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ENNEN LÄHTÖÄ

 Minulla oli suuri halu päästä tekemään työharjoitteluni 
ulkomailla ja muu kuin Espanja ei käynyt päinsä. Kyselin 
kovasti Malagan kohteesta, mutta valitettavasti paikka 
oli tarkoitettu tietoliikenne opiskelijoille ja itsehän olen 
suuntautunut elektroniikkasuunnitteluun. Siinä 
vaiheessa kävi mielessä jo suuntautumisen vaihtaminen 
ihan vain Espanjan takia, mutta kv-Matille tuli toinenkin 
paikka tarjolle. Koululle oli juuri saapunut esite EPS-
ohjelmasta Espanjassa, jonka ensimmäinen 
käytäntöönpano oli kevät 2008. Barcelona kuulosti 
hienolta ja ajatus siitä, että pääsisin Espanjaan jo 
helmikuussa tuntui hyvältä, Malagaa kun olisi pitänyt 
odottaa toukokuuhun asti. Siitä se sitten lähti..



KATALONIA

 Barcelona sijaitsee Katalonian itsehallinto alueella, 

joka on Espanjan rikkain maakunta.

 Kataloniassa puhutaan katalaania äidinkielenä  

espanjan ollessa toinen virallinen kieli (jota kaikki 

kyllä osaavat mutta eivät aina halua puhua).

 Kataloniassa asuu miltei 7 miljoonaa ihmistä, joista 

Barcelonassa 1,6 miljoonaa ja Barcelonan 

metropolialueella 3,1 miljoonaa.

 Muuta Espanjaa kuohuttaa Katalonian 

itsenäistymishalu, joka on erittäin kiistelty 

puheenaihe Espanjassa.



VILANOVA I LA GELTRÚ

 Vilanova on hyvin pieni kaupunki, 

joka sijaitsee 40 km Barcelonasta. 

 Vilanovan viehättävin nähtävyys 

on upea ranta, jota jatkuu koko kaupungin 

pituudelta.



EUROPEN PROJECT SEMESTER

 EPS on englanniksi pidetty projektiluontoinen 

opintosemesteri, jossa tehdään tiimissä projekti 

yritykselle tai järjestölle.

 EPS koostuu intensiivi kursseista, jotka pidetään 

ensimmäisen neljän viikon aikana, ja projektista, 

joka kestää koko semesterin ajan.

 Vaikka semesterin nimi onkin 

EPS Barcelona, ei se 

kuitenkaan ollut Barcelo- nassa vaan 

Vilanovan sivu yksikössä.



UPC VILANOVA

 UPC Vilanovassa on insinöörikoulu, jolla on 
tutkimuslaboratorioita alaisuudessaan, jotka tekevät 
projekteja, niin yhdessä koulun kanssa, kuin 
ulkopuolisille yrityksillekin.

 Koulu sijaitsee rautatieaseman vieressä tarjoten hyvät 
kulkuyhteydet, mutta rakennus on myös kahden 
vilkkaan kadun risteyksessä, joka aiheuttaa paljon 
meteliä luokkahuoneisiin ja laboratorioihin.

 Henkilökunnan englannin kielen taito ei ole kehuttava ja 
espanjaa on osattava, jos espanjankielinen kaveri ei ole 
koko ajan mukana.

 Koulun kahvila on suhteellisen kallis ja omat eväät on 
hyvä olla mukana, jos ei halua joka päivä syödä 
patonkeja tai investoida hieman enemmän pastaan.



PROJEKTI

 Projektini nimi oli Autonomous Acoustic Buoy, joka 
on merinisäkkäiden seurantaan tarkoitettu 
akustinen meripoiju. Projekti toteutettiin LAB:n 
(Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques) 
alaisuudessa, joka on yksi UPC:n 
tutkimuslaboratorioista.

 Alkuvaikeuksien jälkeen projekti alkoi luistamaan ja 
loppujen lopuksi meillä oli jotain kädessä, toisin 
kuin muilla tiimeillä joiden projektit olivat enemmän 
tutkimusluonteisia.

 Loppuarvosanan saamiseksi piti kirjoittaa raportti ja 
pitää esitelmä, jotka arvioitiin tiukin arvosanoin.



VAPAA-AIKA

 Koska Vilanova on erittäin pieni ja tylsä kaupunki oli 
aktiviteettejä etsittävä Barcelonasta, koska rantakelejä ei 
pahemmin ollut. Muutenkin vapaa-aika koostui vain 
viikonlopuista, sillä projektit nielivät kaiken muun ajan, 
joskus jopa ne viikonloputkin.

 Barcelona on loistava kaupunki, josta löytyy kaikkea. 
Huonona puolena on mainittava kalleus. Barcelona on 
kallein kaupunki Espanjassa ja voittaa mennen tullen 
pääkaupunki Madridin.

 Vilanovan läheltä löytyy myös loistava huvipuisto nimeltä 
Port Aventura, joka oli kokemisen arvoinen paikka. 
Puisto sijaitsee Tarragonassa, jonne pääsee helposti 
Renfe-junalla, jota käytettiin matkustamiseen.



Dragon Khan vuoristorata Port Aventurassa

Formula-harjoituksia katsomassa Katalonian radalla

Sagrada Familia Barcelonassa

Suihkulähde-show Barcelonassa



JOKAPÄIVÄINEN ELÄMÄ

 Espanjalainen elämäntyyli vaatii totuttelua. 
Varsinkin pienemmissä paikoissa vietetään 
mielellään siestaa klo 14-17 aikavälillä. Jotkut 
paikat saattavat aukaista ovensa aikaisemmin, 
jotkut myöhemmin. Vilanovassa maanantaisin 
monikaan paikka ei ollut auki.

 Mañana-tyyli koettelee joskus hermoja ja muutenkin 
yleinen hitaus esimerkiksi kassajonossa vaatii 
kärsivällisyyttä. Espanjassa ei ole mihinkään kiire.

 Espanja ei ole enää halpa maa ja omasta 
kokemuksesta voin sanoa että esimerkiksi 
Itävallassa oli paljon halvempaa elää ruuan ja 
vuokran suhteen. 



YHTEENVETO

 Semesteri oli kokemus. Opin siitä paljon, varsinkin 

miten asioita ei kannata tehdä. 

 Koska EPS järjestettiin ensimmäistä kertaa 

Vilanovassa on järjestelyissä paljon parantamisen 

varaa, jotta seuraavat opiskelijat eivät joutuisi 

kohtaamaan yhtä paljon ongelmia. Uskon että 

muutaman vuoden päästä asiat hoituvat jo 

sujuvammin.

 Katalaani aiheutti välillä vaikeuksia, sillä vaikka osasi 

espanjaa jotenkin, niin sillä ei selvinnyt esimerkiksi 

pienemmissä ravintoloissa, joissa ruokalistat olivat 

vain katalaaniksi.



LISÄ INFORMAATIO

 Eevan sähköposti t5siee00@students.oamk.fi

 EPS Vilanova i la Geltrú 

http://www.epsevg.upc.edu/eps/

 UPC Vilanova http://www.epsevg.upc.edu/

 LAB http://www.lab.upc.es/

http://www.epsevg.upc.edu/eps/
http://www.epsevg.upc.edu/
http://www.lab.upc.es/

