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¡Viva España!



Valmistelut
Päätös vaihtoon lähtemisestä tapahtui noin 30 sekunnissa, kun 

olimme kävelemässä vaihtotoimiston ohitse:

”Vähänkö olis siistiä lähteä vaihtoon?!”

”Niimpä, johonki lämpimään.”

”No lähetäänkö?”

”Lähetään!” 

Sitten kävelimme 

vaihtotoimistoon ja 

aloitimme paperien täyttelyn ja vaihtokohteen suunnittelun.



Valitsimme vaihtokohteeksemme Espanjan ja sieltä Granadan 

yliopiston. Päädyimme Espanjaan, sillä kieli on kansainvälinen ja 

maa kiinnostava. Innostuimme myös ajatuksesta toimia 

pioneereina Granadan ja Oulun vaihtotoiminnassa, sillä olimme 

ensimmäiset vaihtarit Oulusta Granadan 

arkkitehtuuriyliopistossa.

Varauduimme siihen, että joudumme näkemään ylimääräistä 

vaivaa järjestelyissä ennen vaihtoon lähtöä, sillä kokemusta 

sopivista kursseista, opetuksesta tai muistakaan käytännön asioista 

ei ollut.



Granada



Opimme käsitteen ”mañana mañana” merkityksen jo 

järjestellessämme vaihtoa täällä Suomessa. Vaikka kuinka 

yrittää hoitaa asiat kuntoon ajoissa, saa varautua viimetipan 

muutoksiin. Kaikkea et saa mitenkään hoidettua Suomessa, 

kärsivällisyyttä tarvitaan!

Paikan päälläkään asiat eivät toimi suomalaiseen tapaan, vaan 

rauhallisella tahdilla ja mielialan mukaan. Jos voisimme tehdä 

jotain toisin, jättäisimme turhan kiirehtimisen ja 

järjestelyintoilun pois.



Asuminen
 Asunnon etsiminen täytyy hoitaa itse, koulu ei tarjoa 

opiskelija-asuntoja. Helpoiten se käy paikan päällä, sillä 
vuokra-asuntoilmoitukset on pääosin kiinnitetty seinille ja 
pylväisiin. Ilman kielitaitoa etsintä on vaikeaa, mutta muuten 
kämppiä on aika hyvin tarjolla. Me kiertelimme kolmisen 
päivää etsien sopivaa ehdokasta.

 Vaihto-opiskelijat asuvat yleensä 2-5 hengen kimppakämpissä. 
Vuokrat ovat suhteellisen edullisia, 100 – 200 e /kk. Tosin 
lisäkuluja tulee vielä vedestä, lämmityksestä, kaasusta ja 
nettiyhteydestä. Meillä vuokra oli n. 200e/kk kun kaikki 
kulut otetaan huomioon. Vuokraan sisältyi myös sisäpihalla 
oleva uima-allas ja koripallokenttä.



Tyypillinen asuntoilmoitus



 Asunnot ovat melko siistejä, tosin Suomen tasoon verrattuna 

huonokuntoisia. Valitettavasti torakat ovat yleisiä. Kannattaa 

olla tarkkana että asunnossa on lämmitys (calefaccion), sillä 

se ei ole itsestäänselvyys ja yöt ovat talvisaikaan kylmiä. Paras 

olisi ilmastointi, jolloin kesäsinkin olisi pakopaikka polttavalta 

auringolta.

 Vuokranmaksu hoidetaan yleensä kerran kuussa käteisellä 

suoraan vuokraisännälle. Varaudu 1 kk takuuvuokraan!

 Kannattaa vältellä Erasmus-opiskelijoille suunnattuja 

englanninkielisiä vuokrailmoituksia, sillä ne ovat yleensä 

kalliita.



Opiskelu
 Arquitectura tecnica – yksikössä kaikki opetus on järjestetty 

espanjaksi. Englanninkielisiä kursseja ei ole tarjolla, joten ilman 
kielitaitoa opiskelu on lähes mahdotonta.

 Opiskelu on hyvin itsenäistä, tunneilla käydään lähinnä tekemässä 
omia tehtäviä, opetusta ei juurikaan ole. ”Miten tämä tehdään?” 
”Katso netistä tai kysy muilta.”

 Iltatunnit ovat ainakin aluksi outoja suomalaisille, esimerkiksi 
meillä luennot loppuivat usein vasta klo 22.

 Kurssivalintoihin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä espanjalaisten 
CAD-osaaminen on erinomaista ja ainakin me valitsimme liian 
vaikeita kursseja, sillä oma osaamisemme oli paljon paikallisia 
huonompaa. Paras aika lähteä olisi 3. vuoden jälkeen.



 Kokeet eivät ole yhtä virallisia kuin suomessa, kesken tentin 
pidetään välitunteja ja opettajalta voi kysyä tarvittaessa 
neuvoa. Harjoitustehtäviä kuitenkin on vastapainoksi aika 
paljon ja niiden kanssa saa tehdä tosissaan töitä.

 Kaikki palautetaan opettajille paperiversioina ja tulostaminen 
maksaa.

 Espanjan kielikurssi Erasmus-opiskelijoille maksaa 100 e ja 
sitä suosittelemme ehdottomasti kaikille! Espanjaa opetetaan 
espanjaksi, joten oppiminen on hyvin tehokasta. Sieltä saa 
paljon uusia ystäviä ja tutustuu muidenkin yksiköiden 
vaihtareihin. Kielikurssi oli paras opintojakso koko vaihdon 
aikana.



Curso de español



 Koulussa tehdään töitä vain omilla läppäreillä. Joten ota oma 

kone mukaan, tietokoneluokkia ei ole.

 Tutustu paikallisiin, sillä he ovat avain opiskelujen 

sujumisessa.

 Kouluruokailu on viereisessä rakennuksessa. Ruoka maksaa 

n.3 euroa ja sisältää kaksi pääruokaa, jälkiruoan, juoman, 

viinin ja leivän.

 Mikäli koulupäivä tuntuu liian raskaalta, kanttiinista saa 

ostettua olutta ja pikkupurtavaa. 



Sosiaalinen elämä Granadassa

 Granada on täynnä opiskelijoita, joten bileistä ja tekemisestä 

ei ole ikinä puutetta!

 Vaihtareihin ja paikallisiin on helppo tutustua. Uusia kavereita 

saa joka päivä lisää. Koska kaupunki ei ole valtavan suuri, 

tuttuihin törmää vähän väliä.

 Granadan yliopisto järjestää paljon yleistä toimintaa, retkiä 

lähiseuduille, bussikuljetus karnevaaleihin, liikuntaa yms.

 Yhteydenpito kotiin on nykyisillä yhteyksillä helppoa, joten 

kaverit Suomessa eivät tuntuneet kaukaisilta.



Siestan viettoa vanhassa 

kaupungissa



Vapaa-aika

 Espanjassa kannattaa matkustella paljon, sillä bussiyhteydet 

ovat loistavat, matkustaminen ja majoittuminen on halpaa. 

Vaihtarit matkustelevatkin paljon ja melkein joka viikonloppu 

on joku porukka lähdössä johonkin.

 Granadan yöelämä on vilkasta ja kaupungilla on elämää joka 

ikinen päivä. Siesta on ainoa hiljainen hetki.

 Alkoholi on käytännössä ilmaista ja sen kyllä huomaa, 

vaihtaribileitä on aina jossain ja kaikki ovat tervetulleita.

 Puhelinliittymäksi Espanjaan kannattaa ottaa prepaid-liittymä 

paikan päältä. Suosittuja merkkejä ovat esimerkiksi Yoigo ja 

Vodafone.



Vapaa-ajan aktiviteettejä



Tärppejä

 Opettele kieli ennen lähtöä! Granadassa ei englantia osata ja 

kaikki elokuvat ja jopa biisitkin on dubattu espanjaksi.

 Granadasta on lyhyt matka Marokkoon, siellä kannattaa 

ehdottomasti vierailla.

 Granadassa paljon nähtävää, esimerkiksi Alhambra joka 

lukeutuu Euroopan suosituimpiin nähtävyyksiin.

 Tapas –kulttuuri on Granadan helmi. Tapasta saa muualtakin 

Espanjasta, mutta erityisesti Granada on tunnettu siitä. 

Periaate on, tilatessasi baarissa juotavaa, saat kaupan päälle 

pientä purtavaa, esimerkiksi minipitsoja, täytettyjä avokadoja 

tai hampurilaisia.



Alhambraa ja tapasta



 Granada sijaitsee Sierra Nevadan juurella, jossa voi 

talvisaikaan lasketella ja kesäisin käydä vaeltamassa.

 Vaikka Granada on sisämaassa, useita rantakaupunkeja on 

bussimatkan päässä. (Motril, Almuñecar, Salobreña)

 Pääsiäinen on Espanjassa suuri juhla, jolloin kaupunkien 

kaduilla järjestetään upeita kulkueita ja muuta ohjelmaa koko 

pääsiäisviikon ajan.

 Espanjalainen hintataso on hieman Suomen tasoa alhaisempi. 

Ulkona syöminen on edullista verrattuna Suomeen. Suosittu 

lounas on ”Menu del dia” joka sisältää kaksi ruokalajia, 

jälkiruoan, juoman ja leivän. Hinta on 6-12 euroa.



Espanja vuoden 2010 MM



Mitä jäi käteen:

 Uusi kieli! Lähtiessämme vaihtoon emme osanneet 

montakaan sanaa espanjaa, mutta nyt kommunikointi on 

sujuvaa. Jatkoimme espanjan opiskelua Suomessa kielikurssin 

innoittamana.

 Uudet kokemukset ja ystävät ovat korvaamattomia, nykyään 

maailmaa katsoo paljon avoimemmalla mielellä.

 Suomalaista opetusta oppi arvostamaan huimasti enemmän, 

meillä opettajat ovat todella ammattitaitoisia ja valmiita 

auttamaan.

 Kokonaisuutena kokemus oli mahtava, vaikka ensimmäiset 

kuukaudet olivat raskaita. Vaikeuksien kautta voittoon!



Hyödyllisiä linkkejä Granadasta

 Yliopiston nettisivut: www.ugr.es

 Turisti-infoa: www.granadatur.com/en

 Google ja wikipedia kovaan käyttöön!

http://www.ugr.es/
http://www.granadatur.com/en

