Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Saara Hautala

Vaihtoraportti kevät 2018 - Universidad Complutense de Madrid

2.8.2018

Sisällysluettelo
1

Johdanto .................................................................................................... 3

2

Opiskelu ..................................................................................................... 3

3

2.2

Orientaatiopäivä .......................................................................................... 3

2.3

Kielikurssi .................................................................................................... 4

2.4

Kurssi-ilmoittautuminen.............................................................................. 4

2.5

Opintojen aloitus, lopetus & lomat ............................................................. 5

2.6

Kurssit .......................................................................................................... 6

2.7

Tentit ............................................................................................................ 7

2.8

Yleistä opiskelusta ...................................................................................... 7

Asuminen ................................................................................................... 8
3.2

Asunnon etsiminen ..................................................................................... 8

3.3

Yleistä asumisesta Madridissa ................................................................... 9

4

Hyödyllisiä vinkkejä .................................................................................. 9

5

Yhteenveto ............................................................................................... 10

1 Johdanto
Olin

kevätlukukauden

2018

vaihto-opiskelijana

Madridissa,

Universidad

Complutensessa. Opiskelen LUT:ssa kauppatieteitä, pääaineena laskentatoimi.
Halusin vielä maisteriopintojen loppuvaiheessa käyttää vaihtomahdollisuuden
hyväkseni ja koska puhun sujuvaa espanjaa, Complutensen yliopisto Madridissa
vaikutti hyvältä vaihtoehdolta kurssien ollessa espanjaksi.
Olin ainoa Erasmus-opiskelija luokallani, koska suoritin maisterikursseja
espanjaksi. Suurin osa muista vaihtareista oli englanninkielisillä kandikursseilla,
joten toivon että tästä raportista on apua erityisesti maisterivaiheessa vaihtoon
lähtijöille. Aikataulut ja alkuvalmistelut erosivat jonkin verran riippuen siitä,
suorittiko kandi- vai maisterikursseja ja yritän niitä eroavaisuuksia tuoda tässä
työssä esiin.
Otin kaikki kurssit maisteriohjelmasta Economía Internacional y Desarrollo, eli
”kansainvälinen talous ja kehitys”. Kyseisen maisteriohjelman kurssien luennot
alkoivat kevätlukukaudella 29.1.2018 ja päättyivät 25.5.2018. Luentojen jälkeen
oli isompien töiden palautuksia ja tenttejä kesäkuun loppupuolelle asti.

2 Opiskelu
Complutensen yliopistolla on kaksi isoa kampusta Madridissa, ns. pääkampus on
Moncloan kaupunginosassa noin 20 min metromatkan päässä keskustasta (Sol)
ja toinen kampus on Somosaguas -nimisellä alueella 15-30 minuutin (ruuhkasta
riippuen) bussimatkan päässä Moncloasta. Kauppatieteiden tiedekunta on
juurikin tuolla kaukana olevalla kampuksella, joten keskustassa asuessa
koulumatkaan tuli varata 45-60 minuuttia joka aamu.
2.2

Orientaatiopäivä

Kauppatieteiden vaihto-opiskelijoiden tervetulo-/orientaatiopäivä järjestettiin
perjantaina 19.1.2018. Orientaatio pidettiin sekä englanniksi että espanjaksi ja
sen aikana kerrottiin lyhyesti yliopiston historiasta, kurssitarjonnasta sekä kurssiilmoittautumisista

ja

opiskelijakortin
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hankkimisesta.

Pidin

hyödyllisenä

orientaatioon osallistumista, vaikka sen jälkeen saikin vielä ravata useassa eri
paikassa, jotta sai kaikki vaadittavat asiat hoidettua ennen kurssien alkamista.
Kandikurssit alkoivat heti orientaatiopäivän jälkeisenä maanantaina, joten
kandiopiskelijoilla tuli hieman kiire asioiden hoitamisessa. Maisterikurssit alkoivat
puolestaan viikkoa myöhemmin, joten viikossa ehti rauhassa hoitaa kaikki
tarvittavat asiat ja tutustua kaupunkiin.
2.3

Kielikurssi

Opintojen alussa järjestetään kahden viikon espanjan intensiivikurssi, mutta
kurssille saa osallistua vain, jos kielitaito on alle C1. Minulla ei ole kyseisestä
kurssista kokemusta, joten en siitä tämän enempää osaa kertoa. Muiden
opiskelijoiden puheiden mukaan siitä ei välttämättä ole hirveästi hyötyä ja tahti
on verkkainen. Muistaakseni kielikurssi menee myös osittain päällekkäin
varsinaisten kurssien kanssa, joten kyseiset viikot saattavat olla todella kiireisiä.
2.4

Kurssi-ilmoittautuminen

Halusin suorittaa vaihdossa maisterikursseja espanjaksi, koska opintoni olivat
Suomessa jo ihan loppusuoralla ja kielitaitoni mahdollisti opiskelun paikallisella
kielellä. Olin tehnyt Learning Agreementin ja valinnut mieleiset kurssit eri
kurssivalikoimista. LA hyväksyttiin sekä LUT:n että Complutensen puolesta ja
siinä vaiheessa ajattelin, että ilmoittautumisessa ei tulisi olemaan sen suurempia
ongelmia. No, väärässä olin.
Complutensen Erasmus-toimistosta tuli hieman ennen vaihdon alkua sähköposti
mahdollisista

valittavista

kursseista

(Huom,

tämä

LA:n

tekemisen

ja

hyväksymisen jälkeen) ja listassa oli pelkästään englanninkielisiä kandikursseja.
Laitoin saman tien heille viestiä ja kerroin tilanteeni maisterikurssien osalta ja
halukkuuteni osallistua niille. Sain onneksi vastauksen nopeasti, mutta yllättäen
he halusivat minun lähettävän opintosuoritusotteen, CV:n ja motivaatiokirjeen
maisterikurssien professoreille ja maisteriohjelman johtajalle, jotta he voisivat
päättää, olenko kelpoinen edes osallistumaan kyseisille kursseille. Kaikki tämä
piti tehdä ”mahdollisimman pian”.
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Yötä myöten tuli siis valmisteltua kaikki vaadittavat dokumentit ja sain ne
eteenpäin seuraavana päivänä. Dokumenttien lähettämisen jälkeen sain pian
viestiä kyseisen maisteriohjelman johtajalta, joka sanoi, että ohjelma on erittäin
teoreettinen ja tarkoitettu tohtoriopintoihin suuntaaville, joten minun tulisi miettiä
vielä haluanko osallistua kyseisille kursseille. Yltiömäinen teoreettisuus ei
kieltämättä

hirveästi

kiinnostanut,

joten

päädyin

lopulta

valitsemaan

maisteriohjelman Economía Internacional y Desarrollo, joka vaikutti sopivan
paremmin mielenkiinnon kohteisiini. Sieltä näytettiin vihreää valoa ja sanottiin,
että voin osallistua valitsemilleni kursseille. Sain kaiken tämän selvitettyä onneksi
jo Suomessa, joten Espanjaan pääsin lähtemään melko rauhallisin mielin.
Kurssi-ilmoittautuminen tuli tehdä vanhanaikaiseen malliin toimittamalla paperi
kurssikoodeineen Erasmus-toimistoon. Erasmus-toimiston työntekijät kyselivät
vielä hieman lisää maisterikursseista ja varmistivat, että onhan minut hyväksytty
professoreiden toimesta kyseisille kursseille. Ensimmäiset kaksi viikkoa oli
mahdollista jättää joku kurssi kesken tai vaihtaa kursseja, jos ne eivät tuntuneet
hyvältä. Kun ilmoittautuminen oli kirjattu järjestelmään ensimmäisten viikkojen
aikana,

sai

pääsyn

virtuaalikampukseen

(vrt.

Moodle)

ja

sitä

kautta

kurssisisältöihin.
2.5

Opintojen aloitus, lopetus & lomat

Opinnot alkoivat osaltani maanantaina 29.1.2018 (kandikurssit viikkoa aiemmin)
ja ensimmäinen päivä oli aikamoista kielikylpyä, suunnistamista, tutustumista ja
ihmettelyä. Ensimmäiset haasteet tulivat vastaan aamupäivästä, kun tajusin että
lukujärjestys oli muutettu täysin viikonlopun aikana, eivätkä luokkahuoneiden
numerot pitäneet paikkaansa alkuperäisen ohjeistuksen mukaisesti. Espanjaa
puhuva suomalainen vaihto-opiskelija herätti paljon kiinnostusta professoreiden
ja opiskelijoiden keskuudessa, varsinkin kun maisterikursseilla Erasmusopiskelijoita ei juurikaan näy ja olin ainoa vaihtari kyseisillä kursseilla.
Espanjassa on paljon enemmän arkipyhiä ja lomia kuin Suomessa, pisimpänä
niistä Semana Santa, joka oli tänä vuonna 23.3. - 2.4.2018. Lisäksi oli paljon
muita arkipyhiä, joiden myötä saatiin pitkiä viikonloppuja. Pääsin myös
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ensimmäistä kertaa kokemaan sen, että luennot peruttiin lumen takia, sillä sitä
satoi Espanjan mittapuulla ”todella paljon” helmikuun alussa.
Professorit ovat todella nihkeitä myöntämään ylimääräisiä lomia opiskelijoille,
koska luennoilla on normaalisti läsnäolopakko. Todella moni espanjalainen ei
kuitenkaan lupia kysellyt, vaan oli silloin poissa kun huvitti, eikä sillä ollut mitään
vaikutusta mihinkään. Itse puolestaan sain nuhteet siitä, kun rehellisesti kysyin
mahdollista poissaoloa etukäteen.
Luennot loppuivat 25.5.2018, jonka jälkeen oli isompien töiden palautuksia ja
tenttejä.
2.6

Kurssit

Alun perin valitsin viisi kuuden opintopisteen maisterikurssia, mutta puolessa
välissä lukukautta työmäärä kaikkien osalta kävi niin suureksi, että jouduin
jättämään yhden kurssin pois. Sain lopulta suoritettua 24 opintopistettä.
Suorittamani kurssit olivat:
•

Estructura y Dinámica de las Economías Europeas

•

Estructura y Dinámica de las Economías Latinoamericanas

•

Economía Ecológica y Desarrollo Sostenible

•

Las Economías de Asia Oriental

Kurssit käsittelivät siis Euroopan, Latinalaisen Amerikan sekä Aasian taloutta ja
kestävää kehitystä. Lukemista, kirjoittamista ja esittämistä oli todella paljon ja
alussa minulla kesti kauan päästä kiinni paikalliseen opiskelurytmiin ja
akateemiseen kieleen. Onneksi professorit ymmärsivät, että minulla jo
pelkästään akateeminen kieli ja uusi sanasto aiheuttavat ylimääräistä haastetta,
joten sain tehdä töitä omassa tahdissa. Myöskään luennoilla osallistuminen ei
ollut luonnollisesti samalla tasolla natiivien kanssa, mutta tämä oli haaste, joka
oli tiedossa ja se oli vain kestettävä.
Monella kurssilla oli tyypillistä, että piti lukea useita artikkeleita ja jopa kirjoja,
joista tuli pitää esitelmä koko luokalle. Kurssien lopussa oli joko tentti tai isompi
kirjallinen työ. Työmäärä oli huomattavasti isompi kuin Suomessa, mutta laatu
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puolestaan loisti poissaolollaan. Lähdeviittaukset olivat vähän sinne päin,
professorit antoivat luettavaksi vain heidän itse kirjoittamiaan artikkeleita ja tieto
oli usein vanhentunutta. Minut yllätti se, että kirjoja arvostettiin ja painotettiin
todella paljon ja kun sanoin, että omassa gradussani ainoa kirja oli
metodologiasta, herätti se paljon hämmästystä. Uusimpia, tai edes alle 10 vuotta
vanhoja tieteellisiä artikkeleita ei käytännössä käsitelty kursseilla lainkaan.
2.7

Tentit

Kahdessa kurssissa minulla oli lopputentit, jotka muistuttivat melko paljon
suomalaisia tenttejä. Tosin nippelitietoa ja vuosilukujen osaamista tarvittiin
enemmän, mikä turhautti, koska kokonaisuuden osaamisella ei aina ollut
merkitystä. Tentit korjattiin ajallaan ja niistä sai käydä professorin kanssa
keskustelemassa jälkikäteen.
2.8

Yleistä opiskelusta

Saman maisteriohjelman valinneet opiskelijat muodostivat yhden luokan koko
kahden vuoden maisteriopintojen ajan. Opiskelu muistuttikin tämän vuoksi
enemmän lukio-opiskelua, koska opiskelijat pysyivät samana kaikilla kursseilla.
Tämä oli minulle vaihtarina todella iso onnenpotku, koska sain tutustuttua
kanssaopiskelijoihin ajan kanssa ja sain useamman kaverin, jonka kanssa uskon
pitäväni yhteyttä myös tulevaisuudessa. Moni pelotteli etukäteen, että
espanjalaisiin on vaikea tutustua, koska heillä on jo omat kaverit eikä heitä
kiinnosta tutustua vaihtareihin. Tämä osoittautui kuitenkin omalla kohdallani
vääräksi ja koulusta saamani kaverit ovat käytännössä kaikki paikallisia ja
Latinalaisesta Amerikasta tulleita tutkinto-opiskelijoita. Kielitaidolla on tässä
varmasti iso merkitys, mutta halusin myös vapaa-ajalla viettää aikaa mieluummin
heidän kanssaan, kuin vaihtariporukalla.
Kannattaa varautua siihen, että varsinkin espanjalaisten kanssa opiskellessa
kaikki ryhmätyöt tehdään todella viime tipassa. Tämä ei tietysti haittaa jos on
natiivi, mutta minulla nämä viime tipassa aloitetut ryhmätyöt olivat aikamoinen
haaste jo pelkästään kielen vuoksi. Paljon sain kuitenkin apua ja kannustusta
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luokkakavereilta ja vaikka kielitaito ei samalla tasolla ollutkaan, oli esitysten
pitäminen kannustavassa ilmapiirissä kiva ja turvallinen kokemus.
Professoreiden tavoittaminen on vaikeampaa kuin Suomessa, koska kukaan ei
anna puhelinnumeroitaan opiskelijoille. Ainoa tapa tavoittaa heidät on siis
sähköposti tai toimistossa käyminen. Tämä kannattaa ottaa huomioon
kiireellisten asioiden osalta. Ennakointi pelastaa monelta täpärältä tilanteelta,
koska et välttämättä saa vastausta moneen päivään.

3 Asuminen
Madridissa iso osa ihmisistä asuu kimppakämpissä korkean hintatason ja
sosiaalisen kulttuurin vuoksi. Täällä ajatellaan, että on typerää maksaa itsensä
kipeäksi siitä, että asuu yksin, kun voi jakaa asumiskustannukset ja saa samalla
seuraa kämppäkavereista.
Itse sain asunnon Malasaña -alueelta Madridin keskustasta, jossa on paljon
baareja, ravintoloita, pieniä kauppoja ja lyhyt matka joka puolelle keskustaa.
Vuokran meni koko opintotuki, mutta näin lyhyen ajan halusin asua mieluummin
hyvällä sijainnilla, kuin kauempana keskustasta.
3.2

Asunnon etsiminen

Aloitin asunnon etsimisen Suomesta käsin ennen hyvissä ajoin ennen vaihdon
alkua. Liityin kaikkiin Facebookin ryhmiin, joihin julkaistiin vapautuvia huoneita
kimppakämpistä. Selailin säännöllisesti myös virallisia asunnonvälityssivustoja,
mutta enemmän huomasin seuraavani Facebook-ilmoittelua ja sieltä asunnon
lopulta

sainkin.

Eräs

saksalainen

tyttö

oli

etsimässä

jatkajaa

vuokrasopimukselleen ja muutamien viestien ja Skype-puhelun jälkeen hän
päätti suositella minua vuokranantajalle. Sain vuokranantajan yhteystiedot ja
sovittiin varausmaksun maksamisesta etukäteen. Kaikki vaikutti todella
luotettavalta, joten uskalsin maksaa varausmaksun, eikä ongelmia ilmaantunut
jälkikäteenkään.
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Madridiin

tullessa

allekirjoitin

vuokrasopimuksen

ja

maksoin

loput

takuuvuokrasta. Vuokranmaksu hoitui aina käteisellä ja jokaisesta maksusta sai
asianmukaisen kuitin.
3.3

Yleistä asumisesta Madridissa

Asuntoa vuokratessa kannattaa huomioida, kuuluuko maksettavaan vuokraan
ylimääräiset kulut kuten vesi ja kaasu. Nämä kulut ovat espanjaksi ”gastos”.
Monesti ne maksetaan usealta kuukaudelta kerrallaan aina jonkun tietyn
vuokranmaksun

yhteydessä.

Talvikuukausilta

erityisesti

kaasulasku

on

korkeampi lämmityskulujen vuoksi.
Talvikuukausina lämmitystä ei usein pidetä koko aikaa päällä, koska se on niin
kallista. Täten kannattaa varautua siihen, että asunnoissa on todella kylmä.
Villasukat ja kerrospukeutuminen on todella tarpeen!
Itse asuin Malasaña -nimisellä alueella, josta tykkäsin kovasti sen eloisuuden ja
hyvän sijainnin vuoksi. Muita hyviä asuinalueita ovat muun muassa Chamberí,
Arguelles, Moncloa ja Alonso Martinez.

4 Hyödyllisiä vinkkejä
•

Julkinen terveydenhuolto on toimiva, käy rekisteröitymässä lähimmälle
terveysasemalle eurooppalaisen sairausvakuutuskortin kanssa.

•

Tee pieniä retkiä Madridin lähistöllä oleviin kaupunkeihin (Toledo,
Segovia, El Escorial, Avila, Alcala de Henares…), julkinen liikenne toimii
hyvin.

•

Liiku Madridissa kävellen. Keskustan alueella monesti nopeammin
pääsee paikasta toiseen kävellen, kuin metrolla. Samalla tutustuu eri
kaupunginosiin nopeasti.

•

Etsi kivat ravintolat ja kaupat Sol / Gran Vía -akselin ulkopuolelta. Säästyy
rahaa, löytyy autenttisempia paikkoja ja vähemmän ihmisiä.

•

Ihaile auringonlaskua kattoterasseilla tai Templo de Debodilla.
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•

Sekä paikallisiin että turisteihin tutustuu helposti Language exchangeilloissa. Niitä järjestetään viikossa useita ja tapahtumat löytää esimerkiksi
Facebookista.

•

Espanjalaiset arvostavat valtavasti, kun edes yrittää puhua espanjaa.
Kannattaa siis opetella perusfraasit valmiiksi, koska palvelun taso voi
vaihtua jo pelkästään sillä, että yrittää. Asiakaspalvelu ei Espanjassa
muutoinkaan päätä huimaa, eikä sitä kannata ottaa henkilökohtaisesti,
mikäli saa huonoa palvelua. Se on täällä enemmän sääntö kuin poikkeus.

•

Kaupungista

löytyy

monta

julkista

uima-allasta,

joihin

pääsee

vilvoittelemaan helteellä. Pääsymaksut vaihtelevat 3-5 euron väliltä.

5 Yhteenveto
Minulla oli kaiken kaikkiaan todella antoisa vaihtojakso Madridissa ja sain siitä irti
paljon enemmän kuin mitä odotin. Vaihdon jälkeen jäin kesäksi Madridiin vielä
töihin ja vaikka töiden jälkeen kaupunki jääkin taakse, palaisin tänne mielelläni
vielä tulevaisuudessa.
Täällä asuessa ja asioita hoitaessa tarvitaan paljon kärsivällisyyttä, mutta
rennolla asenteella ja avoimella mielellä kaikesta selviää melko kivuttomasti.
Suomea arvostaa taas aivan uudella tavalla ja onkin ollut todella mielenkiintoista
nähdä, miten koulutusjärjestelmä ja yhteiskunta toimivat toisella puolella
Eurooppaa.
En voi kuin lämpimästi suositella Madridia vaihtokohteeksi, kaupungista löytyy
kaikki muu paitsi ranta. Vaikka kyseessä on yksi Euroopan suurimmista
kaupungeista, täällä ei tunnu siltä, että olisit turistirysässä, koska joka paikassa
kuulet espanjaa ja paikalliset tykkäävät käydä paljon ulkona. Paikallinen
tunnelma onkin yksi lempiasioistani Madridissa, herkullisen ruuan, suvaitsevan
ilmapiirin ja eloisan kulttuurin ohella.
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