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Vaihtoon hakeminen ja 
valmistautuminen
Olen aina pitänyt matkustelusta ja ajatus uuteen 
maahan ja kulttuuriin tutustumisesta vaihdon mer-
keissä on houkutellut mukaansa jo vuosia. Lukiovuo-
sinani lähtö ei kuitenkaan ollut minulle mahdollista, 
ja suurin syy siihen oli kouluvaihtojen korkea hinta ja 
suhteessa kovin pieni hyöty, jota siitä lupailtiin opin-
toihin liittyen. Lukion jälkeen, opiskellessani ammattiin, 
olisin myös halunnut lähteä, mutta silloinkaan se ei 
onnistunut kiitos koronan. Onnekseni pandemia kui-
tenkin väistyi alta sen verran, että pääsin lähtemään 
ennen valmistumistani. Espanjaan lähdin lämpimien 
säiden ja erityisesti espanjan kielen takia, sillä haluai-
sin oppia sitä lisää.
Vaihdon mahdollisuudesta kuulin opettajiltani, kun 
kysyin siitä suoraan opintojeni ensimmäisinä päivi-
nä. Silloin se ei ollut mahdollista, jo aiemmin mainitun 
pandemian takia, mutta onnekseni opettajani muisti-
vat mielenkiintoni ja kertoivat minulle heti, kun lähtöön 
tuli mahdollisuus. 
Ennen lähtöä oli osallistuttava valmennukseen, jossa 
käytiin läpi vaihtoon liittyviä asioita ja vaatimuksia. 
Koin sen olevan kattava ja hyödyllinen, ja tunsin olo-
ni tarpeeksi hyvin varautuneeksi matkan alkaessa. 
Minulla oli paljon odotuksia matkaan liittyen, ja ko-
kemukset myös vastasivat niitä. Toki oli paljon maa-
kohtaisia seikkoja, joita ei valmennuksessa käyty läpi, 
mutta se on täysin ymmärrettävää kun jokainen oli 
lähdössä eri maihin keskenään. Kaiken tarpeellisen 
tiedon löysi kuitenkin netistä tai aiempien vaihto-op-
pilaiden kokemuksista.



Onnekseni en kohdannut mitään suuria ongelmia matkani aikana. Siitä 
saa osaltaan kiittää sitä, kuinka valmistautunut olin lähtöön ja matkaa 
edeltävää tiedonkeräystä. Perille löysin joka paikkaan Mapsin avulla ja 
tiesin ennalta varautua Espanjan asunnoille tyypillisiin kylmiin lattioi-
hin villasukilla. Junalipun ostaminen tuotti aluksi hieman hankaluuksia, 
mutta kävi ilmi, että se johtui lippuautomaatin häiriöstä, eikä lipun os-
taminen lopulta ollutkaan kovin haastavaa. 
Yhtiä arjessa eniten näkyviä eroja Suomen ja Espanjan välillä on ate-
riarytmi. Espanjassa syödään päivällinen tyypillisesti erittäin myöhään 
suomalaiseen rytmiin verrattuna, jopa iltakymmenen aikaan usein. 
Lisäksi kesäaikana monet yritykset ja liikkeet pitävät siestan keskellä 
päivää, eli monet kaupat ovat kiinni noin kahden tunnin ajan. Siestan 
tarkka ajankohta on liikekohtaista, eikä siitä aina ole tietoa netissä, 
vaan aukioloajat pitää toisinaan käydä tarkistamassa liikkeen ovelta. 
Vaihdon aikana kerkeää näkemään ja kohtaamaan paljon asioita, jotka 
poikkeavat kotimaan käytännöistä ja tavoista. Eroja löytyy yllättävis-
täkin asioista. Itse esimerkiksi huomasin pitäväni enemmän Suomelle 
tyypillisestä tavasta maksaa ravintolassa lasku ennen ateriointia. Es-
panjassa taas lähes kaikkialla on tapana syödä ensin ja sitten istuskella 
ja odottaa laskua, tai vähintäänkin että tarjoilija tulee sen verran lähelle 
että laskua voi itse pyytää. Toisinaan sitä piti odottaa melko kauankin. 
Toisaalta taas Espanjassa pidin siitä, kuinka tuttavallisia esimerkiksi 
kaupan henkilökunta yleensä oli ja kuinka esimerkiksi eräässä ravinto-
lassa minut aina muistettiin muutaman vierailun jälkeen, ja ystävällinen 
henkilökunta toi aina erilaisen alkupalan kun palasin ravintolaan, talon 
tarjoamana tietenkin. 
Kaiken kaikkiaan jakson aikana kerkesin näkemään ja oppimaan pal-
jon uutta, niin vieraasta kulttuurista kuin itsestänikin. Tunnen olevani nyt 
paljon itsevarmempi yksin matkustaessa ja uusissa paikoissa vierail-
lessa. Sain myös enemmän rohkeutta vieraiden ihmisten kanssa jutte-
lemiseen, vaikka välissä olisikin pieni kielimuuri.

Kokemuksia matkasta, nähtyjä ja opittuja 
asioita



Arki kohteessa ei eronnut juurikaan arjestani Suomessa. Kauppa 
oli kätevän lähellä ja asunnossani oli jopa oma pyykinpesukone, 
joten pyykkitupaan tai pesulaan ei tarvinnut lähteä. Asunnos-
sa oli kaikki valmiina, keittiövälineitä ja lakanoita myöten, joten 
arkeen oli helppo päästä kiinni jo matkan alkumetreillä. Vaihto 
myös osui siltä osin sopivaan kohtaan, että palasin Suomeen 
juuri lomasesongin alkaessa, säästyen korkeammilta vuokrilta ja 
hotelleilta. Lomasesonki Aurinkorannikolla on noin kesä-elokuun 
ajan, ja silloin majoittuminen voi olla jopa huomattavasti kalliim-
paa, kuin muulloin.

Löysin sopivan asunnon noin kilometrin päästä työpaikastani, 
aivan meren rannasta. Sijainti oli mitä parhain, eikä minun tar-
vinnut juurikaan käyttää julkistaliikennettä, sillä pystyin vaivatta 
kävelemään töihin ja takaisin, ja poiketa vaikka kaupassa siinä 
matkalla. Löysin asunnon Facebookista. Asunnon välittäjä oli 
myös suomalainen, joten minkäänlaista kielimuuria ei sopimuk-
sia tehdessä onneksi ollut. Hän oli myös tavoitettavissa koko 
vaihtoni ajan, joten minun ei tarvinut stressata mistään asuntoon 
liittyvistä kysymyksistä tai ongelmista.

Arki vieraassa maassa

Asunnon hankkiminen kansainväli-
senjakson ajaksi



Yhdeksi suurimmaksi haasteeksi matkan aikana koitui saman- 
ikäisten ystävien löytäminen. Työpaikkani oli pieni ja siellä oli 
vain muutama työntekijä, joista kaikki olivat minua vähintään 
kymmenen vuotta vanhempia ja heillä oli paljon arjen kiireitä ja 
askareita. Minulla ei myöskään ollut mitään harrastusta joka olisi 
kätevästi tarjonnut sosiaalisen piirin ympärilleni, eikä nuoria tullut 
muutenkaan juuri tavattua kun kyseessä oli työssäoppiminen 
eikä kouluvaihto, jossa pääsisi suoraan samanikäisten ihmisten 
joukkoon. Löysin kuitenkin muutaman ystävän paikallisen nuor-
tentoiminnan kautta ja se oli enemmän kuin tarpeeksi, etenkin 
kun vaihto kesti vain noin kymmenen viikkoa. 

Paras vinkki, jonka voin antaa vaihtoon lähteville opiskelijoille, on 
olla rohkea ja olla pelkäämättä heittäytymistä. Lähes kaikki asiat, 
mitkä ovat kivoja ystävien kanssa, ovat kivoja myös itsekseen. 
Ystävien löytämiseen ja tapahtumista oppimiseen parhaak-
si lähteeksi itselleni osoittautui olevan Facebook ja siellä olevat 
paikalliset ryhmät. Aurinkorannikolla on niin paljon suomalai-
sia, että suurimman osan tapahtumainfoista löytää usein jopa 
suomeksi. Lisäksi monissa paikoissa on nuorille järjestettyä toi-
mintaa, josta ilmoitetaan somessa. Tämän toiminnan kautta voi 
hyvinkin löytää muita nuoria, jotka ovat samankaltaisessa tilan-
teessa, kuin itse on.

Ystävien hankkiminen matkan aikana

Arki vieraassa maassa
Vapaa-ajan vietto kohteessa



Lähtöä ennen minun oli varmistet-
tava koronapassini voimassaolo 
ja tallentnettava se puhelimeeni 
varmuuden vuoksi. Minulla oli kaikki 
kolme rokotetta lähtiessäni, joten 
niiden kanssa ei ollut mitään ongel-
mia. Maahan saapuessa oli myös 
täytettävä terveystietolomake 
SpTH-mobiilisovelluksessa, mutta 
siitä ollaan käsittääkseni sittemmin 
luovuttu. 
Matkustus sujui pandemiasta huo-
limatta ongelmitta. Lentokoneessa 
oli toki pidettävä maskia, mutta 
muutoin se ei juurikaan eronnut 
normaaliolosuhteista. 
Saapuessani Espanjaan oli siellä 
vielä maskipakko kaikissa kaupois-
sa ja julkisissa paikoissa. Maski-
pakko kuitenkin loppui pääsiäisen 
aikoihin, eikä sitä enää tarvinnut 
käyttää muualla, kuin julkistaliiken-
nettä käytettäessä tai esimerkiksi 
apteekeissa asioidessa. Tilanne siis 
mukavasti hellitti vaihdon aikana.

Koronan vaikutus 
matkaan



Työpaikkana lehtitalo ei tuntunut 
juurikaan eroavan vastaavasta 
suomalaisesta yrityksestä. Siellä 
ei vaadittu mitään erityisiä turval-
lisuuskortteja tai muutakaan vas-
taavaa, eikä ollut mitään erityisiä 
vaatimuksia pukeutumisenkaan 
suhteen. 
Toimistotyössä hyvä työergono-
mia on tietysti tärkeää maassa 
kuin maassa, ja työkaverini muis-
tuttivat aina toisinaan pitämään 
pienen jaloittelutauon tai ”jump-
patuokion”. Selkä ja niska jumiu-
tuvat helposti tietokoneen äärellä 
työskennellessä, eikä taukoa aina 
huomaa pitää ennen kuin alkaa 
jo paikoissa tuntumaan ikävältä. 
Tämä asia ei toki muutu, oli sitten 
Suomessa tai Espanjassa. Kaiken 
kaikkiaan työpaikka ei juurikaan 
eronnut toimistoista, joissa olen 
Suomessa työskennellyt.
Ennen maahan saapumista oli 
tietysti oltava rokotteet kunnossa, 
tai koronatesti tehtynä korona-
passia varten, mutta se ei liittynyt 
itse työpaikan asettamiin vaati-
muksiin vaan maailmanlaajui-
seen tilanteeseen. 

Ennen vaihtoon lähtöä olin hie-
man huolissani valmisteluista, 
pakkauksista ja esimerkiksi bud-
jetista. Olin toki yrittänyt arvioi-
da ja laskea yhteen mahdollisia 
kuluja, mutta tunsin silti oloni 
toisinaan epävarmaksi niiden 
suhteen. Matkassa kuitenkin sain 
huomata asioiden aina järjes-
tyvän, matkaraha riitti hyvin ja 
huoletkin siirtyivät taka-alalle kun 
arki lähti rullaamaan. 
Jos lähtisin matkalle uudestaan, 
pyrkisin huolehtimaan hieman 
vähemmän asioista, joihin en voi 
vaikuttaa ennen kuin ne osuvat 
kohdalle. Matkabudjetin hahmot-
taminen ja kirjoittaminen ylös 
auttoivat minua valmistautu-
maan matkaan ja vähensivät ra-
ha-asioihin liittyvää epävarmuut-
ta ja huolta. Kaikista epäilyistä 
huolimatta matka sujui ongel-
mitta ja sain nähdä, kuinka asiat 
kyllä järjestyvät tavalla tai toisella, 
eikä niistä etukäteen huolen kan-
taminen auta ketään. 

Matkabudjetti ja 
huolenaiheet

Työpaikka ja
turvallisuus



Suosittelen Erasmus-vaihtoa 
kaikille, jotka ovat vähänkään 
kiinnostuneita ulkomaan jak-
sosta ja vieraista kulttuureista! 
Kaiken kaikkiaan olen tyytyväi-
nen kokemukseeni ja iloinen siitä, 
että pääsin lähtemään reissuun. 
Tämä oli kokemus, joka ei to-
siaankaan tule unohtumaan.

Kiitos!


