrastamisen mahdollisuudet
ovat hieman erilaisia kuin rauhallisessa Skinnarilassa. Lonely Planet on ehkä
minua parempi avaamaan pääkaupungin menotärppejä, mutta näin lyhyellä
yleiskatsauksella.

Ulkona ruokailu kuuluu Argentiinalaiseen kulttuuriin, ja se näkyy Buenos
Airesista löytyvistä lukemattomista määristä eri hinta ja laatutason
ruokapaikoista. Varsinkin ydinkeskustasta, sekä varakkaista Recoleta ja
Palermo kaupunginosista, löytyy kahvila tai pieni ravintola lähes joka
korttelissa. Itse koulupäivien aikana voi UADE:lla käydä syömässä koulussa
sijaitsevissa Starbucks: ssa, Subway: ssä tai kulman takana Salta-kadulla
sijaitsevassa kioskissa, josta saa erinomaisia Milanesa sämpylöitä 12 peson
(noin 2 euroa tämän hetken kurssilla) hintaan. Ruoka ravintoloissa on
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edelleen laajalti Suomea halvempi, joskin sen hinta on viime aikoina
pompsahtanut maailmanmarkkinahintojen mukana. Kannattaa muistaa että
listahintoihin ei sisälly pakollinen (jos haluaa näyttää naamaansa samassa
paikassa uudelleen) 10 prosentin tippi. Paikallisia herkkuja ajatellessa monelle
tulee mieleen Argentiinan kuuluisat pihvit. Bife de lomoa ja Bife de Chorizoa
onkin melko vapaasti tarjolla. Ravintolassa maksoin halvimmillani noin 5
euroa, ja kalleimmillani noin 10 euroa, Bife de Chorizosta. Bife de Lomo on
yleensä Bife de Chorizoa kalliimpaa. Muita kaikkialla tarjottavia ruokia ovat
Wienerschnitzel tyyliset Milanesa – pihvit sekä erilaiset pastaruoat. Lisäksi
miljoonakaupungin tapaan Buenos Aireksesta löytyy moni kansainvälinen
ravintolaketju, johon Suomessa ei törmää (Starbucks, TGI Fridays, Hard Rock
Cafe, Hooters, erilaiset Sushi – ketjut jne.).

Liikuntaa harrastamista varten UADE:sta löytyy kuntosali, tosin UADE:n
tyyliin se on suht’ hintava, lisäksi UADE vaatii lääkärintodistuksen
terveydestäsi ennen kuin voit kuntosalia käyttää. Lääkärintodistusta vaativat
periaatteessa kaikki Buenos Aireksen kuntosalit, mutta käytännössä tätä
pannaan täytäntöön vaihtelevasti. Lukuisten kuntosalien lisäksi Buenos
Aireksesta löytyy lukuisia puistoja, lenkkeilyseuroja sekä, vähän paikallista
maustetta hakeville, Tango-tanssin opetusta.

Viihdettä ja kulttuuria hakeville Buenos Aires tarjoaa kaikkea, 3D elokuvateattereita, teattereita, maailmankuuluja museoita ja oopperoita,
sekä Tango – show tapahtumia on tarjolla laajasti kaupungin keskustassa.
Yökerhoja Buenos Aireksessa on tuhottomasti, joista suuri osa jättää
Lappeenrannan GM:n taakseen vaikuttavuudeltaan. Jos haluaa hieman
vaihtoehtoista musiikkia, voin erityisesti suositella Konex – kerhoa Sarmiento
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kadulla, jossa livemusiikkia on mielenkiintoisesta rumpu show:sta aina Ska ja
bigband esityksiin. Buenos Aireksessa yökerhoilla ei ole mitään lakisääteistä
kiinnimenoaikaa. Alkoholin myynti on kielletty aamulla kello viiden jälkeen,
mutta tätäkin noudatetaan vaihtelevasti. Paikalliset yleensä saapuvatkin
yökerhoihin vasta puolenyön ja yhden välillä.
Liikkuminen kaupungin sisällä on helppoa kattavan ja hyvin halvan
julkisen liikenteen, sekä halpojen taksien, avulla.
Totta kai Buenos Aireksessa on myös miljoonakaupungin nurjat puolet,
kuten ihmistungokset, melu, saasteet, liikenneruuhkat, ja tärkeimpänä
rikollisuus. Tänäkin vuonna muutaman vaihtarin kännykät ja laukut
varastettiin, osa sai väärää rahaa vaihtorahana, tai jopa suoraan
automaateista, ja kuuleman mukaan saksalaisvaihtarit olivat joutuneet
lahjomaan poliisia. Edellisvuosien matkaraportteihin tutustuessa tuntuu, että
pääsimme helpolla. En voi painottaa tarpeeksi miten tärkeää hyvä ja kattava
matkavakuutus on.

5) Matkailu Etelä – Amerikassa
Suurin syy miksi tähän vaihtoon kannattaa lähteä on mahdollisuus
tutustua uuteen mantereeseen, sen ihmisiin ja kulttuureihin. Matkailua
tehdessä kannattaa huomioida, että paikallisille on omat, halvemmat, lento
hinnat kuin turistiviisumilla oleskeleville. On hyvä varmistaa lentoyhtiöiltä,
että sinulle tarjotaan ”gringolippua”, sillä muuten et pääse kentällä
koneeseen. Lisäksi yksityiskentät laskuttavat vielä paikan päällä ylimääräiset
lentokenttäverot jotka eivät siis sisälly lipun hintaan. Lentämisen lisäksi
matkaa voi taittaa Etelä- Amerikassa bussilla, mutta silloin kannattaa varautua
jopa yli vuorokauden kestäviin matkoihin. Monissa busseissa tarjotaan
aterioita, ja lisämaksusta tuolin voi kääntää ja vääntää sängyksi. Pitkän
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matkan junia ei Etelä- Amerikassa käytännössä esiinny yhtään.
Itse päätin viettää
ensimmäisen viikkoni kahden viikon lomasta Etelä – Argentiinassa. Hintaa
lennoille Buenos Aires - El Calafate, El Calafate – Ushuaia, Ushuaia – Buenos
Aires tuli yhteensä noin 450 euroa ilman veroja ja lentoyhtiönä toimi laadukas
Chileläinen LAN. El Calafate on karussa Etelä-Patagoniassa sijaitseva
pikkukaupunki, joka on olemassa vain siksi, että lähellä sijaitsee turistien
suosima Perito Morenon jäätikkö. Suosiota ei tarvitse ihmetellä, kun tämä
valtavien jäämassojen luonnonihme tulee näköetäisyydelle.

Perito Moreno jäätikkö

El Calafate hiljenee, kun turistisesonki laantuu kevään edetessä. Maaliskuun
lopussa alueella on jo melko kylmä, eivätkä kaikki Hostellit ja ravintolat ole auki.
Ushuaia sitä vastoin on isompi ja aktiivisempi kaupunki. Se sijaitsee aivan
Argentiinan eteläkärjessä, ja sitä mainostetaankin ”kaupungiksi maailman
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laidalla”. Lähes jokainen Ushuaiassa käynyt mainitsee syyksi sen, että siellä
sijaitsee pingviinejä, tämä toimi myös omana motivaationani. Tarkemmin ottaen
pingviinit eivät sijaitse kaupungissa, vaan ne parveilevat eräällä saarella
kaupungin lähellä aina huhtikuun alkuun asti (eli jos pingut kiinnostavat,
kannattaa käydä ennen huhtikuuta). Ushuaia on hintatasoltaan hieman Buenos
Airesta kalliimpi sillä pingviinituristien lisäksi, paikalle saapuu etelämantereelle
lähteviä rikkaita amerikkalaisia, joita paikalliset ravintolat ja turistikaupat kynivät
armotta. Virallinen selitys kalleudelle tosin on se, että kaikki joudutaan tuomaan
Buenos Aireksesta asti.
Loman toisen viikon vietin Brasiliassa, Florianopolis nimisessä
rantaparatiisissa. Halvat, 220 euron veroineen, menopaluulennot otin
brasilialaiselta halpalentoyhtiö GOL:ilta. Florianopoliksessa on mahdollista
trekkailla paikallisessa sadeviidakossa, surffata vedessä tai hiekalla, tai sitten ihan
vaan viettää löhölomaa rannalla. Kiitos vahvan realin, Florianopolis on noin
Suomen hinnoissa monen asian osalta, joten tämä kannattaa huomioida
budjetissa.
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Florianopolis

Koulun jo loputtua tein vielä viikon kestävän matkan Boliviaan.
Menopaluulennot sain Bolivialaiselta AeroSurilta hintaan 270 euroa, yhdellä
välilaskulla suuntaansa. Saavuin La Paziin, josta matka jatkui 12 tunnin
bussimatkalla Uyunin suola – aavikolle. Suola – aavikot ovat niin uskomattomia,
että voin hyvällä omatunnolla hehkuttaa niitä. Käy, jos saat mahdollisuuden!
Uyunista suola – aavikolle järjestetty turistikierros maksoi kaksikymmentä euroa.
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Uyunin suola-aavikko

Matka jatkui myös Titicaca järvelle, joka on Etelä- Amerikan suurin järvi, ja jota
voin myös vahvasti suositella. Bolivian hintataso oli todella halpa, ravintolassa
selvisi 5-7 eurolla, ja laamapusero maksoi saman verran. Köyhyyttä oli esillä,
erityisesti La Pazissa, mutta ihmiset olivat mukavia ja olo oli turvallisempi kuin
Buenos Aireksessa. Boliviassa ongelmia aiheuttaa korkea ilmanala, ja siitä johtuva
hapen puute, joka saattaa aiheuttaa päänsärkyjä, huippausta tai
voimattomuuden tunnetta. Tätä voi yrittää lievittää päänsärkytableteilla tai
paikalliseen tapaan Cocoa-lehtiä pureskelemalla
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