
Vaihdossa Espanjassa 

Olin opiskelijavaihdossa keväällä 2002 Etelä-Espanjassa, Granadassa. Vaihto järjestyi helposti 
Erasmuksen kautta ja varsinaisen paikan sain OKL:lta, koska omalla laitoksellamme ei ollut 
paikkoja Espanjaan. Vaihto kesti noin 5kk, helmikuun alusta juhannukseen. Espanjassa lukukaudet 
ovat hieman erilaisia kuin meillä, joten kevätlukukausi alkoi vasta helmikuussa. 

Granada on vajaan 300 000 asukkaan kaupunki noin tunnin ajomatkan päässä Costa del Solin 
aurinkorannikolta. Toisaalta Sierra Nevadan laskettelukeskus on vain puolen tunnin matkan päässä. 
Rannalle ja vuorille pääsee aina kun mieli tekee, joten kaupungin sijainti on aikalailla ihanteellinen. 
Granadassa myös tapahtuu koko ajan jotain ja iltaelämä on vilkasta, joten vapaa-ajan ongelmia ei 
varmasti tule. 

Opiskelin Granadan yliopistossa kasvatustieteen laitoksella, jossa on myös muutamia kursseja 
englanniksi, mutta luonnollisesti suurin osa opinnoista on espanjaksi. Kasvatustieteen laitoksen 
vaihtovastaavalta saa kyllä tietoa englanninkielisistä kursseista kuten myös yliopiston nettisivuilta 
(www.ugr.es). Kielikeskuksen espanjan kurssi oli vaihto-opiskelijoille ilmainen ja todella 
hyödyllinen. Espanjankieltä kannattaa kuitenkin treenailla ennen vaihtoon lähtöä, koska monien 
espanjalaisten englanninkielentaito on heikko. Huonommallakin espanjankielentaidolla kyllä pärjää, 
mutta mitä enemmän osaa kieltä, sen helpompaa. Granadassa, joka kuuluu Andalusian maakuntaan, 
puhutaan periaatteessa perusespanjaa, mutta andalusialainen ääntämys eroaa oppikirjaespanjasta. 
Joten jos aluksi ei tunnu oikein ymmärtävän mitään, ei hätää, murteeseen kyllä tottuu. 

Espanjalainen kulttuuri siestoineen ja jatkuvine juhlapyhineen on myös suomalaiselle elämys 
sinänsä. Lähes kaikki kaupat ovat keskipäivän kiinni, joten kun on tottunut lähtemään kolmen 
maissa kauppoihin, huomaakin että kaupunki on ihan kuollut. Ihmisiä näkee korkeintaan 
istuskelemassa kahviloissa. Espanjalaiset myös juhlivat mitä ihmeellisimpiä asioita, esimerkiksi 
ristille on pyhitetty yksi päivä. Erityinen piirre on myös se, että jos viikolla on yksi pyhäpäivä, 
helposti koko viikko menee juhliessa. 

Opiskelijaelämä erityisesti vaihtareiden keskuudessa on hyvin aktiivista. Granada tarjoaakin lähes 
loputtoman tarjonnan mitä erilaisimpia baareja, klubeja ja yökerhoja. Granadalainen erityispiirre, 
joka ilahdutti ainakin opiskelijoita, on ilmainen tapas. Kun tilaa juoman baarissa, saa ilmaiseksi 
naposteltavaa. Joissain paikoissa tapas voi olla esimerkiksi oliiveja, mutta parhaissa paikoissa 
tapaksena saa pieniä hampurilaisia, leipiä, lihapullia, mustekalarenkaita ja muuta kivaa 
herkuteltavaa. Arkisin baarien sisäänheittäjät myös houkuttelevat väkeä sisään ilmaisilla 
juomalipukkeilla, joten opiskelijaelämä on tehty helpoksi Espanjassa. 

Vaihto on kokemus, jota et varmasti kadu, joten jos olet yhtään harkinnut vaihtoon lähtöä, niin 
matkaan vaan! Vaihdossa saa uutta näkemystä asioihin ja arvokasta kokemusta ulkomailla 
asumisesta sekä tietysti kielitaitoa. Jos Espanja ei sinua houkuttele, valitse jokin muu maa – niitähän 
maapallolla riittää. Mutta vaihto kannattaa aina! 

Vaihtoterveisin Anna Mari Kokkonen 

 


