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Aloitus
Kun aloitin opiskeluni sähköinsinööriksi Noviassa minulla ei ollut mitään suunnitelmia lähteä
vaihtoon. Idea lähteä vaihtoon tuli vasta noin vuosi ennen vaihtoa, kun aloitin ajatella, että olisi
kiva nähdä jotain muuta kun Vaasa. Puhuin kansainvälisen koordinaattorin kanssa ja yhtäkkiä olin
melko varma, että lähden Valenciaan Espanjassa. Olin ajatellut mennä Portugaliin, mutta he eivät
tarjonneet vaihtoa syksyn aikana niin siksi Valencia oli minun valintani.
Valencia
Valencia sijaitsee Espanjan itärannikolla ja siellä on noin 800 000 asukkaita, joka on kolmanneksi
suurin kaupunki Espanjassa. Valencia ei oikeastaan on mikään turistikaupunki, mutta siellä löytyy
melkein kaikki mitä voi toivoa vaihdon aikana: iso ranta, hyvä yöelämä, monta nähtävyyksiä ja
monta tuhatta opiskelijaa. Kaupungilla on sekä metro että raitiovaunu ja hyvät pyörätiet, että
kulkeminen kaupungissa ei ole mikään ongelma.
Asunto
Olin onnekas, että kaksi muita opiskelijaa Noviasta meni samaan vaihtoon. Me otettiin yhteyttä
ja päätimme että vuokrataan asunto yhdessä. Löysimme kolmion Benimacletissa, joka on
kaupunginosa noin 2.5 km koulusta. Kuukausi-vuokra oli 260€/ henkilö. Asunnon löysimme
verkkosivulla Uniplaces.com, joka toimi todella hyvin.
Vapaa-aika
Ensimmäisten viikkojen aikana oli aika vaikea saada rutiini päivisin. Se oli aika raskasta.
Myöhemmin kun pääsi vauhtiin projektin ja koulun kanssa alkoi saada pientä rutiinia päiviin.
Päivät näyttivät usein näin: ensin kouluun, sitten salille, rannalle ja iltaisin ulos kavereiden
kanssa.
Pari reissuja tuli myös tehtyä viikonloppuisin, olen mm. käynyt Barcelonassa, Alicantessa,
Calpessa ja Peñiscolassa. Surffailua tuli myös kokeiltua, menimme surf-lomalle Pohjois-Espanjaan
San Sebastianiin. San Sebastian oli erittäin hieno kaupunki ja aallot olivat huikeat. Meillä oli myös
aikaa käydä Biarritziin, joka on pieni kaupunki Ranskassa.
European Project Semester (EPS)
European Project Semester on ohjelma, jota tarjotaan 18 eri yliopistoissa 12 eri maissa
Euroopassa. Opiskelijat työskentelevät eri projektiryhmissä, joka ryhmä koostuu 3-6 opiskelijasta.
Ryhmissä opiskelijat täytyvät olla vähittäin kolmesta eri maista. EPS-kieli on Englanti ja
opintopisteitä saa 30 kpl. Lisää voi lukea nettisivulla: www.europeanprojectsemester.eu

Koulu ja projekti
Kaksi ensimmäistä viikkoa perustuivat oikeastaan vain oppimaan tuntemaan toisiaan. Meillä oli
mm. erilaisia team-building harjoituksia, olimme opintovierailulla yrityksen luo ja meillä oli myös
pieni retki Valenciassa. Lopulta meillä oli project-management kurssi, missä opeteltiin kuinka
suunnitellaan ja jaetaan työ projektin aikana. Näiden kahden viikon aikana tuli myös monia
erilaisia projekteja esiteltyä meille, joista lopulta saimme valita yhden. Monet projektit eivät
olleet lainkaan teknisiä ja joku projekti oli esimerkiksi suunnitella teatteri tai jotain sellaista.
Lopulta tuli myös muutama tekninen projekti.
Minun projektini oli suunnitella ja tehdä aivo-stimulaatio laite, joka alentaa sykkeen lähettämällä
pienen sähkövirran oikeisiin kohtiin päässä. Minun projektiryhmäni koostui minusta, yksi poika
Saksasta ja yksi poika Hollannista. Olimme todella tiivis ryhmä ja viihdyimme työskennellä
yhdessä. Projekti oli ihan kiva tehdä, saimme 3D-tulostaa ja suunnitella kaiken itse. Me olimme
tyytyväisiä lopputulokseen, laite toimi melkein täydellisesti.
Päätös
Tämä vaihto on ollut erittäin kiva ja opettava, olen erittäin tyytyväinen ja ylpeä että menin
vaihtoon. Olen parantanut minun englannin kieltä ja olen saanut monta uutta kaveria. Olen myös
iloinen, että valitsin Valencian. Ainot asia joka olisi voinut olla paremmin olisi ollut, että koulu
järjestäisi espanjan-kursseja. Heidän peruskurssit (A1) olivat vain aasialaisille ihmisille.
Suosittelen todella mennä vaihtoon ja suosittelen myös Valenciaa.
Kiitos paljon TiES:lle apurahan myöntämisestä! Saamani tuki oli ehdottomasti avuksi!

