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Y por qué Chile?
Lähdin Chileen koska halusin mennä maahan, jossa puhutaan Espanjaa, koska olin
yliopistossa lukenut sitä kaksi vuotta. Olin myös viehättynyt ajatuksesta lähteä jonnekin
kauemmas Eurooppaa, koska en ollut aikaisemmin muilla mantereilla ollut. Chile oli
ainoa varteenotettava vaihtoehto vaihto-opiskelulle, jonka mukana tulisi myös kielitaito,
koska Argentinassa opiskelu olisi tapahtunut englanniksi. En tiennyt ennen Chileen
menoa maasta paljon ja koko Latinalainen Amerikka oli minulle todella tuntematonta
aluetta.

Valmistelut ja matka
Ostin lennot suhteellisen ajoissa ja ne maksoivat 1270 € kilroyn kautta. Tuolla
summalla suurin piirtein pääsee yhä Chileen ja takaisin. Lensin Chileen heinäkuussa
osallistuakseni alussa järjestettävälle kielikurssille ja palasin Suomeen heinäkuussa,
koska halusin jäädä Chileen nauttimaan vapaudesta ja matkustelusta lukukauden
jälkeen.
Ennen Chileen lähtöä hain viisumin, joka lähes kaikilla opiskelijoilla oli. Ainakin yksi
saksalainen poika ei viisumia tarvinnut vaan haki maan rajan ylityksellä uuden
turistiviisumin aina kolmen kuukauden välein. Viisumin hankkiminen oli hieman
hankalaa johtuen chileläisestä mentaliteetista suurlähetystössä. En saanut kunnolla
selvää mitä papereita minulta vaadittiin ja missä vaiheessa viisumini valmistuminen oli.
Viimeisellä viikolla ennen lähtöä ajattelin mennä vielä itse suurlähetystöön selvittämään
kiikastaako jostain, olin käynyt siellä kerran aikaisemmin viemässä passini. Minulle ei
ollut ilmoitettu mitään, mutta viisumi olikin jo valmiina. Viisumin hakeminen oli siis
suhteellisen helppoa, mutta hieman epäselvää.
Chilessä ei tarvita pakollisia rokotuksia. Minulla perusrokotusten ohella oli
sikainfluenssa-, A-hepatiitti- ja keltakuumerokotteet. Ennen lähtöä YTHS:n
terveydenhoitaja neuvoi minua ottamaan keltakuumerokotteen, jos aion matkustella
Chilen ulkopuolelle. Missään vaiheessa keltakuumerokotuksen perään ei kysytty, mutta
kannoin rokotustodistetta kiltisti passini mukana.
Matkavakuutuksen otin reilusti yli kotiintulopäivämääräni, jotta se olisi varmasti
voimassa kotiinpaluuseeni asti. Matkavakuutuksen tavaravakuudeksi kannattaa ottaa
myös sellainen summa, että saa mahdollisen varkauden tapahtuessa ainakin osan
tavaroista korvattua. Kannattaa myös tutustua hyvin vakuutuksen ehtoihin, jotta tietää,
mitä tietoja on vakuutusyhtiölle annettava korvausvaatimuksen yhteydessä. Kaikki kuitit
ja muut on hyvä olla tallessa ja vaikka jo digitaalisena versiona skannattuna, jotta
asioita voi hoitaa etänä varkauden sattuessa.
Matka jännitti tietysti paljon, olin lähdössä aivan yksin vieraalle mantereelle. Lensin
ensin Helsingistä Madridiin. Madridissa minulle kerrottiin, että lento oli ylibuukattu,
kuten mannertenväliset lennot usein ovat. Minun piti odottaa aivan boardingin loppuun

ja sain sitten paikan business-luokasta. Joissain tapauksissa lentoyhtiö tarjoaa
mahdollisuutta jäädä yöksi maahan hienoon hotelliin sekä hieman rahaa kuten kaverini
teki lähtiessään Chilestä. Tällainen saattaa kannattaa, koska rahasumma oli
muistaakseni 200 €.
Santiago de Chilen lentokentällä pienen etsimisen jälkeen löysin tuutorini ja pääsin
hänen kanssaan matkaamaan kohti Valparaísoa. Olin varannut hostellin (Casaclub
niminen) Cerro Artillerialta, joka oli oikein hyvä paikka, jos olisin ymmärtänyt enemmän
siinä vaiheessa julkisista kulkuvälineistä enkä olisi ollut niin peloissani. Casaclub oli
halpa, mutta riittävä, hieman kylmä oli ainakin ensimmäisenä yönä, koska reppuni ei
tullut vasta kun seuraavana päivänä perille Chileen ja hostelliini. Casaclub-hostellissa
olin kolme yötä ja sitten vaihdoin Cerro Bellavistan hostelliin Caracol. Caracol oli jo
vähän kalliimpi, mutta erittäin hyvälaatuinen ja lämmin tai ainakin lämpimämpi, koska
silloin kun tulin oli hyvin kylmä.

Opiskelu
Universidad Tecnica Federico Santa Maria on arvostettu teknillinen yliopisto, joka
perustettiin Feden omaisuudella, jonka hän nimenomaan oli testamentannut yliopiston
perustamiseksi Valpoon. Yliopisto sijaitsee Valparaísossa, mutta on melkeinpä Valpon
ja Viñan puolivälissä. Yliopisto on todella upea ja siellä on hyvä henki. Opiskelijat ovat
ylpeitä saadessaan olla ”sansanoita”, sana jota käytetään koulun opiskelijasta.
Yliopistolla tutustuu hyvin vaihtareihin ja myös chileläisiin, koska he ovat hyvin
kiinnostuneita ulkomaalaisista.

Kurssit

Halusin käydä kursseja, jotka auttaisivat minua ensisijaisesti espanjan opiskelussa. En
ottanut kovinkaan vaikeita kursseja, koska en halunnut joutua stressaamaan liikaa
koulusta. Kun tein learning agreenmentia, ajattelin, että valinnat voi tehdä samalla
tavalla kun Berliinin teknillisessä yliopistossa, jossa olin aikaisemmin ollut vaihdossa.
Siellä kursseja saattoi ottaa ja jättää ja learning agreenment oli hyvinSsuuntaa-antava.
Santa Mariassa valitsemani kurssit oli suoraan laitettu paikalliseen WebOodiin eli
Siga:an. Kursseja on suhteellisen helppo perua, mutta kursseille on ainakin oman
kokemukseni mukaan vaikea ilmottautua, joten on parempi ottaa learning
agreenmentiin enemmän kursseja ja katsoa sitten lukuvuoden alussa mille kursseille
haluaa mennä.

Relaciones Interpersonales 3,5 ECTS (2 UTFSM credits)
Kurssin opettajalla Jania Valdivialla oli temperamenttinen ja omaperäinen tapa opettaa
ja itse pidin siitä hyvin paljon. Kuulin kaverini tuutorilta, että tällä kurssilla puhutaan
paljon ja meininki on rentoa, joten päätin ottaa kurssin, vaikkei se minun alkuperäiseen

suunnitelmaan kuulunutkaan. Kurssilla oli mukava käydä, vaikka en aina ymmärtänyt
puoliakaan joistain aiheista. Kurssiin kuului esitelmä ryhmässä ja lopuksi tehtiin essee
jostain henkilökohtaisesta ongelmasta.

Español como lengua extranjera III 3,5 ECTS (2 UTFSM credits)
Espanjan kielen kurssilla käytiin läpi kielioppiasioita. Opettaja Susana Astete ei ollut
kovin motivoiva opettaja, joten surkuttelin hieman, että olisin voinut oppia enemmänkin
espanjaa ja kurssi olisi voinut tukea paremmin käytännössä oppimaani. Kurssiin kuului
kaksi esitelmää, toinen vaikuttavasta chileläisestä henkilöstä ja toinen jostakin
suuremmasta Chilen kulttuuriin liittyvästä kokonaisuudesta. Kurssilla tehtiin myös 5
tekstiä opettajan antamista aiheista ja pieniä kokeita. Lopussa oli päättävä koe.

Etica Ambiental 3,5 ECTS (2 UTFSM credits)
Etica Ambientalin professori oli hyvin innostava ja kiinnostunut vaihtareista. Luennoilla
käytiin läpi ympäristöetiikan erilaisia aihealueita ja paljon esimerkkejä. Ryhmissä tehtiin
myös kaksi eri case-esitelmää. Kurssilla tehtiin yhden ison loppukokeen sijasta kolme
muuta pientä testiä. Arvosana määräytyi esitelmien ja kokeiden yhteeenlasketuista
arvosanoista.

Gestion Ambiental 5 ECTS (3 UTFSM credits)
Gestion Ambiental eli ympäristöjohtaminen oli mielenkiintoinen kurssi, koska siinä
käytiin ISO 14001- standardia hyvin yksityiskohtaisesti läpi. Arvosana perustui kurssin
aikana tehdyille pienille testeille ja loppukokeelle sekä esitelmälle, jossa piti esitellä
yhden yhtiön ympäristöjohtamista. Kurssi oli mielenkiintoinen, mutta ehkä vähän
isotöinen.

Historia de Chile
Kävin myös Chilen historian kurssin, josta oman sähläyksen ja yliopiston
henkilökunnan sähläyksen takia ole saanut arvosanaa lopputodistukseeni. Kurssilla
käytiin läpi monia tekstejä, jotka käsittelivät Chilen historiaa. Monet teksteistä olivat
vähän vaikeita, mutta kurssin läpipääsemisessä ei pitäisi olla ongelmia, koska vaihtarit
saivat auttaa toisiaan ja mitään koetta kurssilla ei ollut vaan kurssilla kirjoitettiin
tekstejä, jotka kokosivat tunnilla käydyt asiat yhteen.

Harrastukset

Yliopistolla järjestetään monenlaisia liikunnallisia harrastuksia ja miksei eiliikunnallisiakin. Ainakin karatea, capoeiraa ja salsaa. Kursseja järjestetään keskipäivän
tauon aikaan, jolloin kaikki opiskelijat ovat tauolla. Muistaakseni olisin jonkin kurssin
halunnut ottaa noista harrastekursseista, mutta meillä oli espanjantunnit aina samaan
aikaan keskipäivän tauon kanssa. Itse en harrastanut yliopistolla siis mitään vaan
jatkoin joogaharrastustani Valparaísossa (http://www.almazendelmar.blogspot.com/) ja
Viñassa (http://www.pranayoga.cl/).

Elämä Chilessä
Chile on upea maa ja nähtävää riittää koko sen pituudelta. Chilessä asuu 16,7
miljoonaa ihmistä, joista pääkaupungissa Santiago de Chilessä 4,8 miljoonaa. Chile on
latinalaisen Amerikan yksi vauraimmista maista ja sen kyllä huomaa jos hieman
reissaa. Chileläiset ovat kiinnostuneita ulkomaalaisista ja erittäin ystävällisiä.

Turvallisuus

Kun saavuin Chileen, tuutorini kuumotteli minua Valparaíson vaaroista ja otin hänen
varoitukset vähän liiankin tosissaan ja tulin tosi säikyksi. Pelkäsin, että minuun voitaisiin
kajota fyysisesti, mutta Chilessä turvattomuus tarkoittaa juuri materian varastelun
yleisyyttä. Varsinaista vaaraa päiväsaikaan Valpossa, saati sitten Viñassa, ei ole, jos ei
satu johonkin kadulle aivan yksin. Kannattaa siis pysyä alueilla missä on ihmisiä ja
kysellä paikallisilta missä on oikeasti vaarallista. Omalla ulkonäöllä varkaita voi
tietenkin vetää puoleensa enemmän kuin paikalliset. Yöllä vaihtareiden keskuudessa
tulee tapa saattaa naispuoliset opiskelijat juhlinnan päätteeksi kotiin joten illalla
liikkumisesta ei kannata olla huolissaan. Muilta vaihtareilta vietiin tavaraa kadulla,
meille murtauduttiin taas sisälle yhdessä Viñan korkeista kerrostalosta (Traslaviña 60).
Varkaus oli ilmeisesti hyvin suunniteltu ja mukana oli kerrostalon huoltomiehet
päähallintomies mukaan lukien. Vaikutti myös, että PDI:lle eli Policia de
Investigacionesille oli maksettu jotain voitelurahoja. Tästä oppineena voin vinkata, että
kannattaa asua chileläisten kanssa samoissa asunnoissa, koska he pitävät omasta
turvallisuudestaan huolen. Lukkojen toimivuus ja luotettavuus kannattaa tarkastaa ja
laitattaa vaikka lisälukko, jos siltä tuntuu. Ohje, jota myös yliopistolla alkuinfossa
toitotettiin, oli, että poliisiasioissa ota yhteys aina ja vain Garabineroihin. Tämä on
erittäin tärkeää, jos et halua tulla kusetetuksi.

Asuminen

Olin aivan alussa asunut hostelleissa, mutta muutin viikoksi hostellielon jälkeen tuttujen
nurkkiin pyörimään. Olin tutustunut vaihtareihin, jotka eivät olleet vielä lähteneet pois
Chilestä ja saatoin jäädä siksi aikaan heidän nurkkiin asumaan kunnes löytäisin oman
kämpän. Asunnon löytäminen on Valpraraísossa helppoa, vaikka se tuntuukin kaiken
alkusähellyksen ohella stressaavalta. Asuntoja voi alkaa katsella ja kyselyjä tehdä jo
ennen saapumista, kuten kielikurssikaverini, josta tuli myöhemmin kämppikseni, teki.
Hänen kauttaan muutin ensimmäiseen asuntooni, joka oli korkea kerrostalo Plaza
Anibal Pintolla ihan Cerro Alegren juuressa. Päädyin heittämään tästä huoneesta
kolikkoa ja voitin siis huoneen. Tästä oppineena voin sanoa, ettei kannata lähteä
etsimään yhdessä kämppää sellaisen ihmisen kanssa, joka on kiinnostunut samoista
huoneista kuin sinä. Kämppiselämä alkoi mukavasti kun meillä oli kämppiksenä vielä
ranskalainen poika. Tilanne muuttui kun kämppään muutti toinen ranskalainen ja meillä
meni hermot. Päätimme muuttaa pois kämpästä, vaikka se oli tosi upealla paikalla ja
muutenkin sopiva. Meillä oli myös liian kaverillisen vuokranantajan kanssa ongelmia,
koska hän ei aina suostunut hoitamaan velvollisuuksiaan.

Kuvassa ensimmäinen
rakennuksessa

asuntoni,

joka

oli

ehkä

Valparaíson

rumimmassa

Tuttuni, joiden luona olin asunut Viña del Marissa silloin kun minulla ei ollut vielä omaa
kämppää, olivat muuttamassa pois. Asunto oli pieni, mutta sopiva kahdelle hengelle,
joten päätimme ensimmäisessä kämpässä hyvin ystävystyneinä muuttaa yhteen
Viñaan. Jälkeenpäin en kyllä enää haluaisi sitä ratkaisua tehdä. Valparaíso on paljon
mielenkiintoisempi ja mukavampi paikka asua. Asuimme Viñassa siis neljä kuukautta ja
siihen asuntoon meille myös murtauduttiin. Viña on turvallisempi ja kaupallisempi kuin
Valparaíso.

Kuvassa näkymä Viña del Marin asunnosta
Kolmas asunto löytyi saksalaisen kämppikseni lähdettyä kokonaan pois Chilestä
kaverini luota. Ruotsalainen kaverini oli matkustelemassa ja sain asua hänen
huoneessaan poikaystäväni kanssa kuukauden. Tämä asunto oli Cerro Artillerialla,
jossa en välttämättä yksin haluaisi vaaleatukkaisena tyttönä asua. Asunto oli mukava ja
rento sekä sen maisemat aivan upeat.

Matkustelu

Matkustelusta todella innostuu Chilessä, koska kaikki vaihtarit ovat kokoajan
suunnittelemassa matkoja eripuolille Chileä ja Etelä-Amerikkaa. Lentäminen Chilen
sisällä ja muualle on halpaa ja maanosasta löytyy aivan uskomattomia matkakohteita.
Reissasin itse suhteellisen vähän, mutta olen hyvin tyytyväinen reissuihin. Kannattaa
tiedustella muilta heidän tekemistään reissuista, näin saa selvää turvallisuusseikoista ja
paljon muita vinkkejä.
Ensimmäinen reissu oli suuremman porukan kanssa pääsiäissaarelle, jossa olin
lokakuussa neljä päivää. Pääsiäissaarella ei aikaa tarvitse kuin viisi päivää, korkeintaan
viikko. Kokemus oli ihan uskomaton kun kipusimme kaverini kanssa hevosten selässä
saaren korkeimpaan kohtaan, josta joka puolelle näkyi vain merta. Saarella oli myös
ikumuistoista tutustua sen historian eri vaiheisiin ja moai-patsaisiin, joista saari on
kuuluisa.
Perun matka oli myös todella hieno. Olin kahden/kolmen kaverini kanssa Perussa ja
kiersimme etelästä itään ja sitten vielä rannikolle joulukuun aikana. Perusta jäivät
parhaiten mieleen Colca-laakso kondoreineen ja sairastuttavine korkeuskäyrineen sekä
Machu picchu ja Pueto Maldonadon viidakko Madre de Dios joen varrella. Suosittelen

erityisesti viidakossa käymistä. Minulle se oli todella vaikuttava kokemus nähdä
hämähäkkejä, käärmeitä, lintuja ja apinoita sekä suosikkejani lehdenleikkaaja
muurahaisia aidossa elinympäristössään.
Kolmas reissuni oli tammikuun alussa ja se kohdistui Etelä-Chileen. Lensin ensin
kahden ruotsalaisen kaverini kanssa Santiagosta Punta Arenasiin, josta lähdimme heti
Torres del Painen kansallispuistoon. Vuokrasimme auton ja sillä liikkuminen oli todella
helppoa, suosittelen! Tämän jälkeen lensimme Punta Arenasista edelleen Puerto
Monttiin, josta käsin vuokrasimme auton ja lähdimme Chiloén saarelle. Tämän jälkeen
kävimme vielä Puerto Varasissa ja Ensenadassa katsomassa tulivuoria. Etelässä olisi
ollut paljon enemmänkin nähtävää ja olisin voinut viettää siellä kauemmin aikaa.
Erityisesti suosittelen Chilen aivan eteläkärkeä, jossa on todella huimaavat maisemat.
Ei välttämättä kannata jäädä vain kansallispuiston alueelle vaan tutkia myös muita
huikeita maisemia tarjoavia alueita.

Kuvaaa Torres del Painen kansallispuisto lentokoneesta katsottuna

Lopuksi
Olen hyvin iloinen Chilen reissustani. Opin paljon Espanjaa, lähtiessäni en
espanjalaiselle kaverille uskaltanut vielä mitään espanjaksi sanoa, mutta pakon edessä
tuli opittua paljonkin. Lopulta selviydyin hyvin kaikenlaisista tilanteista espanjaksi.
Maapallon toisella laidalla tuli opittua myös paljon muuta. Sitä kaikkea on vaikea
kuvailla, mutta ainakin rauhallisuutta ja itsevarmuutta. Chilessä olemisen jälkeen olen
myös osannut arvostaa Eurooppaa ja Suomea enemmän.

Kuvassa Valparaíso ja mie, joka en vielä tiennyt mitään tulevista seikkailuista

