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 Harjoitteluvaihdon suunnittelu alkoi syksyllä 2008 Puerto Ricon 
lomareissun seurauksena

 Espanja oli alun alkaen selvä kohdemaana, koska olemme lomailleet 
vaimoni kanssa siellä useaan otteeseen.

 Harjoittelupaikan hakemiseen osallistuin itse aktiivisesti, paikallisen 
yliopiston KV- toimiston henkilökunnasta oli myös paljon apua.

 Ennen lähtöä tuli hoitaa myös muita käytännönjärjestelyjä, tärkeimpänä 
niistä:

 - opintotukihakemus ja eurooppalainen sairaanhoitokortti
 - Valtteri-tehtävät
 - Erasmus-hakemus
 - Espanjan kielen kurssi
 - Asuntojärjestelyt Oulussa
 - Lentoliput
 Kattavan vakuutuksen vaihtoajalle saa koululta, joka vähentää 

kustannuksia tuntuvasti.
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Asunnon hankkiminen jo Suomesta käsin osoittautui mahdottomaksi. Miksi?
- Vuokranantajat vaativat varausmaksua
- Ihmiset eivät osaa Englantia
- Voit joutua huijatuksi

 27.2.2009 matkasimme vaimoni kanssa Valenciaan. Koska meillä ei ollut vielä 
asuntoa Valenciassa varasimme hotellihuoneen ensimmäiseksi viikoksi.

 Asunnon hankkiminen tuntui olevan vaikeaa, koska emme tunteneet aluetta ja 
Espanjan kielitaitokin oli vaatimaton.

 Löysimme kuitenkin asunnon, joka osoittautui loistavaksi valinnaksi.
 Vuokrataso Valenciassa on korkeahko. Siksi monet suosivat kimppakämppä 

asumista, ilmoituksia löytää katupylväistä, baarien ikkunoista ja netistä.
 Meidän vuokra kolmiosta on 600€ + yleiset menot
 Varovainen kannattaa olla sähkön, veden ja kaasun kulutuksessa, koska ne ovat 

todella kalliita.
 Internetin hankkiminen on hankalaa, koska sopimukset ovat yleensä 12-18 

kuukauden mittaisia. Internetiin pääsee kuitenkin helposti nettikahviloista noin 
0,80 €/h hintaan

 Kännykkäliittymän hankinta on helppoa ja Pre-paid liittymiä tarjotaan monessa 
paikassa. Halvimman löytää vertailemalla.
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 Uuteen asuntoon muuttamisen jälkeen kävin 
ilmoittautumassa KV- toimistoon ja sain sieltä 
tietopaketin Valenciasta, sekä kirjauduin sisään 
yliopistolle

 Kävin myös tulevassa työharjoittelupaikassani 
esittäytymässä ja sopimassa työn aloituksesta

 Loppuaika ennen töiden alkua menikin kaupunkiin 
tutustuessa

 Valenciassa julkinen liikenne on loistava ja halpa, 
asumme ratikka-pysäkin vieressä, joten töihin matka 
kestää 10 minuuttia, yhdelle matkalle hintaa tulee 
vain 0,65€.

 Julkisen liikenteen lisäksi hintataso Valenciassa ja 
yleisestikin Espanjassa on matalampi kuin Suomessa.
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 Valencia on Espanjan kolmanneksi suurin 
kaupunki

 Kaupungin tunnetuin nähtävyys on Ciudad 
de las Artes y las Ciencias

 Valenciassa on myös paljon muita 
nähtävyyksiä, kuten kirkkoja ja museoita ja 
kulttuuritarjonta on myös monipuolista. 
Elokuussa voi myös katsoa F1 osa-kilpailun 
satamassa sijaitsevalla katuradalla.

 Valenciassa saa myös kulutettua aikaa 
esimerkiksi lenkkeilemällä upeissa 
puistoissa ympäri Valenciaa tai viettämällä 
aikaa kilometrejä pitkällä rannalla meren 
äärellä.

 Valencia on kaupunki, joka juhlii paljon. 
Suurin juhla Las Fallas kestää kolme viikkoa 
maaliskuun ensimmäisestä päivästä alkaen.
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 Valenciassa on keskimäärin 65 
sadepäivää vuodessa, sade- ja talvi 
kausi on joulu-maaliskuussa

 Kun saavuimme Valenciaan oli vielä 
sadekausi ja asuntomme oli todella 
kylmä. Sisälämpötila öisin oli 
varmasti alle 10astetta. Villasukat 
Suomesta tulivat siis todella 
tarpeeseen.

 Huhtikuussa ilmat alkoivat 
lämpenemään nopeasti ja lämpöä 
riittääkin aina lokakuulle

 Huhuja joulukuun rantapäivistäkin 
on kuultu.

 Heinäkuussa mittari näytti välillä 41 
astetta.
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 Ihmiset Valenciassa ovat ystävällisiä, mutta 
vaikeasti tutustuttavissa, ainakin jos et 
puhu Espanjaa, koska Englantia moni ei 
valitettavasti osaa.

 Tervehtiminen ja kuulumisten kysyminen 
puolituntemattomiltakin ihmisiltä on 
tavallista. Tervehtiminen tapahtuu kevyellä 
poskisuudelmalla oikealta vasemmalle, 
Miehet kättelevät.

 Ihmiset viettävät vähän aikaa kotona ja 
paljon aikaa ulkona ravintoloissa ja 
baareissa. Maanantai on ainoa päivä kun 
Valenciassa on hiljaista.

 Tyypillistä on lähteä illalla syömään ulos 
perheen tai ystävien kanssa. 
Ruokailuajatkin ovat siis erilaiset kuin 
Suomessa.

 Kaupunki on täynnä opiskelijoita ja 
Valenciassa on todella kansainvälinen 
tunnelma, joten yksin ei tarvitse jäädä, ellei 
halua. Opiskelijatapahtumista saa tietoa 
Internetistä ja lehtisiä on liimailtu 
katupylväsiin ja baarien ikkunoihin.
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Valencia on tunnettu 
merenelävistä ja 
paellasta. 



 Harjoittelupaikkani oli paikallisen yliopiston 
Universidad Politecnica de Valencian 
yhteydessä toimiva ITACA- instituutti

 Harjoittelupaikassani työskentelin 
Eurooppalaisessa projektissa, jonka 
tavoitteena on kehittää sovellus kroonisen 
sairauden seurantaan. 
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 Työaika oli 6h päivä, 5 päivää viikossa.
 Ensimmäiset viikot harjoittelussa tutustuin 

projektiin jossa tulisin työskentelemään.
 Työtehtäväni pääasiassa oli ohjelmoida osa 

käyttöliittymästä mobiili laitteeseen, joka on 
osa projektia. 

 Työskentely kieli on Englanti, joten Espanjan 
kielen hallinta työssä ei ole välttämätöntä 
(kuitenkin suositeltavaa työn ulkopuolella)
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 http://www.valenciavalencia.com/
- Valencian kaupunkiopas Internetissä
 http://www.erasmusvalencia.com/
- Tietoa Erasmus-tapahtumista
 http://www.idealista.com
- Vuokra-asuntoja

 Lisäksi Internetissä on erilaisia Erasmus 
yhteisöjä, joihin liittymistä suosittelen.
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 Uskon, että harjoittelujaksoni edesauttaa 
tulevaisuudessa työllistymistä ja myös 
helpottaa ulkomaille töihin hakeutumista.

 Kielitaidon kehittyminen on myös yksi 
tärkeimmistä asioista, mitä vaihtojakso antaa.

 Uudessa kulttuurissa eläminen antaa myös 
erilaisen näkökulman ja kasvattaa ihmisenä.

 Vaihtoon hakeutumista en siis kadu 
hetkeäkään ja suosittelen sitä kaikille.

Gracias!!
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