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Alkutoimet 
Ensimmäiset tehtävät vaihdon kannalta oli hakemusten ja ansioluettelon kääntäminen englanniksi, 

joiden avulla sitten etsittiin sopivaa harjoittelupaikkaa Espanjasta, joka oli kohdemaana selvä alusta 

asti. Harjoittelupaikan ja projektin aiheen varmistuttua olikin aika alkaa järjestelemään itse matkaan 

liittyviä asioita ja niitä luonnollisesti oli riittämiin, olimmehan lähdössä koko perheen voimin 

reissuun. Tässä tärkeimpiä: 

 

- Vakuutus itselleni hoitui koulun kautta, mutta muille se oli hankittava itse. 

- Tarvittavien rokotuksien ottaminen. 

- Passien tilaaminen. 

- Asuntoasioiden hoitaminen sekä Suomessa että Espanjassa. 

- Lento- sekä junalippujen ostaminen ja matkalaukkujen lainaus. 

- Poikien neuvolakäynnit, vanhemman pojan käynti allergiapoliklinikalla ja tarvittavien 

lääkkeiden osto. 

 

Ensin lensimme Tukholman kautta Alicanteen, jonne oli paljon halvemmat liput kuin suoraan 

Valenciaan. Olimme siellä yhden yön hotellissa ja ehdimme hieman tutustua kauniilta vaikuttavaan 

kaupunkiin. Seuraavana päivänä jatkoimme junalla Valenciaan. 

 

Valencia 
Välimeren rannalla länsi-Espanjassa sijaitseva Valencia on maan kolmanneksi suurin kaupunki yli 

miljoonalla asukkaallaan. Valencia on samannimisen itsehallintoalueen pääkaupunki, missä 

virallisena kielenä normaalin espanjan eli kastilian lisäksi on myös valencia. Kaupungissa on paljon 

nähtävää ja koettavaa, mutta se ei silti ole liiallisten turistien pilaama mikä ainakin meistä oli hyvä 

juttu. Ydinkeskustaksi luetaan vanha keskusta, jossa on paljon vanhoja nähtävyyksiä ja kapeita 

kujia.  

 

Nähtävyydet 

Tässä muutamia kaupungista löytyviä katsomisen arvoisia nähtävyyksiä. 
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Muita tärkeitä nähtävyyksiä ovat 1400-luvulta asti säilynyt silkinmyyntipaikka Lonja de la Seda, 

joka on Unescon maailmanperintökohde, sekä yksi euroopan suurimmista ruokamarketeista 

Mercado Central ja Valencia CF:n kotistadion Mestalla. 

 

Liikenneyhteydet kaupungissa ovat todella hyvät eikä hintakaan päätä huimaa, kymmenen kerran 

kortin ostettaessa yksi matka keskustan alueella linja-autolla/raitiovaunulla/metrolla noin 80 senttiä. 

Lähijunat ovat myös halpa kulkuväline lähikaupunkeihin, noin 70 kilometrin edestakainen matka oli 

noin 7,5 euroa. 

 

 

Projekti 
Harjoitteluni suoritin paikallisen ammattikorkeakoulun Universidad Politecnica de Valencia:n 

yhdessä tietoliikennepuolen projektissa. Tehtävänä oli kehittää ns. multi-hop wireless sensor 

network eli sensoriverkko, jossa anturit lähettävät viestejä myös eteenpäin muille antureille, jolloin 

verkko saadaan ulottumaan laajemmalle alueelle. Koska en ollut aikaisemmin juurikaan opiskellut 

tietoliikennepuolen asioita, piti alussa perehtyä tarvittaviin materiaaleihin. Itse työhön kuului C-

kielisten ohjelmien kirjoittaminen laitteille käyttäen Texas Instrumentsin kehittämää SimpliciTI-

protokollaa ja tietysti lopuksi oli kirjoitettava raportti tehdystä työstä. 

 

Työpisteeni sijaitsi tietoliikennepuolen labrassa yhdessä muutaman paikallisen kanssa. He puhuivat 

paljon keskenään espanjaksi, mikä oli hyvää harjoitusta omalle kielitaidolle ja tarvittaessa 

vaihtoivat myös englantiin kun oma kielitaito ei riittänyt. Ongelmien tullessa pystyin myös helposti 

kysymään apua heiltä ja he näyttivätkin mielellään auttavan. Mielestäni paikan ilmapiiri oli 

loistava! Myös asioinnit muualla kuten esim. KV-toimistossa hoituivat helposti avuliaitten ja 

mukavien ihmisten ansiosta. 

 

 

 



Ihmiset 
Ihmiset ovat luonnollisesti suomalaisiin tottuneelle ystävällisempiä ja avoimempia, ihan vieraat 

ihmiset saattavat tulla juttelemaan tuosta vaan ja jos jotain sattuu niin apuun tullaan kysymättä. 

Mahdollisesti olet myös kuullut, että Espanjassa asiat hoidetaan mañana-asenteella (= huomenna), 

mikä näkyy yleisesti ihmisten kiireettömyytenä. Kadulla pysähdytään juttelemaan tutuille ja 

tuntemattomille, kaupan kassalla vaihdellaan kuulumisia eivätkä jonottajat ole yhtään hermostuneita 

vaikka hieman kestääkin. Espanjalaiset ovat ns. kosketuskansaa, joten on ihan tavallista, että 

jutellessasi jonkun kanssa saattaa hän koskea sinua olkapäälle tai kyynärvarteen. Tervehtiminen 

naisten kanssa tapahtuu poskisuukoilla ja miehet kättelevät ja myös halaaminen on huomattavasti 

yleisempää. 

 

 

Ruoka ja juoma 
Valenciassa syödään paljon kalaa ja muita mereneläviä, kuten muissakin välimeren maissa. Riisistä, 

erilaisista lihoista, kaloista ja merenelävistä koostuva paella on paikallinen perinneruoka, ja sitä 

olikin saatavilla eri versioina joka päivä syöntipaikoissa. Luonnollisesti joka ateriaan kuuluu myös 

vaalea patonki. Ruokajuomana käytetään usein viiniä, virvoitusjuomia ja yllättävän usein myös 

olutta. Espanjalaiset saattavat juoda olutta pitkin päivää, mutta siltikään yhtään todella juovuksissa 

ollutta en muista nähneeni. 

 

Ruokailuajat ja tyyli eroaa suomalaisesta huomattavasti, siinä missä suomalaiset yleensä syövät 

pikaisesti ja hiljaisesti niin espanjalaiset syövät hitaasti kokoajan jutellen. Työkavereideni kanssa 

käydessäni lounaalla aikaa meni yleensä vähintään tunti, jolloin ruuan jälkeenkin vielä istuskeltiin 

ja juteltiin tovi. Päivällinen syödään hyvin myöhään, aloitetaan ehkä noin 20.00–21.00 aikoihin ja 

syödessä saattaa mennä muutamakin tunti. Ravintoloissa käydään syömässä monta kertaa viikossa 

sillä ruoka on halvempaa kuin Suomessa. 

 

 
Paella. 

 

 



Tapahtumat 
Tunnettu tosiasia on, että espanjalaiset tykkäävät juhlia ja järjestää erilaisia tapahtumia, ja he myös 

osaavat sen hyvin. Ensimmäisiä asioita, joka jäi mieleen, olivat ilotulitukset lähes päivittäin ja 

välillä monta kertaa päivässä. Ne ovat todella tavallisia ja niitä järjestetäänkin aina juhlapäivinä ja 

esimerkiksi jalkapallopelin jälkeen tai häiden ohjelmanumerona. Myös kulkueita järjestetään ja 

niistä pääsimmekin seuraamaan Kuninkaiden päivän kulkuetta, jossa ihmiset reunustivat erään 

keskustan kadun jo lähes tuntia ennen kulkueen tuloa. Ihmiset olivat vieri vieressä ja näytti siltä, 

että koko kaupunki oli tullut sitä katsomaan. Paikallisten liikkeiden, yritysten ja kerhojen autot 

näyttävine lavoineen ajoivat katua pitkin ja kyydissä olleet ihmiset heittelivät karkkeja ja leluja 

ihmisten sekaan, tunnelma oli tiivistä ja intensiivistä. Se oli todella loistava kokemus. 

 

Tärkeimpiä tapahtumia edellä mainitun lisäksi ovat varmasti kansallispäivän kulkue sekä Fallas-

juhla. Valenciassa järjestetään myös F1- sekä MotoGP-osakilpailut. 

 

Opiskelijoille erilaisia tapahtumia ja yöelämää riittää jokaiselle päivälle. Internetistä ja 

Facebookista löytyy erilaisia sivuja, joissa ilmoitellaan milloin on mitäkin juhlanaihetta. 

Säännöllisin väliajoin järjestetään esim. retkiä eläintarhaan, akvaarioon sekä lähialueen 

kaupunkeihin sekä hieman harvemmin pitempiä retkiä kauempiin kaupunkeihin. Opiskelijoita on 

kaupungissa todella paljon, joten yöelämääkin on riittämiin. Juhlimaan voit mennä minä hyvänsä 

päivänä etkä varmasti ole yksin. Suuri osa opiskelijoista asuu Blasco Ibañez nimisen kadun varrella, 

joten siellä varmasti voit tutustua uusiin tuttavuuksiin. Erityisen suosittua on ns. botellon, jolloin 

ihmiset vain kerääntyvät johonkin tiettyyn paikkaan ulos nautiskelemaan ja seurustelemaan. 

 

 

Kokemus 

Kokemuksena reissu oli erittäin hyvä, opettavainen ja mielenkiintoinen, joten olen todella ylpeä, 

että päätimme lähteä! Suosittelen ehdottomasti muitakin lähtemään mikäli mahdollisuuksia vain on. 

Matka oli ensimmäinen meille kaikille, ja ehdottomasti ei jää viimeiseksi. Kotiin lähti mukaan läjä 

unohtumattomia kokemuksia, muistoja, uusia ystäviä ja hiukan rennompaa mañana-asennetta. 

Espanjalainen elämäntyyli auttaa suomalaista suorittajaa hiukan rentoutumaan, sopivasti hyvällä 

tavalla. Hyvien asioiden listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkästi, mutta parasta on kun itse kukin 

lähtee itse kokeilemaan miten hyvältä tällainen reissu voi tuntua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Adios y buena suerte para tu viaje! 


