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Johdanto
Päätös hakea vaihtoon tuli minulle aivan hetken mielijohteesta. Olin toki aina halunnut kokea
vuoden ulkomailla, mutta ensimmäisenvuodenopiskelijana en ollut ajatellut asiaa juuri ollenkaan.
Keväällä huomasin kuitenkin, että jälkihaussa oli vielä monia paikkoja avoinna ja mielenkiintoni
heräsi. Minulle oli alusta asti selvää, että haluan lähteä Espanjaan oppiakseni kielen kunnolla ja
Barcelona tuntui mieluisimmalta kohteelta sen monipuolisuuden vuoksi. Näin jälkikäteen voin
sanoa sen olleen erinomainen valinta, sillä vuosi oli aivan uskomaton! Halusin myös oppia
tuntemaan maan kulttuuria ja päästä jyvälle paikallisten elämäntyylistä.

Yleistä Barcelonasta
Barcelona on Espanjan toiseksi suurin kaupunki noin 1,5 miljoonan henkilön väkiluvullaan ja
sijaitsee espanjan itärannikolla, Välimeren rannalla, hieman alle 200 kilometriä Ranskan rajalta
etelään. Kaupunki on hyvin kansainvälinen ja sen katukuvaan kuuluvat ainaiset turistit, jotka
ottavat valokuvia kaikkein tärkeimmistä nähtävyyksistä. Tämä on luonnollista, löytyyhän
Barcelonasta niin Gaudin suunnittelemia mestariteoksia kuin muutakin upeaa arkkitehtuuria.
Vanha kaupunki pienine autottomine kujineen ja ihanine kauppoineen on näkemisen arvoinen,
oman säväyksen tunnelmaan luovat myös meren tuomat tuulahdukset. Tosin uimaranta on omaan
makuuni hieman liian ahdas, mutta onneksi vain 15 minuutin junamatkan päästä löytyy upeita
vaihtoehtoja. Ilmasto on miellyttävä melkein koko vuoden, tosin keväällä saattaa sataa jonkin
verran. Tästä johtuen syksy on mielestäni parempi aika lähteä vaihtoon, jos mielessä on viettää
ulkomailla vain yksi lukukausi.
Barcelona on myös Katalonian itsehallintoalueen pääkaupunki ja sen virallisina kielinä toimivat
sekä katalaani että espanja. Katalaani kuuluu espanjankielen tapaan romaanisiin kieliin ja se on
jokseenkin sekoitus espanjaa, ranskaa ja italiaa. Itse en ymmärtänyt puhutusta kielestä aluksi juuri
mitään, sillä se muistuttaa eniten ranskaa. Luetusta kielestä sen sijaan saa paremmin selvää.
Paikalliset ovat Barcelonassa hyvin katalonialaisia ja puhuvat omaa kieltään, jos se vain on
mahdollista. Tämä kannattaa tiedostaa ymmärtääkseen paremmin kaupungin kulttuuria. Yleensä
ihmiset kuitenkin vaihtavat ystävällisesti espanjaan, jos he huomaavat, ettei joku ymmärrä heitä:
espanjalla pärjää siis aivan loistavasti.

Barcelonassa kuten yleensä Espanjassa eletään huomattavasti myöhemmin kuin Suomessa.
Lounas syödään normaalisti yhden ja neljän välillä, ja päivällinen kymmenen jälkeen illalla ihan
arkipäivinäkin. Tähän meni ainakin minulla hieman aikaa totutella. Kahviloita löytyy lukemattomia,
ja kahvilakulttuuri onkin hyvin suosittua ja arkipäiväistä.
Barcelonassa kauppatieteilijöille on kaksi vaihtoehtoa vaihtokohteena, Universitat de Barcelona
(UB) ja Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Näistä ensimmäinen, ja jossa itse opiskelin,
sijaitsee keskustan tuntumassa, kun toiseen on matkaa reilu puolituntia junalla. Onneksi
kaupungissa metroyhteydet ovat hyvät ja junatkin kulkevat ihan mukavasti. Opiskelusta kerron
lisää hieman myöhemmin.

Lähtövalmistelut
Hyväksytyksi tuleminen ja haku kohdeyliopistoon
Jälkihaussa hakeneena sain varsin myöhään varmistuksen vaihtoon lähdöstä, vaikka olinkin
osannut odottaa sitä tietäen, että hakijoita Espanjaan oli hyvin vähän. Koko hakuprosessi oli varsin
yksinkertainen, ja kaikki sujui melko lailla omalla painollaan: tuli vain seurata KV -toimistosta
saamia ohjeita. Minun tuli siis vain täyttää hakemukset, hakea ERASMUS -apurahaa, ja asia olikin
sillä selvä. Vaikeinta kaikesta oli etsiä järjestettäviä kursseja yliopiston nettisivuilta Learning
Agreementia varten, sillä osa yliopiston nettisivuista oli mahdollista lukea ainoastaan katalaaniksi,
mihin en tuossa vaiheessa ollut vielä tottunut.
Kauppatieteiden kurssit löytyvät osoitteesta: www.ub.edu/economiaempresa, mutta voit myös
lähettää kohdeyliopiston KV -toimistoon sähköpostia ja kysyä espanjankielistä versiota
tarvittaessa. Näillä kurssivalinnoilla ei ole kuitenkaan suurta merkitystä, sillä halutessasi voit
vaihtaa niitä vielä Barcelonasta käsin. Muistathan kuitenkin, että valittavista kursseista 51
prosenttia tulee olla omalta osastoltasi.

Kela
Vaihtoon lähdön varmistuttua ilmoitin KELAlle muuttavani vuodeksi ulkomaille opintojeni takia ja
hankin Eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Tämä kortti mahdollistaa lääkärillä käynnin kohteen

julkisissa palveluissa ja sitä kysytään myös yliopistolle mentäessä. Kortti on ilmainen ja se on
helppo saada: sinun tulee vain täyttää hakemus netissä, ja saat sen postitse kotiin parissa viikossa.

Lennot
Lennot tilasin Internetin kautta elokuun lopulle. Lensin Helsingistä Barcelonaan suoralla lennolla,
mikä tuli maksamaan minulle hieman yli sata euroa. Ostin siis vain yhdensuuntaisen lipun, koska
en ollut aivan varma, milloin tulisin Suomeen viettämään joulua. Internetistä löytyy vaikka kuinka
paljon hyviä ja halpoja vaihtoehtoja, ja mahdollisuus on lentää myös Barcelonaan suoraan
Lappeenrannasta Air Balticilla. Itse palasin vaihdosta tätä yhteyttä käyttäen.

Muuta
Ennen Espanjaan lähtöä otin matkavakuutuksen Ifistä, ja vakuutusasioiden kannattaakin olla
kunnossa: Barcelonassa kun riittää taskuvarkaita. On myös hyvä kerrata hieman espanjankieltä,
sillä varsinkin yliopistolla sitä tulee tarvitsemaan.

Muutto Barcelonaan
Ensimmäiset viikot: ilmoittautuminen yliopistoon ja kielikurssi
Lensin siis Barcelonaan elokuun loppupuolella kesän ollessa kuumimmillaan. Minulla oli noin viikko
aikaa tutustua kaupunkiin ennen ERASMUS -opiskelijoille suunnattua espanjan kielikurssia, mikä
osoittautui oppimisen kannalta täysin tarpeettomaksi mutta toimi erinomaisena välineenä
tutustua uusiin ihmisiin. Kurssin hinta oli hieman yli sata euroa ja siihen kuului 40 tuntia opetusta
kahden viikon aikana tasokokeen perusteella valituissa ryhmissä. Kurssi oli siis intensiivinen ja
järjestettiin ennen yliopiston varsinaista alkua.
Tätä kurssia ennen olin jo käynyt ilmoittautumassa läsnäolevaksi kauppatieteiden osaston KV toimistossa, mikä sijaitsee vihreän metrolinjan pysäkillä nimeltä Palau Reial. Sinne on hyvä ottaa
mukaan eurooppalainen sairaanhoitokortti, passi/passikopio ja varmuudenvuoksi kaikki LUTista
saadut paperit. Ilmoittautuminen sujui nopeasti ilman minkäänlaisia ongelmia ja siellä tuli
tutustuttua uusiin ihmisiinkin.

Asuminen
Mennessäni Barcelonaan olin sopinut majoittuvani erään suomalaisen naisen luona viikon verran
etsiäkseni asuntoa. Kävin katsomassa monia eri vaihtoehtoja mitään hyvää kuitenkaan löytämättä
ja näin ollen päätin jäädä hänen luokseen kunnes löytäisin yhtä mukavan asunnon espanjalaisten
kämppäkaverien kera. Tämä etsintä kesti tammikuuhun asti, tosin en ollut enää kovin aktiivinen
tietäessäni katon olevan pääni päällä ja asuessani aivan ydinkeskustassa.
Barcelonassa on asuntoja melko paljon tarjolla, mutta hyvän löytäminen voi kestää hieman aikaa
riippuen tietenkin siitä, mitä haluaa. Hyvin yleistä on, että yksi henkilö vuokraa esimerkiksi kolme
makuuhuonetta sisältävän asunnon ja vuokraa tyhjät huoneet eteenpäin. Näin ollen asuminen on
usein solutyyppistä. Huoneiden vuokrat vaihtelevat keskimäärin 300 - 450/ kk riippuen asunnon
sijainnista, kunnosta, koosta jne., mutta toki halvempia ja kalliimpiakin löytyy. Kirjallisia
sopimuksia ei useinkaan tehdä, ja vuokranantajat perivät yleensä yhden tai kahden kuun
takuuvuokran, joka palautetaan asunnosta lähdettäessä. Kannattaa olla tarkkana siitä, kenen
kanssa näitä suullisia sopimuksia tekee: useammalla kaverillani oli vaikeuksia saada maksaneensa
takuuvuokra takaisin vuokranantajien keksiessä monenlaisia verukkeita ja syytöksiä. Suosittelen
myös, että asunto kannattaa hankkia Barcelonasta käsin niin, että on mahdollisuus käydä itse
katsastamassa paikat.
Minulla ei sen sijaan ollut mitään ongelmia asuntojeni kanssa. Maksoin toisesta huoneestani 375
euroa kuukaudessa kaikkine kuluineen. Asunnossa oli kolme makuuhuonetta, olohuone, keittiö
sekä kaksi kylpyhuonetta, ja jaoin sen kahden espanjalaisen tytön kanssa. Kokemukseni asumisesta
näiden espanjalaisten kanssa on erittäin positiivinen: opin paljon kieltä ja tutustuin paremmin
kulttuuriin. Suosittelen siis lämpimästi! Ensimmäinen asuntoni oli hieman kalliimpi, sillä minulla oli
enemmän tilaa käytössäni.
Mielestäni paras asuinalue on ehdottomasti Gracia, joka sijaitsee noin viidestä kymmeneen
minuuttia ydinkeskustasta metrolla. Alue on hyvin kotoisa, kuin kylä kaupungin keskellä pienine
katuineen, mukavine aukioineen, lukuisine kahviloineen ja baareineen. Se on myös espanjalaisten
suosiossa eikä siellä oikeastaan liiku turisteja, mitä osaa arvostaa sitä enemmän mitä kauemmin
Barcelonassa asuu. Myös tietyt alueet Eixamplessa kuten Sagrada Familia ovat ihan mukavia.
Hyvä Internet -sivusto tarkkailla vapaita asuntoja on www.loquo.com.

Opiskelu
Opiskelu Barcelonassa on hieman erilaista kuin Suomessa ja oman haasteensa siihen luo se, että
kursseja ei käydä omalla äidinkielellä eikä myöskään englanniksi. Itse puhuin jo jonkin verran
espanjaa, joten kieli ei tuottanut minulle suuria ongelmia, toki sitä joskus joutui vähän
ponnistelemaan. Monilla kursseilla käytetään jatkuvaa arviointia mikä tarkoittaa sitä, että koko
lukukauden mittaa tehdään erilaisia tehtäviä, välikokeita, ehkä esitelmä ja lopputentti.
Opetuksesta noin 60 prosenttia järjestetään katalaaniksi ja 40 prosenttia espanjaksi. Kurssien kieli
kannattaa ottaa selvää ennen sen alkua kauppatieteiden osaston nettisivuilta. Espanjankielisillä
kursseilla opiskelumateriaali kuten diat ovat myös usein katalaaniksi. Tämä oli aluksi hieman
häiritsevää, mutta kaikkeen sitä tottuu ajan mittaa.
Opetus yliopistossa alkoi syyslukukaudella syyskuun puolenvälin tienoilla. ERASMUS -opiskelijoille
järjestettiin infotilaisuus siitä, miten ilmoittautua kursseille ja niin edelleen. Ilmoittautuminen
kursseille tehtiin erittäin myöhään, minkä ansiosta kaikilla oli noin kuukausi aikaa käydä
katsomassa eri kursseja ja vasta sitten tehdä ryhmävalinnat. Syyslukukauden tentit järjestettiin
tammikuussa ja helmikuun alussa, minkä jälkeen kevät lukukaudella luennoitiin toukokuun
loppuun asti tenttien seuratessa kesäkuussa. Joillakin kursseilla tentit järjestettiin kuitenkin
viimeisellä luennolla.
Minulle itselleni koko vuoden tarkoitus oli uusien kokemusten keräämisen ja uusiin ihmisiin
tutustumisen lisäksi oppia puhumaan sujuvasti espanjaa. Tämän takia panostin paljon juuri kielen
opiskeluun, ja kävin vain muutaman kurssin kauppatieteiden osastolla. Tässä tulevat kaikki
käymäni kurssit:
Lengua española 18 op
Tämä kurssi oli yhden lukukauden kestävä, ulkomaalaisille tarkoitettu espanjankielen kurssi, joka
oli erittäin kattava ja haastava. Tunteja järjestettiin maanantaista torstaihin yhteensä yhdeksän
tuntia viikossa, mikä ei kuitenkaan riittänyt kaikkien näiden asioiden oppimiseen vaan vaati
varsinkin aluksi paljon itsenäistä työskentelyä. Kurssin alussa suoritettiin tasokoe, jonka
perusteella oppilaat jaettiin eri ryhmiin. Puolet tunneista oli kielioppia ja puolet harjoituksia
lähinnä suullisesti, ja lopussa suoritettiin tentti, joka ei ollut ihan helppo. Asteikolla nollasta

kymmeneen yli kahdeksan sai vain muutama oppilas. Kurssi oli maksullinen, mutta mielestäni
vaivan arvoinen, jos haluaa oppia puhumaan espanjaa oikein. Itselleni tästä oli suurta apua.
Introducció a l’Economia de Turisme 6 op
Tämä kurssi oli mielestäni erittäin mielenkiintoinen ja siinä käsiteltiin turismia talouden eri
näkökulmista. Kurssin aikana suoritettiin erilaisia tehtäviä, tehtiin esitelmä ja loppukoe. Tämä
kurssi oli helppo suorittaa, sillä valinnaisena kurssina opettajat painottivat omaa ajattelua
ulkoaopettelun sijaan. Tosin vieraalla kielellä on mielestäni helpompi kirjoittaa faktaa kuin
tarinoida. Tentissä kysyttiin kuusi lyhyttä avointa kysymystä ja aikaa oli puolitoistatuntia.
Anglès Empresarial II 6 op
Tämän kurssin suoritin tekemällä ryhmätyön ja esittelemällä sen, sekä suorittamalla loppukokeen.
Opettajana oli espanjalainen, englantia hyvin puhuva mies, joka oli melko rento. Englannin taso
espanjassa ei yleisesti ole kovin hyvä, joten en juuri lukenut tenttiin panostaen espanjan
opiskeluun.
Lisäksi kävin kurssien Historia económica mundial ja Marketing internacional luennoilla, mutta olin
jo suomessa tenttipäivinä.

Vapaa-aika
Barcelonaan lähtevän ei tarvitse olla huolissaan tekemisen loppumisesta. Ensimmäiset kuukaudet
menivät itselläni niin kuin monilla muillakin lähinnä rannalla nauttien, minkä jälkeen rupesimme
tarkastelemaan nähtävyyksiä ja kaupungin tarjoamaa arkkitehtuuria paremmin. Kaupunki tarjoaa
myös loistavat mahdollisuudet ulkona syömiseen ja muutenkin yöelämään: ravintoloita, baareja ja
yökerhoja löytyy kyllä joka makuun. ERASMUS -opiskelijana kannattaa liittyä erilaisiin ryhmiin
Facebook -sivustoilla, sillä täten voi päästä ilmaiseksi sisään eri klubeihin ja tapahtumiin.
Urheilun ystäville Barcelona on loistava valinta kiitos maailmankuulun joukkueen FC Barcelonan eli
Barcan. Jalkapallo on osa espanjalaista kulttuuria ja siihen suhtaudutaan erittäin tunteellisesti. Itse
kävin katsomassa yhden ottelun paikanpäällä stadionilla sekä useampia pelejä tuli sitten seurattua
jostakin baarista. Tunnelma oli aina katossa! Kävin myös itse harrastamassa liikuntaa paikallisessa
kuntosaliketjussa nimeltä DIR. Sieltä löytyi kaikenlaisia jumppia ja tilat olivat kattavat sisältäen

poreammeesta kuivaan saunaan. Sauna ei tietenkään vetänyt vertoja suomalaiselle, mutta
muuten paikka oli oikein hyvä.
Muu Espanja ja Katalonia tarjoavat myös paljon nähtävää. Itse matkustelin lähinnä Barcelonan
lähellä olevissa kaupungeissa, mutta kävin myös Baskimaassa ja Andorrassa: mielestäni PohjoisEspanja on erityisen kaunista aluetta. Kävimme myös useaan otteeseen vaeltamassa vuorilla niin
Barcelonan lähettyvillä kuin kauempanakin, ja voin sanoa, että löysimme upeita paikkoja. Pitempiä
lomia oli jouluna ja pääsiäisenä. Joulun vietin Suomessa, ja pääsiäisenä minulla oli kylässä
muutama ystäviä, joten en päässyt silloin matkustamaan. Lyhyempiä juhlapyhiä tuntui olevan
sitten melkein koko ajan.

Lopuksi
Kaiken kaikkiaan koko vuosi oli aivan uskomaton! Tutustuin moniin ihaniin ihmisiin eripuolelta
maailmaa, opin espanjaa ja sain viettää vuoden ihanassa ilmastossa. Barcelona on aivan ihana
kaupunki ja tarjoaa monia mahdollisuuksia. Tämä vuosi oli ehdottomasti yksi elämäni
tähänastisista hienoimpia ja tapahtumarikkaimpia. Suosittelen siis lämpimästi Barcelonaa
vaihtokohteena!

