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1. Johdanto
Pohdimme sopivaa ja mielenkiintoista vaihtokohdetta johonkin espanjankieliseen maahan.
Ensin suunnittelimme hakevamme Argentiinaan, mutta lopulta päädyimme siihen, että
haluamme kuitenkin vähän lähemmäs ja sellaiseen maahan, missä puhutaan ihan virallista
espanjan espanjaa ilman erilaisia lausumissääntöjä tai muita maakohtaisia eroja.
Pohdimme jonkin aikaa sopivaa Espanjan kaupunkia ja lopulta haimme Valenciaan.
Tiesimme, että Valenciassa puhutaan espanjaa ja paikallista valencianoa, mutta siellä
ihmisten asenne on täysin erilainen kuin esimerkiksi Barcelonassa katalaanin suhteen.
Valenciassa kaikki suostuvat puhumaan espanjaa, eikä vastaan tullut yhtään tilannetta
etteikö espanjalla olisi pärjännyt.

Valencia on Espanjan kolmanneksi suurin kaupunki ja se sijaitsee maan itäosassa
Välimeren rannalla. Valencia kiehtoi meitä erityisesti ilmaston vuoksi. Valencian sää on
miellyttävä ympäri vuoden ja tiesimme, että siellä saamme varmasti nauttia auringosta,
merestä ja samalla myös suurkaupungin tunnelmasta. Kuten muilta vaihtareilta olimme jo
aiemmin kuulleet, niin nyt voimme itsekin vakuuttaa, että Valencia on juuri sopivan
kokoinen kaupunki vaihto-opiskelun ajaksi. Kaupungin alueella asuu noin 1,6 miljoonaa
ihmistä. Valencia ei ole liian iso, eikä todellakaan liian pieni vaan itse asiassa täydellisen
kokoinen

kaupunki.

Valenciassa

yhdistyvät

ranta-

ja

kaupunkiloma

hyvine

shoppailumahdollisuuksineen. Lisäksi voisi mainita, että kaupunki on yllättävän siisti ja
esimerkiksi metrot ja raitiovaunut ovat uusia ja moderneja. Metrolla pääsee myös suoraan
lentokentälle, mikä helpottaa reissaamista myös Valencian ulkopuolelle.

Haimme siis yhdessä Valenciaan ja saimme onneksemme kaksi kauppatieteiden paikkaa.
Mikäs sen parempaa voisi olla kuin lähteä yhdessä ystävän kanssa neljän kuukauden
pituiselle, ehkä elämän hienoimmalle seikkailulle.

2. Lähtövalmistelut
Kun koulun hyväksyntä vaihdostamme tuli, niin pikku hiljaa aloimme täyttää erilaisia
hakemuksia. Kun hakemukset oli täytetty ja hyväksymistieto myös Valenciasta tuli, niin

2
teimme alustavat kurssivalinnat. Lähes kaikki alustavat kurssivalintamme vaihdoimme
kuitenkin koulun alkaessa, joten niistä valinnoista ei kannata stressata.

Kaikki asiat hoituivat Suomessa suht helposti ja kv-toimistosta sai tarvittaessa apua.
Sähköpostia kannattaa seurata ja noudattaa kv-toimiston ohjeita. Seuraamalla ohjeita ja
tekemällä kaikki kv-toimiston neuvomat asiat, tulee kaikki varmasti hoidettua ennen lähtöä.
Kyselimme myös vanhoilta vaihtareilta asunnoista, mutta meitä neuvottiin etsimään asunto
vasta paikanpäältä, mikä todellakin osoittautui parhaaksi vaihtoehdoksi.

Lentoja katselimme pitkin kevättä ja kesää, ja varasimme lopulta liput kesäkuun puolessa
välissä. Valenciaan ei pääse Suomesta suoraan, joten lensimme Pariisin kautta.
Lennoissa on todella suuria hintaeroja ja sitäkin enemmän lennoissa on todella suuria
eroja matkustusajan suhteen. Me saimme kuitenkin reilun kuuden tunnin matkustusajalla
ja yhdellä vaihdolla lippumme kohtuullisen edulliseen hintaan. Lentoja kannattaa siis
todellakin vertailla ennen kuin tekee lopullisia ostopäätöksiä.

3. Asunto
Meillä ei siis ollut asuntoa tiedossa ennen lähtöämme, mutta onneksemme olimme ensin
reilun viikon kielikurssilla Gandíassa ja kurssin hintaan sisältyi majoitus, joten
hengenhätää

meillä

ei

ollut.

Kielikurssin

aikana

teimme

yhden

päivän

asunnonetsintäreissun junalla Valenciaan. Lähetimme myös noin 15 sähköpostia
muutamalle asunnonvuokraajalle, mutta saimme vain kolme vastausta ja niissä
tapauksissa asunto oli jo vuokrattu. Ensin meitä vähän hirvitti, että mitenköhän löydämme
asunnon, mutta oikeasti helpoin tapa löytää asunto on kävellä ympäri Valenciaa ja katsoa
kaikki pylväät ja mahdolliset ilmoitustaulut läpi, sillä ne ovat erityisesti kesän jälkeen
täynnä asuntoilmoituksia.

Itse etsimme asuntoa Benimacletin alueelta, koska tiesimme, että siellä asuu paljon
opiskelijoita ja sieltä on lyhyt matka yliopistolle sekä keskustaan. Loppujen lopuksi juuri
Benimaclet osoittautui parhaaksi kaupunginosaksi asua.
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Soittelimme siis todella moneen eri puhelinnumeroon ja sovimme kolme asuntonäyttöä.
Suurin osa vuokranantajista hylkäsi meidät sen takia, että emme olleet vaihdossa vuotta ja
he halusivat pysyvän vuokralaisen mahdollisimman pitkäksi aikaa. Juuri sen takia
ensimmäisessä asuntonäytössämme emme päässeet koskaan edes asuntoon asti.
Aloimme jo hiukan huolestua kun asuntoa ei vaan tuntunut löytyvän, kunnes huomasimme
yhden talon parvekkeella ilmoituksen, että vuokrataan asunto opiskelijoille. Soitimme
numeroon ja pääsimme heti katsomaan asuntoa. Olimme kuitenkin hiukan liian vaativia ja
sanoimme, että haluamme pohtia asiaa ja soitamme illalla uudestaan. Asunnot kun ovat
hiukan eritasoisia kuin Suomessa. Jatkoimme siis vielä etsintää ja sovimme uuden näytön
alkuillaksi. Toisen asunnon nähdessämme todella tajusimme, että se edellinen asunto oli
todellakin erittäin hyvä! Soitimme siis uudestaan kyseiselle vuokranantajalle ja teimme heti
vuokrasopimuksen ja maksoimme takuuvuokran. Palasimme tyytyväisinä takaisin
Gandíaan, missä meillä oli vielä viikon verran kurssia jäljellä. Kuitenkin voimme vakuuttaa,
että koko ajan meillä oli pieni pelko siitä, että mitä jos vuokraisäntämme, rahamme ja
asunto ovatkin hävinneet kun lähdemme Gandíasta kaikkine matkatavaroinemme kohti
vuokraamaamme asuntoa. Näin ei kuitenkaan käynyt ja asunnon suhteen kaikki oli
kunnossa. Toki pieni epämukava yllätys meitä kuitenkin odotti…Nimittäin muutama
torakka…Alkushokista selvittyämme myrkytimme koko asunnon torakkamyrkyllä ja pikku
hiljaa huomasimme, että niitä ei enää ollut. Mutta suosittelemme varautumaan torakoihin
niin asunnoissa kuin kaduillakin.

Asuntomme oli todella tilava ja siisti. Meillä oli kolme makuuhuonetta, olohuone, keittiö,
kylppäri ja tilava eteinen. Asuimme kahdestaan ja vuokramme oli yhteensä 450 euroa +
gastosit

(vesi,

sähkö,

naapurustomaksu).

Gastosit olivat

suunnilleen

60

euroa

kuukaudessa. Vieraita oli helppo kutsua kylään, koska tilaa todellakin oli ja lisäksi meillä oli
ylimääräinen makuuhuone. Vuokraisäntämme oli mukava vanha mies, jonka kanssa kaikki
sujui hienosti. Saimme myös takuuvuokramme takaisin, mikä ei todellakaan ole mikään
itsestäänselvyys Espanjassa.

Asuntomme

sijaitsi

noin

viiden

minuutin

kävelymatkan

päässä

Benimacletin

metroasemalta ja raitiovaunupysäkiltä. Koululle meillä meni noin seitsemän minuuttia
ratikalla ja metrolla keskustaan noin 10 minuuttia. Lisäksi meillä oli onneksemme
Mercadona –ruokakauppa ihan naapurissa, mikä helpotti huomattavasti jatkuvaa veden
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kantamista kaupasta. Kannattaa siis varmistaa, että kauppa löytyisi jostakin suhteellisen
läheltä.

Ainoa negatiivinen asia asunnossamme oli marraskuussa alkanut kylmyys öisin. Harvoissa
asunnoissa on lämmitystä, eikä pattereita näkynyt oikeastaan missään. Marraskuussa kun
yölämpötilat alkoivat laskea, niin öisin meillä oli todella kylmä, vaikka meillä oli kunnon
peitot ja monta vaatekerrastoa päällä. Se ei ollut mukavaa ja jos olisimme olleet
pidempään vaihdossa, niin olisimme varmasti hankkineet jonkun lämmityksen tai
vuokranneet uuden asunnon. Mutta kaiken kaikkiaan asuntomme oli juuri sopiva, eikä
sijainti olisi voinut mitenkään olla yhtään parempi.

Tiedoksi vielä jos joku vaikkapa innostui asunnostamme, niin osoitteemme oli Calle del
Poeta Altet 14 ja vuokraisännän puhelinnumeroa voi pyytää meiltä.

4. Kielikurssi ja kurssit
Kävimme Gandían kielikurssin lisäksi kolme kurssia yliopistolla. Täytyy sanoa, että
yliopiston kurssitarjonta ei mielestämme ollut kovin monipuolinen eikä valinnanvaikeutta
tullut. Valitsimme tarkoituksella yhden kielikurssin, mistä saamme opintopisteet varmasti ja
lisäksi halusimme edes yhden kurssin espanjaksi, jotta oppisimme kieltä vielä
tehokkaammin. Lisäksi otimme yhden englanninkielisen kurssin. Espanjan kielikurssia
emme enää yliopistolla voineet ottaa, koska ilmaisia kursseja tarjottiin vain alkeista ja
olimme jo Gandíassa suorittaneet ylemmän tason kurssin. Luennot alkoivat 19.9 ja
päättyivät jouluviikolla. Viralliset tentit järjestetään vasta tammikuussa, mutta onneksi
saimme sovittua opettajiemme kanssa tenttien tekemisestä ennen joulua, ettei tarvinnut
tenttien takia lentää takaisin tammikuussa.

4.1 Gandían kielikurssi (6 ECTS)
Kuten aiemmin mainitsimme, niin kävimme Gandíassa järjestetyn kielikurssin ennen
yliopiston alkamista Valenciassa. Gandía sijaitsee Valencian eteläpuolella ja junamatka
Valenciasta kestää noin 50 minuuttia. Kurssi järjestettiin 23.8–2.9. Vaikka kurssi olikin
kohtuullisen hintava, niin suosittelemme sitä lämpimästi. Kurssilla opiskelu oli aika kevyttä.
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Opiskelua oli ma-pe yleensä kello 8.30–14.30 ja iltaisin oli erilaisia tapahtumia, mihin ei
tietenkään ollut pakko osallistua. Kurssin aikana espanja muistui vähän paremmin mieleen
ja se oli todellakin tarpeellista asunnonvuokraamisen yms. käytännön asioiden hoitamisen
kannalta. Lisäksi siellä tutustui muihin vaihtareihin ja niille, jotka etsivät asuntoa yksin, niin
kielikurssi on oiva mahdollisuus löytää tulevat kämppäkaverit, joiden kanssa asunnon
etsiminen on varmasti mukavampaa kuin yksin.

4.2 Inglés 1 (4,8 ECTS/ 6 UPV)
Otimme siis yhden helpon ja varman kurssin opintopisteiden varmistamiseksi ja koska
englannista ei ollut muita kursseja tarjolla kuin Englanti 1, niin valitsimme sen. Kurssi oli
todella helppo ja välillä erittäin turhauttava, mutta ainakin tällä kurssilla sai tuntea itsensä
todella hyväksi. Tunneilla käytiin erilaisia työelämään liittyviä aiheita läpi. Luennot osuivat
aamutunneille, joten sinne meneminen olikin se isoin juttu tällä kurssilla. Meille kuitenkin
onneksi sattui sellainen opettaja, joka ei seurannut luennoille osallistumista, joten
muutama tunti kyllä jäi väliin matkustamisen tai väsymyksen takia. Luentojen lisäksi oli
kymmenen harjoitustuntia, missä tehtiin erilaisia harjoitustehtäviä. Näistä kymmenestä
tunnista vähintään kahdeksalle oli osallistuttava. Arvosana muodostuu tentistä ja
harjoituksista.

4.3 Gestión de la Calidad (4,8 ECTS/ 6 UPV)
Gestión de la Calidad oli ainoa espanjankielinen kurssimme. Kurssilla käytiin läpi erilaisia
laatuun liittyviä asioita aina käsitteistä yritysten laatujärjestelmiin. Aluksi meitä vähän
jännitti, että ymmärrämmeköhän mitään luennoilla ja miten ihmeessä selviämme
espanjankielellä harjoitustöistä ja tentistä. Iloksemme huomasimme kuitenkin jo heti
ensimmäisellä luennolla, että ymmärsimme lähes kaiken mitä opettaja puhui. Opettaja
puhui

selkeää

espanjaa

ja

lupasi

myös,

että

vaihtarit

saavat

vastata

tentin

esseekysymyksiin englanniksi. Tentissä oli kaksi esseetä ja muistaaksemme 20
monivalintatehtävää espanjaksi. Kurssin arvosana muodostui tentistä ja viidestä
harjoitustyöstä. Harjoitustyöt tehtiin ryhmissä ja meidän ryhmässä oli meidän kahden
lisäksi kuusi espanjalaista tyttöä. Yhden harjoitustyön jouduimme myös esittämään
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espanjaksi, mutta selvisimme siitä hyvin. Kurssista jäi siis kaikin puolin hyvä maku ja
uskomme, että se paransi kielitaitoamme.

4.4 Dirección Estratégica y Política de Empresa (7,2 ECTS/ 9 UPV)
DEPEn kurssi oli kokonaan englanniksi. Englanniksi kurssin nimi on Strategic
Management And Business Policy. Kurssiin kuuluivat luennot, muutama harjoitustunti,
palautettavat harjoitukset, ryhmätyö ja tentti. Tentti koostui 30 monivalintatehtävästä ja
vääristä vastauksista sai miinusta. Kurssin toteutus ei aina onnistunut ihan yhtä hyvin kuin
Suomessa ja välillä tuntui siltä, ettei opettajakaan tiennyt mitä kurssilla tehdään tai
opiskellaan. Kurssi oli erittäin suosittu vaihtareiden keskuudessa ja kurssilla oli vain
muutama espanjalainen. Opettaja puhui suhteellisen hyvää englantia, mikä oli aika
yllättävää Espanjassa, koska esimerkiksi englannin kurssillamme yksi harjoitusten pitäjä ei
puhunut kovinkaan paljon englantia. Kokonaisuudessaan tämäkin kurssi oli suhteellisen
hyvä eikä liian rankka tai aikaa vievä.

5. Matkustaminen
Vaihdon aikana kannattaa ehdottomasti matkustella ympäri Espanjaa ja Eurooppaa.
Matkustaminen

on

huomattavasti

halvempaa

Espanjassa

kuin

Suomessa,

ja

lentolippujakin on mahdollista saada todella edullisesti.

5.1 Valencia ja Espanja
Valenciassa matkustaminen julkisen liikenteen tarjoamilla vaihtoehdoilla on helppoa ja
halpaa. Me käytimme enimmäkseen metroa ja raitiovaunua asuntomme sijainnin takia,
mutta Valenciassa on myös erittäin kattava linja-autoverkosto. Valenciassa on myös
mahdollista liikkua vuokrattavilla kaupunkipyörillä, joiden pysäkkejä on ympäri keskustaa ja
kampusaluetta. Talven kylmimpinä kuukausina voi kuitenkin olla mukavampaa käyttää
muita kulkuvälineitä. Lisäksi julkisenliikenteen kulkuvälineet liikkuvat aikaisesta aamusta
iltamyöhään, eikä aikatauluaan joudu juurikaan suunnittelemaan ratikoiden tai metrojen
mukaan, koska niitä kulkee niin lyhyin väliajoin. Opiskelijan on Valenciassa mahdollista
hankkia Carnet jové, joka maksaa noin 8 euroa, mutta kyseisellä kortilla saa alennusta
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kuukausilippuun, joka käy metrossa, bussissa ja raitiovaunussa. Kuukausilippu kyseisellä
nuorisoalennuksella maksoi vain 29,70 euroa. Tämän kuukausilipun hankkiminen on
kannattavaa jos käyttää julkisenliikenteen kulkuvälineitä n. kaksi kertaa päivässä.
Helpoiten kortin saa hankittua metroasemilla sijaitsevista palvelupisteistä. Kortin
saamiseen meni noin kaksi viikkoa. Lentokentälle ei kuitenkaan kyseisellä lipulla pääse,
koska se sijaitsee kauempana keskustasta. Valencian suurimmille juna-asemille (Valencia
Nord ja Joaquin Sorolla) pääsee myös metrolla. Valencia Nordista lähtee junat Cuencaan
ja Madridiin, kun taas Barcelonaan pääsee Joaquin Sorollasta.

Espanjan vaihdon aikana kannattaa mahdollisuuksien mukaan tutustua myös muihin
Espanjan suurimpiin kaupunkeihin. Aivan Valencian läheisyydessä sijaitsee useita kauniita
ja hieman pienempiä rantakaupunkeja. Valenciasta n. 200km sisämaahan sijaitsee
Cuencan kaupunki, joka on UNESCOn maailmaperintökohde ja ehdoton vierailupaikka
Valencian vaihdon aikana. Cuencan vanha kaupunki on todellinen aarre, jossa rotkon yllä
riippuvat vanhat talot ja kaupungin vanha katedraali hämmästyttävät varmasti jokaista
vierailijaa. Yliopiston paikallinen ESN järjestö eli Erasmus Student Network järjestää
Cuencaan yhteisiä matkoja, mutta omalla kohdalla sinne menimme roadtrip tunnelmissa
autolla, josta jatkettiin sitten edelleen Madridiin. Cuencaan on myös erittäin helppo mennä
junalla, koska Valenciasta Cuencaan pääsee Espanjan omalla luotijunalla, AVE:lla.

Espanjan pääkaupunki Madrid on ehdottomasti nähtävä ja siellä suosittelemme erityisesti
hyödyntämään pienemmän budjetin matkailijoille tarkoitettuja kierroksia, kuten ilmainen
kävelykierros kaupungilla, baarikierros yöelämässä ja tapas sekä flamenco ravintolailta.
Hinnat ovat erittäin edullisia ja kävelykierros toimii täysin kierrokselle osallistuvien
tyytyväisyyden perusteella annettuihin tippeihin. Lisätietoa: http://madride.net/. Näitä
kannattaa hyödyntää jos Madridiin lähtee yksin tai kavereiden kanssa, mutta toki myös
Madridiin järjestetään matkoja ESN järjestön kautta. Toinen järjestö, mikä järjestää
toimintaa ja edullisia matkoja vaihtareille on Happy Erasmus järjestö. Lisätietoa:
www.happyerasmus.com Toisaalta omatoimimatkailija pääsee halutessaan Madridiin
suoraan luotijunalla Valenciasta. Madridin päässä juna-asemalta pääsee suoraan metrolla
käytännössä mihin tahansa keskustassa, eikä edestakainen junamatka Madridiin maksa
kuin 60–70 euroa.
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Me osallistuimme Hannan kanssa Happy Erasmus järjestön matkaan Ibizalle, mikä oli
todennäköisesti meille molemmille yksi vaihdon ikimuistoisimmista reissuista. Matka alkoi
bussikyydillä satamaan, josta mentiin laivalla Ibizan saarelle. Saarella oli mahdollisuus
vuokrata auto, jota ilman saarella ei juuri pystynyt liikkumaan. Majoitus oli saaren
keskivaiheilla sijaitsevassa hotelli/hostellissa, jossa huone jaettiin neljän hengen kesken.
Järjestöjen matkoilla hyvänä puolena on runsas oheistoiminnan määrä. Me vietimme
Ibizalla neljä päivää ja jokaiselle päivälle oli runsaasti vapaavalintaista toimintaa eri
hintaluokissa. Joka ilta oli mahdollista lähteä tutustumaan Ibizan maailmankuuluun
yöelämään erilaisten Happy Erasmus järjestön tarjousten siivittämänä. Valenciasta pääsee
Ibizalle myös lentäen helposti ja halvalla, ajankohdasta riippuen.

Itse vietin lisäksi viikon tutustuen Etelä-Espanjan Andalusiaan autolla. Viikko kului
kierrellen Andalusian eri kaupunkeja, kuten Sevilla, Córdoba, Ronda, Málaga, Jaén ja
Gibraltar. Maisemat olivat mielettömiä ja espanjalaisesta kulttuurista oppi paljon uutta.
Usein monet vaihtarit lähtevät porukalla Valenciasta vuokra-autolla tutustumaan
Andalusiaan, mutta taas kerran myös eri järjestöjen kautta on mahdollista päästä
tutustumaan alueeseen. Usein kuitenkin itse järjestetyllä matkalla pääsee kokemaan ja
näkemään juuri ne alueet mitkä kiinnostavat ja tiettyihin kaupunkeihin voi jäädä
pidemmäksikin aikaa, jos siltä tuntuu.

Espanjassa tutustuimme vielä Barcelonaan. Kaupunkina Barcelona muistuttaa hyvin
paljon Valenciaa. Elämäntyyli ja kaupunkirakenne ovat mielestämme samantyyliset, mutta
Barcelonassa on enemmän kuuluisia nähtävyyksiä. Barcelonassa kannattaa myös
varautua siihen, että monissa ravintoloissa ja kahviloissa palvelua voi olla vaikea saada
espanjaksi, koska Barcelonan asukkaat mieltävät katalaanin enemmän omakseen kuin
espanjan. Valenciasta Barcelonaan suosittelemme kulkemaan junalla, vaikka kaupunkien
välille ei olekaan vielä rakennettu luotijunarataa. Matka sujuu junalla aina, hinnasta
riippuen, hieman yli kahdesta tunnista kuuteen tuntiin, mutta siedettävän hintaisilla lipuilla
matka taittuu alle kolmessa tunnissa.

Vaihdon lopussa, ennen kotiinpaluuta, oli vielä vähän aikaa tutustua Pohjois-Espanjan
kaupungeista Bilbaoon, mikä sijaitsee baskialueella ja San Sebastianiin, mikä on kaunis
rantakaupunki Ranskan rajalla. Nämä alueet ovat hyvin erilaisia verrattuna Valenciaan ja
Andalusian alueeseen. Luonto on vehreää ja jylhää, eikä Andalusian kuivista ja
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aurinkoisista vuorenhuipuista ole tietoakaan. País Vascossa yleisesti käytössä oleva
baskin kieli, euskara, yllätti erilaisuudellaan, koska se ei muistuttanut juuri mitään
Euroopassa puhuttua kieltä. Bilbaon itsenäisyys ja erilaisuus herätti suurta mielenkiintoa.
Kaupungin ylpeyden aiheisiin lukeutuu Guggenheim museo sekä Athletic Bilbao, espanjan
liigan kolmanneksi menestynein joukkue, jossa pelaa vain syntyperäisiä baskeja.

5.2 Ulkomaat
Valencian yksi valttikortti ulkomaan matkailussa on helppo liikkuminen lentokentän ja
keskustan välillä. Lentokentälle pääsee keskustasta noin puolessa tunnissa kahdella eri
metrolla n. kolmella eurolla. Ensimmäiset metrot lähtevät jo viiden aikoihin aamulla ja
viimeiset kulkevat puolen yön paikkeilla. Ryanair lentää Valencian kentältä useisiin
Euroopan kaupunkikohteisiin opiskelijabudjettiin sopivalla hinnalla. Ja koska vaihdon
aikana on tarkoitus myös opiskella, matkojen majoitusbudjetit pysyivät myös kohtuullisina
matkojen ajoittuessa pääosin viikonlopuille.

Hyödynsimme Ryanairin halpoja lentoja Pariisin, Porton, Rooman ja Lontoon matkoilla.
Käsimatkatavaroilla liikkuessa matkustaminen Euroopan suurimpiin pääkaupunkeihin vei
vain tunteja. Porton matka oli erityisen mieleenpainuva, koska meistä ei ollut kumpikaan
käynyt siellä aikaisemmin ja kaupungissa näki aitoa portugalilaista kaupunkielämää, niin
slummeineen kuin hienoine vanhoine rakennuksineen. Portossa pärjäsi yllättävän hyvin
espanjan kielen avulla. Ulkomaille matkustaessa ainoa miinuspuoli oli vaikeus sopeutua
eri kieliin. Espanjaa opetellessa tuntui vaikealta vaihtaa toisiin kieliin ja yllättäen sitä
huomasi puhuvansa espanjan sekaista englantia ravintoloissa Roomassa tai Lontoossa.

6. Vapaa-aika
Valencia tarjoaa yllättävän paljon vapaa-ajan aktiviteetteja. On erilaisia mahdollisuuksia
harrastaa urheilua laidasta laitaan tai kierrellä Valencian lukuisia kauppakeskuksia
halpojen vaatteiden ja kenkien perässä. Valenciasta saa kuitenkin paljon irti pelkästään
kävelemällä kaupungilla ja nauttimalla tapaksia pienissä kulmakuppiloissa. Parhaiten
Valenciaa oppii tuntemaan menemällä sinne, missä paikallisetkin viettävät aikaansa,
puistoihin, kuppiloihin ja ravintoloihin.
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6.1 Urheilu
Urheilu on monelle espanjalaiselle tärkeää, vähintään penkkiurheilun muodossa ja etenkin
jalkapallo on iso osa espanjalaista kulttuuria. Valenciassa jalkapallo on varsin näkyvää
katukuvassa, koska Valenciassa on kaksi espanjan liigassa pelaavaa joukkuetta, Valencia
CF ja Levante UD. Tunnelma on käsin kosketeltavaa näiden kahden kotijoukkueen
kohdatessa jommallakummalla Valencian kotikentistä. Jalkapallo onkin täydellinen
keskustelun aihe espanjalaisen kanssa, kunhan on saman joukkueen kannatusjoukoissa
kuin keskustelukumppani. Valenciassa on etenkin hyvä varoa liian näkyvää Real Madridin
kannatusta.

Valencian kaupunki tarjoaa erittäin hyvät lenkkeily ja pyöräily mahdollisuudet keskustan
useissa puistoissa. Kaupunkilaisten suurimmassa suosiossa lienee Turia puisto, mikä
sijaitsee kaupungin ytimessä kuivatetussa joenuomassa. Puistossa lenkkeillessä vastaan
tulee taatusti useita kanssalenkkeilijöitä, jalkapalloa pelaavia nuorisoryhmiä ja pyöräileviä
perheitä. Valencian kaupunkia idästä reunustava Välimeri tarjoaa mahdollisuuden
harrastaa rantalentopalloa, rantajalkapalloa tai erinäisiä vesiurheilulajeja. Rannalla
kannattaa toki viettää aikaa ihan muutenkin rentoutuen kaveriporukassa tai hyvän kirjan
kera. Ranta ei kuitenkaan valitettavasti ole pelkän kävelymatkan päässä keskustasta,
mutta sinne pääsee kätevästi kahdella eri raitiovaunulla (kuusi ja neljä) ja linja-autoilla.

Vielä astetta vakavampaa urheilua voi harrastaa yliopiston tarjoamissa tiloissa. Yliopistolta
löytyy kuntosali, uima-altaat, urheilukenttä, tennis- ja padelkentät, sekä tilat moniin eri
ryhmäliikuntalajeihin. Yliopistolla järjestetään erilaisia tunteja niin jumpista ja tansseista
kamppailulajeihin. Valencian vaihdon aikana kannattaa kuitenkin kokeilla Espanjassa
suureen suosioon noussutta padelia, mikä näyttää squashin ja tenniksen sekoitukselta.
Uuden lajin kautta tutustuu myös uusiin ihmisiin ja pääsee mukaan paikalliseen toimintaan.

6.2 Ostokset ja ravintolat
Valenciassa on tarjolla erilaisia ostosvaihtoehtoja. Vanhassa kaupungissa sijaitsevassa
kauppahallissa pääsee näkemään entisajan kaupankäyntiä, vanhan kaupungin kujilla
esiintyy myös monia pieniä perinteisiä pikkukauppoja ja perinteisiä tapasbaareja. Näiden
lisäksi Valenciassa on kuitenkin useita nykyaikaisia kauppakeskuksia, joista löytyy kaikki
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tarvittavat kaupat niin supermarketeista erinäisiin kenkä- ja vaatekauppoihin. Parhaimmat
ostoskeskukset sijaitsevat kuitenkin kaupungin laidoilla, jolloin niihin pääsee vain
käyttämällä jotain kulkuvälinettä. Kaksi suurta ostoskeskusta Aqua ja El Saler sijaitsevat
Turia joen itäisessä päädyssä, jonne pääsee yliopistolta helpoiten bussilla 1 ja keskustasta
Valencia Nordin läheltä bussilla 35 ja 15. Lisäksi metrolinjan numero 5 pysäkki Machado
sijaitsee muutaman minuutin kävelymatkan päässä kauppakeskus Arenasta ja metrolinja
numero 1 pysäkki Turia kauppakeskus Nuevo centron kohdalla. Ostoskeskusten lisäksi
erittäin hyvät shoppailumahdollisuudet ovat ydinkeskustassa Xàtivan metropysäkiltä
lähtevän Calle Colónin varsilla. Samaisella tiellä sijaitsee Espanjan suurimman
kauppaketjun El corte inglésin tavaratalo, jossa tarjotaan turisteille 10 % alennukset
kaikista ostoksista. Tavaratalossa asioidessa kannattaa muistaa hyödyntää kyseinen
alennus,

jonka

saa

tavaratalon

asiakaspalvelupisteestä,

atención

al

cliente.

Shoppailupäivän voi päättää nauttimalla yogurttijäätelöä jossain kaupungin lukuisista
yogurttijäätelöbaareista.

Parhaimmat ravintolat ja baarit löytyvät vanhan kaupungin ulkopuolelta. Vanhassa
kaupungissa sijaitsevat ravintolat ovat selkeästi turisteille suunnattuja, jolloin myös
hintataso on korkea ja laatu välttävä. Turia joen pohjoisella puolella sijaitsee Blasco Ibañez
katu, jonka varrelta löytyy paljon ravintoloita ja pieniä tapaspaikkoja. Lisäksi alue on
erittäin suosittu yöelämän keskus, mikä tekee siitä houkuttelevan asuinalueen monelle
opiskelijalle. Kadun varrella on myös Valencia CF:n kotikenttä, Mestalla. Toinen hyvä
ravintola-alue Ruzafa sijaitsee ydinkeskustasta kaakkoon ja tarjoaa boheemeja taide- ja
kulttuurielämyksiä sekä halpaa ja aitoa espanjalaista ruokaa.

6.3 Nähtävyydet
Pakolliset nähtävyydet Valenciassa ovat Ciudad de las Artes y Ciencias ja vanha kaupunki
kokonaisuudessaan. Ciudad de las Artes y Ciencias on Valencian Turia joenuoman
päässä sijaitseva alue, joka koostuu tiedekeskuksesta El Museo de las Ciencias Príncipe
Felipe, musiikin ja taiteen palatsista Palacio de las Artes Reina Sofía, monitoimitilasta El
Ágorasta ja merimaailmasta El Oceanográficosta. Merimaailma on vesieläinpuisto, jossa
on ehdottomasti käytävä Valencian vaihdon aikana. Puistoon voi ostaa halvemman lipun
Carnet Jovélla tai opiskelijakortilla, mutta erasmusjärjestöt organisoivat sinne myös
yhteisiä käyntejä. Sama periaate on Valencian eläintarhassa, mikä on käytännössä
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eläinten puolesta vastaavanlainen kuin mikä tahansa Euroopan suurista eläintarhoista,
mutta tässä eläintarhassa on kaikki aidat vaihdettu lasiin tai silmälle näkymättömiin
esteisiin, jolloin vierailija tuntee olevansa eläinten keskellä. Suosittelemme tätä puistoa
ehdottomasti.

Valencian kaupungista etelään sijaitsee Albuferan luonnonpuisto, missä voi kokea itäisen
espanjan metsät ja eläimet. Alue koostuu vesistöistä ja viheralueista, jonne valencialaiset
ja lähialueen asukkaat mielellään menevät viettämään vapaapäivää picnicin merkeissä.
Erasmusjärjestöjen mukana voi lähteä kokemaan Albuferan ihmeellisyyden pyörillä, mutta
paikan päälle pääsee Valenciasta myös linja-autolla.

7. Loppusanat
Valenciaan lähdettäessä on muistettava, että kulttuuriero Suomeen verrattuna on suuri.
Kaikkeen kuluu Valenciassa aikaa, eikä asiat välttämättä toimi aina odotetulla tavalla.
Kuitenkaan

Valencian

aurinkoon,

ihmisten

rentoon

asenteeseen

ja

mahtavaan

kulinaariseen kulttuuriin ei voi olla rakastumatta. Alkushokin helpottamiseksi kannattaa
varata itselleen monta passikuvaa mukaan, koska niitä tarvitaan joka kädenkäänteessä ja
usein samaan hakemukseen vaadittiin vielä kaksi. Toki niiden hankkiminen Valenciassa
on kohtalaisen helppoa lukuisten valokuva-automaattien ansiosta. Lisäksi on hyvä
muistaa, että espanjassa vain harva asia toimii internetin välityksellä. Usein asioita
selvittäessä joutuu täyttämään lukuisia kaavakkeita ja puhumaan paljon puhelimessa,
mutta kun asian tiedostaa jo ennen lähtöä ja varautuu siihen, vaihdon alku sujuu varmasti
ilman suurempia kommelluksia. Valencialaisen mentaliteetin omaksuttua on siitä vaikea
päästä eroon Suomeen palattua. Valenciassa vietettyä aikaa emme mistään hinnasta
vaihtaisi pois, emmekä todennäköisesti tekisi mitään toisin jos vasta nyt olisimme sinne
lähdössä. Suosittelemme ehdottomasti tätä kohdetta Espanjan vaihtoa harkitseville ja jos
tämän matkaraportin myötä mielenkiinto heräsi ja tahtoisit kysyä tai tietää jostain lisää, ota
ihmeessä yhteyttä sähköpostitse eriika.karhumaki@lut.fi tai hanna.lohva@lut.fi .

