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Kuva 1: Plaza de España

Johdanto ja alkuvalmistelut
Suoritin vaihtosyksyni Sevillassa, joka on Andalucian itsehallintoalueen pääkaupunki. Alueen
parasta antia on varmasti aurinkoinen ilmasto ja monipuolinen luonto sekä puheliaat, eläväiset ja
ystävälliset ihmiset. Sevilla on iso kaupunki, mutta se tuntuu yllättävän pieneltä. Kaupungissa on
vaikutteita muunmuassa maurien ja roomalaisten hallinnon ajalta, joten se on mielenkiintoinen
kaupunki historiasta kiinnostuneille. Siellä on myös esimerkiksi maailman suurin goottilainen
katedraali ja alue, jossa on järjestetty vuoden 1992 maailmannäyttely. Kesällä Sevillassa voi olla
todella kuuma ja talvella vastaavasti hiukan kylmä, vaikka alue onkin Espanjan lämpimimpiä.
Erityisesti sisätilojen viileyteen ja kosteuteen talvella kannattaa varautua sisäkengillä, villasukilla ja
villapaidalla.
Aluksi tarkoituksenani oli opiskella Sevillassa koko lukuvuosi, mutta päätin lopettaa opintoni
syyslukukauteen. Opiskelu espanjaksi oli hankalampaa kuin luulin ja LUT:lla pystyin vielä keväällä
käymään kursseja opintopisteiden toivossa. Myös kesätöiden takia minun piti palata aikaisemmin
Suomeen.
Yliopistooni vaadittiin kielitaito B1 espanjasta, joten kävin kielikokeessa ennen matkaa. Laajensin
myös matkavakuutukseni, sillä normaali matkavakuutus on voimassa ainoastaan 3kk. Tein myös
kurssivalinnat alustavasti, mutta tällä ei ollut suurta merkitystä sillä suurin osa muuttui paikan
päällä.
Lukuvuosi on Espanjassa jaettu kevät- ja syyslukukauteen. Syyslukukausi alkaa syyskuun lopulla,
päättyen tentteihin tammi-helmikuun vaihteessa. Kevätlukukauden tentit ovat vastaavasti
kesäkuussa. Kannattanee saapua maahan aikaisin, että ehtii hiukan tutustua Espanjaan ja sen kieleen
ja hoitaa välttämättömät asiat ennen opintojen alkua. Myös porukkaan integroitumisen voi aloittaa
heti, sillä vaihtareille järjestetään paljon bileitä ja reissuja ennen lukukauden alkua :)
Varsinaisia orientaatiopäiviä yliopistossa ei ollut, mutta erasmuksille järjestettiin tuutorit samasta
koulutusohjelmasta, joilta sai apua monissa asioissa. Kurssivalinnat ja muutokset kursseihin täytyi
käydä tekemässä kansainvälisten asioiden keskuksessa (centro internacional), jossa sai välillä
odotella pitkänkin aikaa. Yleisesti ottaen asiat hoituivat kuitenkin yllättävän sujuvasti joka paikassa,
vaikka Espanjaa „mañana“-maaksi usein sanotaankin. Toki parin minuutin jutustelu asiakkaiden
kanssa supermarketeiden tiskillä kuuluu asiaan.
Jos aikoo käyttää internettiä puhelimessaan, kannattaa hankkia tiedonsiirtoa sisältävä prepaidliittymä esim. Vodafonelta tai Orangelta. Alussa kannattaa hommata myös bussikortti ja
mahdollisesti Sevici-kaupunkipyöräkortti. 35€ vuodessa maksavalla kortilla voi ottaa pyörän mistä
tahansa pyöräparkista ja palauttaa mihin tahansa toiseen pyöräparkkiin. Tämän voi toistaa niin usein

kuin haluaa, mutta yhden matkan pituus saa olla korkeintaan 30min tai joutuu maksamaan hiukan
ekstraa. Todella kätevä systeemi, kun haluaa lähteä baarista kotiin aamuyöllä, kun bussit eivät vielä
kulje.

Kuva 2: Näkymä Quadalquivirille illalla

Asuminen
Sevillassa, kuten ilmeisesti muuallakaan Espanjassa, ei ole Suomen kaltaista opiskelijaasuntosysteemiä. Asunto pitää siis etsiä vapailta markkinoilta. Ilmoituksia löytyy pilvin pimein
puhelinpylväistä, yliopistojen ilmoitustauluilta, facebookin vaihtariryhmistä ja nettisivuilta.
Vapaiden asuntojen ja huoneiden etsimiseen käytin nettisivuista seuraavia: pisocompartido.com,
idealista.com ja milanuncios.com.Vapaita asuntoja löytyy paljon, ja suosittelen käymään
katsomassa useita vaihtoehtoja. Hostelleissa asuminen on loppujen lopuksi halpaa, joten asunnon
valinnassa ei kannata pitää kiirettä. Myös kämppiksiin pintapuolinen tutustuminen kannattaa, sillä
oman asuntoni ehkä huonoin puoli oli, etten tullut kämppisteni kanssa toimeen niin hyvin kuin
olisin toivonut. Asuin kahden espanjalaisen ja yhden meksikolaisen kaverin kanssa ja maksoin
220€/kk + noin 25€/kk sähköstä, vedestä ja internetistä. Sähkön hinta on Espanjassa noin 3 kertaa
kalliimpaa kuin Suomessa ja tämän huomaa talvikuukausina, kun lämmityslaitteita joutuu

käyttämään. Kielitaito karttui huomattavasti, vaikka kämppikseni eivät olleetkaan kovin sosiaalisia
espanjalaisiksi. Asuntoni oli kuitenkin viihtyisä ja tilava, sekä lähellä yliopistoani. Keskustaan oli
hiukan matkaa, jonka taitoin useimmiten Sevici-pyörällä.
Olin kirjoittanut vuokrasopimukseni kesäkuulle asti, joten jouduin etsimään toisen henkilön tilalleni
etten joutunut maksamaan asumattomia kuukausia ja sain vuokratakuuni takaisin. Vuokratakuu on
yleensä kuukauden vuokra, joka maksetaan etukäteen ja se palautetaan jos huone on hyvässä
kunnossa lähtiessäkin. Uusi kevätlukukauden tullut vaihtari löytyikin tilalleni suhteellisen helposti.

Opinnot
Alustavasti Suomessa valitsemani kurssit muuttuivat lähes kokonaan, kun monet luennot olisivatkin
olleet päällekkäin. Opiskelin Sevillassa teollisuustekniikkaa, joka on hyvin laaja-alainen ja sisältää
kursseja myös kemian puolelta. Paikallisten tuutoreiden suositukset hyvistä kursseista auttoivat
lopullisissa valinnoissa. Monet valitsemistani kursseista luovutin loppujen lopuksi aikaisessa
vaiheessa, kun opettajien ymmärtäminen oli niin hankalaa sevillano-aksentin takia. Pari kertaa
kysyessäni tunnilla espanjalaisilta vierustovereilta mitä opettaja oli sanonut, he vastasivat etteivät
olleet myöskään ymmärtäneet :) Opettajat olivat kuitenkin mielestäni ammattitaitoisia ja opetustyyli
paljon eläväisempi kuin Suomessa. He myös pitivät harjoituksia kesken tuntien, eivätkä pelkästään
luennoineet. Opiskelu olisi kuitenkin edellyttänyt hyvää espanjankielentaitoa heti alusta lähtien, ja
vaihtareille ei helpotuksia tenteissä ollut. Sevillan yliopisto on yleisen mielipiteen mukaan
arvostettu, mutta vaativa yliopisto.
Kävin yliopistossa seuraavia kursseja:

Analisis Quimica
Kurssiin kuului kaksi osiota, analisis instrumental ja metodos de analisis, jotka luennoitiin tiistaisin
ja torstaisin. Lisäksi tuli tehdä seitsemän laboratoriotyötä. Kurssi sisälsi analyyttista kemiaa hyvin
opetettuna. Laboratoriotöissä ja raportin kirjoittamisessa sain apua kurssikavereiltani. Tentti oli
kuitenkin vaikea, enkä sitä onnistunut läpäisemään.

Teoria de Circuitos
Tämä oli piiriteorian peruskurssi, sisältäen hyvin laajasti asiaa tasavirrasta vaihtovirtalaskuihin.
Luentoja oli kahdesti viikossa ja kurssi sisälsi myös kolme laboratoriotyötä. En ollut aiemmin

opiskellut piiriteoriaa, ja kun siirryttiin vaihtovirtalaskuihin, jouduin yrityksestä huolimatta
jättämään kurssin kesken ymmärryksen puutteessa. Professori Trigo oli yleisesti ottaen hyvin
pidetty opettaja, mutta suuri osa luennoista myös kului vitsien kertomiseen ja itse en ainakaan hyvin
ymmärtänyt professorin puhetta.

Español B1
Sevillan yliopistossa on joitain espanjan intensiivikursseja, mutta nämä ovat tarkoitettu vain
tutkinnon siellä suorittaville, ei vaihto-opiskelijoille. Näillä syys- tai kevätlukukauden kestävillä
espanjan kursseilla oli vastaavasti vain vaihtareita. Kurssi oli hyvä tapa tutustua muihin vaihtareihin
ja järjestimmekin kurssin loppupuolella yhteisiä illanviettoja. Tunnit olivat mielenkiintoisia ja
opettivat hyvin kielioppia ja asioita, joita ei normaalissa elämässä tule ajateltua. Tentti oli yllättävän
haastava vaikka kielitaitoni mielestäni olikin riittävä, ja läpipääsy kaatui luultavasti kuullun
ymmärtämiseen. Olin pari päivää ennen tenttiä saapunut joululomalta Suomesta, ja espanjassani oli
kertaamisen varaa.

Myös englannin B2 -kurssin olin aikonut käydä mutta puolessavälissä kurssia opettaja ilmoitti
kuulleensa, että erasmus-opiskelijat eivät enää voi käydä kurssia ilmaiseksi. Kurssin hinta olisi ollut
noin 250€, joten jätin tämänkin kurssin kesken ja myin kurssikirjat pois.

Vapaa-aika
Kulutin paljon aikaa matkustellen ympäri Espanjaa. Erityisesti pidin Granadasta, joka on
historiallinen ja komea kompakti opiskelijakaupunki lähellä Sierra Nevadaa. Suosittelen käymään
myös Cordobassa, Cadizissa, Salamancassa, Malagassa, Rondassa ja Portugalin puolella. Käytin
enimmäkseen kimppakyytipalvelu Blablacaria, jonka avulla matkustaminen on edullista ja loistava
tapa tutustua espanjalaisiin eri puolilla maata. Junat ja kaukoliikenteen bussit ovat lähes samaa
hintaluokkaa kuin Suomessa. Junissa opiskelija saa alennuksen saa vain virallisella nuorisokortilla
(Carnet Joven 26) ja busseissa alennuksen saamiseen on tiettyjä muita ehtoja (bussiyhtiön kerhoon
kuuluminen tms). Hostellit ovat Espanjassa edullisia ja mielestäni korkeatasoisia. Myös halpoja
lentoja on helppo löytää, kävin itse Pariisissa kun saimme edestakaiset lennot Ryanairin kautta
edullisesti.
Sevillassa on useita vaihtareille tarkoitettua organisaatioita, jotka järjestävät juhlia ja retkiä.
Suosituimpia ovat We Love Spain, Erasmus Club Sevilla ja ESN. Näiden mukana pääsee

katselemaan lähikaupunkeja edullisesti, kuin myös Portugaliin ja Marokkoon, ja vaihtareille on
usein tarjouksia esimerkiksi Erasmus Club Sevillan järjestämissä bileissä (joita on joka päivä).
Etenkin vaihdon alussa loistava tapa tutustua muihin vaihtareihin on lähteä järjestetylle reissulle.
Myöhemmin voi vaikka itse vuokrata auton ja lähteä vaihtarikavereiden kanssa kiertelemään maata.
Karnevaaleja ja paikallisia “fiestoja“ on ympäri Espanjaa erityisesti keväällä. Yksi suurimmista on
Cadizin karnevaali helmikuussa, joka kestää viikon, mutta ulkopaikkakuntalaisia saapuu
juhlistamaan lähinnä aloitus- ja päätöspäivinä.
Espanjalaiset liikkuvat paljon kaduilla ja viihtyvät kahviloissa ja baareissa. Aamu on mukava
aloittaa leivällä (tostada) ja maitokahvilla (cafe con leche) lähikahvilassa. Päivällä sama paikka
tarjonnee päivän menuun (menu del dia), johon kuuluu yleensä pari valittavaa lautasta pääruokaa,
juoma ja jälkiruoka. Illan voi käyttää mukavasti syöden pieniä (tai keskisuuria) tapaksia ja juoden
olutta tai viiniä. Kaikki tämä on verrattaen edullista jopa opiskelijalle. Asioita hoitaessa kannattaa
huomioida, että supermarketteja ja baareja lukuunottamatta lähes kaikki paikat ovat kiinni siestan
aikaan noin klo 14-17.
Harrastusmahdollisuuksia löytyy laajasti. Espanjalaiset rakastavat jalkapalloa, ja matseja on myös
Sevillassa joka toinen viikko. Peliporukkaakaan tuskin on hankalaa löytää. Kuntosalista
kiinnostuneille on myös valinnanvaraa. Oma kuntosalini oli Sato-sport, josta löytyi laitteita
monipuolisesti, spinning-huone, ryhmäliikuntaa, juoksumattoja, squash- sekä padel-kenttiä, uimaaltaita ja pari saunaa (sauna finlandes -nimestään huolimatta kaukana suomalaisesta saunasta).
Sevillan läpi virtaa Quadalquivir-joki, jonka varrella tuntuu välillä juoksevan puoli Sevillaa. Eikä
ihme, juoksu on suosittu harrastus Espanjassa ja joenvarrella on todella mukava juosta.
Lähin uimaranta löytyy Huelvan kylästä, joka on reilu tunnin bussimatkan päässä Sevillasta. Muita
suosittuja kohteita ovat Cadiz ja tietysti Malaga Costa del Solin ja muiden rantojen muodossa.
Kannattaa huomioida, että hyvät rantasäät päättyvät lokakuussa ja alkavat taas maalis-huhtikuussa.
Andalucian alueella on myös paljon retkeilymahdollisuuksia. Vuoria ja luonnonpuistoja löytyy
useita kuuluisan Sierra Nevadankin lisäksi ja internet on pullollaan valmiita vaellusreittejä.
Facebookista löytyy esimerkiksi ryhmä Trekking Sevilla, joka järjestää lyhyitä vaelluksia
lähialueille. Luonto ylipäätään on Andalucian alueen parasta antia vuoristoineen, vesistöineen,
rantoineen ja puistoineen!
Sevilla on kuuluisa flamenco-esityksistään, joita kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa.
Flamenco-kitaristiksi (tai miksi vain kitaristiksi) haluava voi hankkia myös opetusta, sillä
kitaratunteja on tarjolla laajasti. Vastineeksi voi tarjota vaikkapa englannin opetusta, sillä monet
espanjalaiset haluaisivat kovasti oppia englantia. Kannattaa myös käydä kielivaihto-tapahtumissa

(intercambio de linguas), sillä espanjan ja englannin puhuminen sekaisin on hyvää harjoitusta ja
tapahtumat ovat yleensä lähinnä rentoja baari-iltoja. Näissä tapahtumissa käy myös paljon
paikallisia espanjalaisia.
Espanjassa illanvietto aloitetaan myöhään, baariin tai kaverin luokse mennään yhdeksän-kymmenen
aikaan aloittelemaan ja usein ensimmäisenä on illallinen. Useimpiin erasmus-opiskelijoiden
suosimiin yökerhoihin oli ilmainen sisäänpääsy ennen kahta, mutta juhlat ovat parhaimmillaan
vasta hiukan myöhemmin. Sevillassa on erilaisia tapas-baareja ja yökerhoja todella paljon, jopa
espanjalaisella mittapuulla.

Kuva 3: Color Run –juoksujuhlan tunnelmaa Sevillassa

Lopuksi
Espanjassa avautuu helposti, ja huomasin taas Suomeen palatessa kasvaneen sosiaalisuuden
tarpeen. Espanjaa on mukava puhua, mikä voi johtua osallistuvasta keskustelutyylistä ja ajatuksesta,
ettei typerää puheenaihetta olekaan. Espanjankin oppiminen lähtee kuitenkin itsestä ja omasta
aktiivisuudesta. Puhuin vaihtarikavereiden kanssa lähinnä espanjaa, vaikka usein englanti olisi ollut
helpompi vaihtoehto. En myöskään pelännyt kommunikoida paikallisten kanssa huonohkollakaan
espanjalla, ja jatkuvan „entiendo“(ymmärrän)-sanan hokeminen kävi tutuksi, vaikka en usein
mitään ymmärtänytkään. Lopputuloksena sujuva espanjan taito ja sosiaalisten taitojen parantuminen
on ehdottomasti kaiken vaivan arvoista.

Alkuvaiheessa vaihtoa yritin kovasti käydä koulussa ja opiskella, mutta tämä lähinnä turhautti jo
edellä mainituista syistä. Kun lopulta luovutin usean kurssin suhteen, sain otettua vaihdosta irti
olennaisen. Erityisesti viimeinen kuukausi irtolaiselämää kavereiden sohvilla ja hostelleissa

nukkuen oli opettavainen ja hieno kokemus. Kielitaidon lisäksi opin runsaasti kulttuurien välisistä
eroista, arkkitehtuurista, maantiedosta ja historiasta. Sosiaaliset taidot ja luottamus omaan
pärjäämiseen vahvistuivat entisestään. Sain myös ystäviä monista maista, minkä koen todella
arvokkaaksi. Suosittelen ehdottomasti kaikille vaihtoon lähtemistä!

Keskustelen mielelläni Espanjasta ja Sevillasta kiinnostuneiden kanssa. Sähköpostia voi lähettää
osoitteeseen: tommi.johansson(ät)lut.fi

