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Ennen vaihtoa minulla oli Espanjasta maana käsitys leppoisan elämäntyylin ja mukavan ilmaston maana.
Espanjalaiset ovat keskimäärin suomalaisia avoimempia ja helpommin lähestyttäviä, mutta ihmisten erilaiseen
aikakäsitykseen on täsmällisyyteen tottuneella suomalaisella hieman totuttelemista. Virallisissa yhteyksissä
määräajoista pidetään tarkasti kiinni, mutta muuten ihmiset ovat usein 15-30 minuuttia myöhässä. Barcelonassa on
noin 1,6 miljoonaa asukasta, minkä lisäksi kaupungissa vierailee vuosittain noin kahdeksan miljoonaa turistia.
Etenkin turistisesongin aikana kaupungin keskustassa ja tärkeimpien nähtävyyksien lähettyvillä ei juurikaan näe
paikallisia. Ilmasto Barcelonassa oli lukuvuoden ajan melko miellyttävä. Lämpötila pysyi yli kahdenkymmenen
syyskuusta marraskuuhun ja uudestaan maaliskuusta eteenpäin. Talvella päivälämpötila taisi käydä kylmimmillään
noin kymmenessä asteessa. Ainoana miinuspuolena osa rakennuksista on talvella melko koleita.
Valitsin vaihtokohteeni ensisijaisesti kohdeyliopiston kurssitarjonnan perusteella. Valintaa tehdessäni kävin läpi
kaikki oman alani Erasmus-kohteet, joista Barcelona valikoitui sopivan kurssitarjonnan ja englanninkielisen
opetuksen vuoksi nopeasti ensimmäiseksi vaihtoehdoksi. Samassa haussa kyseiseen yliopistoon ei käsittääkseni
ollut Aallosta muita hakijoita. Opiskelupaikkana UPC oli kuitenkin vähintäänkin yhtä työläs kuin Aalto, ja opetuksen
taso oli pääsääntöisesti hyvä. Työmäärä toki vaihteli jonkin verran eri kurssien välillä.
Hakuprosessi oli Aalto-yliopiston puolelta tehty ainakin Erasmus-kohteisiin todella helpoksi. Hakemusta varten riitti
vain muutama paperi, eikä koko hakuun kulunut kovin paljoa aikaa itse vaihtokohteen löytämisen jälkeen.
Sähkötekniikan korkeakoulun vaihtokoordinaattorilta sai hyvin tietoa erilaisista mahdollisuuksista ja mieltä
askarruttavista kysymyksistä. Rahoitin vaihto-opiskeluni opintotuella, kesätyösäästöillä sekä Erasmus-apurahalla.
Lisäksi hain ja sain apurahaa Tietotekniikan ja Elektroniikan Seuralta (TiES ry). EU:n sisältä matkustavana en
tarvinnut viisumia, mutta pidemmän aikaa Espanjassa asuvien tulee hakea paikalliselta poliisilta NIE-numero.
Numeron hakemiseen sai apua kohdeyliopistosta, ja ohjeiden kanssa hakemus oli helppo täyttää. Hankalinta oli
saada varattua aika poliisilaitokselle, koska verkossa tapahtuva ajanvarausjärjestelmä tuntui olevan erittäin
ruuhkainen ainakin alkusyksystä. Asiointi poliisilaitoksella sujui melko jouhevasti, vaikka espanjantaitoni ei ollut
häävi. Poliisilaitoksella piti asioida kaksi kertaa: ensimmäisellä kerralla toimitettiin tarvittavat hakemukset liitteineen,
ja poliisilaitokselta sai mukaansa laskun rekisteröimisveron maksamista varten. Toiselle vierailulle ei tarvinnut varata
aikaa – riitti, kun menin takaisin maksukuitin kanssa. NIE-numero piti toimittaa yliopistolle, minkä lisäksi sitä voi
tarvita muun muassa Bicing-kaupunkipyörien käyttämistä varten. Vakuutukseksi Euroopan unionin sisällä riittää
KELAsta ilmaiseksi haettava eurooppalainen sairaanhoitokortti. Itse otin lisäksi matkavakuutuksen ikävämpien
haavereiden varalle.
Asuminen on Barcelonassa yllättävänkin kallista, sillä paikalliset ovat alkaneet vuokrata asuntojaan turisteille lomien
ajaksi. Helsingin hintoihin tottuneelle hintojen ei kuitenkaan pitäisi olla järkyttäviä. Kimppakämppää etsivän ei
kannata stressata asunnon löytämisesta ennen kaupunkiin muuttamista, ja kämppäkavereita/kämpän löytää helposti
esimerkiksi yliopiston orientaatioviikon aikana. Yliopistolla on kansainvälisten asioiden toimisto, joka piti
orientaatioviikolla käytännönasioista luennon, minkä lisäksi tietoa sai paljon tervetulopakkauksen mukana ja
internetistä. Itse en käynyt varsinaisessa toimistossa asioimassa kertaakaan, koska löysin kaiken tarvitsemani
tiedon muualta. Laitoksella oli toimistossa erikseen vaihto-opiskelijoita varten pari työntekijää, mutta toimisto oli
melko huonosti auki. Suurimman osan asioista sai kuitenkin järjestymään sähköpostitse, joten niukoista
aukioloajoista ei ollut harmia. Itse en onneksi joutunut asioimaan paikallisen terveydenhoitojärjestelmän kanssa,
mutta paikallisten mukaan julkinen terveydenhoito ei ole Espanjassa kovin hyvällä tasolla, ja suurin osa tuntemistani
paikallisista suositteli hakeutumaan tarpeen vaatiessa yksityiseen sairaalaan, mikäli siihen vain on varaa.
Hintataso on yleisesti hieman Suomea halvempi. Erityisesti eron huomaa ravintoloissa, jotka ovat suomalaisiin
hintoihin tottuneille kohtalaisen halpoja, kunhan ei eksy pahimpien turistirysien ravintoloihin.
Suoritin vaihtoaikana 11 viiden opintopisteen kurssia. Kurssien työmäärä vaihteli hyvinkin paljon eri kurssien välillä.
Toiselta kurssilta saattoi saada hyvän arvosanan melkein pelkällä läsnäololla ja toiselle kurssille palauttaa viikoittain
työläitä kotitehtäviä. Minulle sattui osittain tuurillakin hyvä sekoitus helpompia ja haastavampia kursseja, joten
työmäärä ei kasvanut ylivoimaiseksi, ja ehdin myös tutustua kaupunkiin ja viettää aikaa kavereideni kanssa.
Kursseilla oli luentojen lisäksi melko paljon laboratoriotöitä ja palautettavia kotitehtäviä. Varsinaisia laskuharjoituksia
ei ollut, mutta kurssien professoreilla oli viikoittain varattuna tietyt ajat opiskelijoiden auttamista varten, ja
sähköpostin välityksellä apua sai yleensä nopeasti. Aion muodostaa suorittamistani kursseista kansainvälisen
sivuainekokonaisuuden ja vapaavalintaiset opinnot, sekä osan pääaineopinnoista.

Barcelonassa voi harrastaa monipuolisesti melkein mitä vain. Kaupungista löytyy monipuolisesti muun muassa
erilaisia musiikkitapahtumia ja liikuntamahdollisuuksia. Itse pelasin vaihtarikavereideni kanssa pari kertaa viikossa
jalkapalloa. Matkustin lukuvuoden aikana Montserratiin, Gironaan, Madridiin ja Logroñoon Espanjan sisällä. Lisäksi
kävin Etelä-Ranskassa ja Belgiassa.
Vaihdon aikana opin paljon erilaisista kulttuureista ja tavoista. Barcelonasta tuli minulle vuoden aikana toinen
kotikaupunki, jonne aion vielä palata, kunhan elämäntilanne sen sallii. Muista kulttuureista tulevien ihmisten
kohtaamisen lisäksi opin paljon myös itsestäni, ja koen olevani valmiimpi esimerkiksi työskentelemään
kansainvälisessä työympäristössä tai muuttamaan ulkomaille työn perässä.
Voin suositella vaihtoon lähtemistä kenelle tahansa. Mikäli vaihtoon lähteminen kiinnostaa edes hieman ja
elämäntilanne sallii, kannattaa katsella sopivia vaihtokohteita ja laittaa rohkeasti hakupaperit vetämään. Osasin
odottaa vaihtoajalta hienoja kokemuksia, mutta todellisuus osoittautui vielä odotuksiakin paljon mahtavammaksi.
Sain vuoden aikana paljon hyviä ystäviä ympäri maailmaa ja ensimmäiset jälleennäkemismatkat ovat jo
suunnitelmissa.

