
 
Nousiaisten lukion espanjan lukijat olivat lokakuussa 
2017 kielikurssilla Barcelonassa, Espanjassa. 
Kielikurssi kesti kuusi päivää, joiden aikana muun 
muassa opiskelimme ja nautimme Espanjan 
lämmöstä. Kokosimme kolmen opiskelijan 
kokemuksia matkalta. 
 
Missä olimme ja miksi? 
Olimme Barcelonassa kuuden päivän kielikurssilla 
Institut Nordicissa, jossa järjestetään 
pohjoismaalaisille vierailijoille espanjan kielen 
kursseja ja espanjalaiset voivat opiskella eri 
Pohjoismaiden kieliä. Saimme matkasta yhden 
lukiokurssin. Oppaamme ja matkan järjestäjä oli 
Barcelonassa asuva suomalainen Hannu Arvio, joka 
auttoi meitä muun muassa kulkuneuvojen käytössä.  
 
Mitä teimme? 
Pääasiassa matkalla opiskelimme espanjaa ja 
tutustuimme espanjalaiseen kulttuuriin. Kävimme 
katsomassa muun muassa kuuluisaa la Sagrada 
Familian kirkkoa ja vierailimme myös 
Picasso-museossa. Viimeisenä päivänä matkustimme junalla Sitgesiin, pieneen suosittuun 
rantakaupunkiin. Siellä opiskelimme, uimme ja pelasimme rantajalkapalloa. Yhtenä päivänä 
siirryimme opiskelemaan Montjuïc-kukkulalle, jossa on monia puutarhoja, olympiastadion, 
museo ja linna. Montjuïcilta näki melkein koko Barcelonan ja maisemat olivat hienoja. 
Laskeuduimme kukkulalta funikulaarilla. Matkamme aikana Barcelonassa oli levotonta 
Katalonian itsenäistymisyrityksen vuoksi. Kävimme katsomassa eräänä päivänä 
mielenosoitusta. Levottomuudet eivät vaikuttaneet matkaamme kuitenkaan suuresti. 
 
Mitä söimme?  
Ruoka Espanjassa oli hieman 
erilaista kuin Suomessa. 
Aamupalaksi oli vain vaaleaa 
leipää ja erilaisia herkkuja, eli 
ei mitään terveellistä. 
Opiskelujen keskellä kävimme 
erilaisissa kahviloissa, koska 
Espanjassa on tapana syödä 
pieniä välipaloja eli tapaksia 
ennen päivällistä. 
Valmistimme myös yhdellä 
oppitunnilla tapaksia, jotka 
olivat vähän erikoisia. Koulun 
loputtua menimme kaikki 



yhdessä ravintolaan. Pääsääntöisesti ruuat olivat matkalla hyviä. Usein iltaisin kävimme 
pienissä kaupoissa ostamassa limsaa ja herkkuja. Suomen kauppoihin verrattuna 
espanjalaiset kaupat olivat halvempia ja valikoima oli laajempi esimerkiksi limsoissa. 
 
Millaista opiskelu Espanjassa oli? 
Espanjassa opiskelu oli erilaista kuin Suomessa, sillä kuulimme kieltä koko ajan ja opetuskin 
tapahtui pelkästään espanjan kielellä. Jos halusi kysyä jonkun sanan merkitystä opettajalta, 
hän selitti sen espanjaksi. Kun olimme kuusi päivää espanjassa, mielestämme opimme 
enemmän kuin kuusiviikkoisen kurssin aikana Suomessa. Opiskelu oli siis todella tehokasta. 
Teimme paljon suullisia harjoituksia, ja meitä kannustettiin käyttämään espanjaa englannin 
sijasta myös vapaa-ajalla. 

 
Millainen sää oli? 
Sää oli joka päivä erittäin hyvä. Ennen matkaa 
kaikki ennusteet näyttivät sateisilta, mutta 
onneksemme sää oli joka päivä melko aurinkoinen 
ja juuri sopivan lämmin. Aamuisin lähtiessämme 
tunnille oli usein melko kylmä, mutta heti aamun 
vaihtuessa päivään ilma lämpeni erittäin nopeasti. 
Iltaisinkin pärjäsi ilman takkia. 
 
Mitä teimme vapaa-ajalla? 
Vapaa-aikaa oli yhteisen päivällisen ja 
nähtävyyksien katselun jälkeen. Iltaisin hostellille piti 
palata noin kymmeneltä. Hostellimme vieressä oli 
suuri kauppakeskus L´illa, jossa vietimme paljon 
aikaa shoppaillen ja syöden. Tutustuimme myös 
omatoimisesti Barcelonaan, kuten kuuluisaan 
kävelykatuun la Ramblaan. Ensimmäisenä iltana 
hostellimme lähellä oli käynnissä katalonialainen 

karnevaali, joka sisälsi ilotulituksia, musiikkia ja tanssijoita. Se oli kulttuurishokki meille, kun 
ilotulitteita ammuttiin ihmisiä päin.  
 
Mikä oli parasta? 
Meidän mielestämme parasta Barcelonan reissussa oli esimerkiksi opettajamme, jotka olivat 
erittäin mukavia ja kaikki tykkäsivät heistä paljon. Viimeisen päivän Sitges-reissu oli matkan 
kohokohta, kun vihdoin pääsimme mereen uimaan ja pelasimme rantafutista. Hostellin 
lähellä sijaitsi ravintola la Tagliatella, josta tuli lempiravintolamme matkan aikana. 
Ravintolassa annokset olivat erittäin suuria ja halpoja.  
 
Matka kokonaisuudessaan oli todella hauska ja saimme paljon uusia kokemuksia. Opimme 
reissulla espanjalaisen kulttuurin lisäksi käyttämään espanjan kieltä arjen pikkujutuissa. 
Ravintolassa tilaaminen tai kaupassa asiointi espanjaksi ei ollutkaan niin suuri haaste kuin 
luulimme sen olevan.  
 
Helmi Lehtonen, Jonni Oikarinen, Inkeri Saastamoinen 


