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Chile ja Valparaíso vaihtokohteena 
Chile on aivan käsittämättömän upea maa sekä vaihtokohde. Chileläiset ovat ylpeitään maastaan 
ja todennäköisesti tulet kuulemaan seuraavat sanat: ”Chilessä on kaikki: pohjoisessa aavikko, 
idässä ylhäs Andien valkoinen vuoristolinja, etelässä Patagonian jäätikkö ja lännessä Tyyni 
valtameri.” Chilessä on tulivuoria, saaria, metsää, autiomaita, Patagonia sekä erittäin mukavat 
ihmiset. 

 

 
Tulivuori Villarican päällä, Puconin lähellä 

 
Minulla oli hieman pelkoa tietämättömyyden takia, mihin maahan haluaisin vaihtoon Etelä-
Amerikassa ja päädyin Chileen, sillä sitä sanotaan Etelä-Amerikan järjestäytynemmääksi maaksi ja 
voisin liputtaa tämän puolesta. Jotkin asiat ovat vanhanaikaisia Suomeen verrattuna, mutta 
yleisesti homma toimii huomattavasti paremmin kuin monessa viereisessä maassa. Chile onkin 
yksi kehittynein ja taloudellisesti rikkain maa Etelä-Amerikassa. 
 
Valparaíso on boheeminen, laid-back, kaaottinen, hippimäinen ja rento opiskelijakaupunki. Tämä 
ranta- ja satamakaupunki sijaitsee noin 1,5 tunnin bussimatkan päässä Santiagosta.Valparaíso 
muodostuu monesta cerrosta eli kukkulasta/mäestä ja grafitteja löydät kaikkialta katukuvasta. 
Kuuluisa graffitti sanoo: ”We’re not hippies, we’re happies” ja se kuvastaakin hyvin ilmapiiriä.  
Ensimmäinen reaktioni kaupunkiin oli hieman karu ränsistyneiden rakennusten takia, mutta nyt 
vaihtoni loputtua voin sanoa, että rakastan tätä kaupunkia. 
 
Chileläisillä on oma tapa puhua espanjaa ja useat natiivitkin espanjaa puhuvat muualta Etelä-
Amerikasta eivät aina ymmärrä chileläisiä lukemattomien slangisanojen, nopean puhetyylin ja 
huonon ääntämisen takia. Toisaalta, kun opit puhumaan Chilessä, pystyt puhumaan, missä 
tahansa espanjankielisessä maassa! Ei missään nimessä kannata hylätä Chileä kielen takia! 
Valparaísossa on useampi yliopisto ja sinne saapuukin kaikkialta maailmasta vaihtareita, jotka 
puhuvat vain muutaman sanan espanjaa. Tulet  varmasti oppimaan espanjaa! Eniten vaihto-



opiskelijoita tulee Saksasta sekä Ranskasta ja pienempiä määriä Espanjasta, Yhdysvalloista, 
Pohjoismaista ja muualta. 
 
Chilessä on paljon ja lähellä on paljon matkustuskohteita, kuten: Santiago, laskettelukeskus 
Santiagossa, Valle de Elqui, San Pedro de Atacama + Salar de Uyuni Bolivian puolella, Chiloe, 
Patagonia ja Patagonian alueella olevat kohteet: Torres del Paine, El Chaltén sekä El Calafate. 
Lisäksi Perusta löytyy Lima, Huaraz ja siellä tehtävät upeat trekit, Ica, Arequipa, Cusco ja Machu 
Picchu, Titicaca. Argentiinassa Mendoza, Cordoba, Buenos Aires, Iguazun vesiputoukset. 
Rehellisesti sanoen kohteita on niin paljon, että niitä on edes turha luetella tässä. 
 
Parasta mitä vaihto-opinnosta jää käteen on kokemukset, monet uudet ystävät, tutustuminen 
muihin kulttuureihin, vaihtareiden samanlainen mentaliteetti ja avomielisyys matkustamiseen sekä 
uusiin ihmisiin tutustumiseen ja espanjankielen taito. Tämä vuosi oli elämäni värikkäin sekä 
kokemusrikkain ja olen erittäin iloinen, että tein vuoden mittaisen vaihdon! En voi kuvailla sanoin, 
kuinka mahtavia ihmisiä tapasin vaihdossa ja miten hyviä ystäviä teinkään. 
 
Voin ehdottomasti suositella Chileä, Valparaísoa sekä vaihto-opintoja! 
 
 
Järjestelyt Suomessa 
Vaihtopaikan hakuprosessi USM:aan on erittäin helppo ja suoraviivainen. Aallossa prosessi sujuu 
joustavasti ja apua voi aina kysyä sekä entisiltä vaihto-opiskelijoilta että vaihtokordinaattorilta tai 
opintosihteeriltä. USM:n päässä oleva vaihtokordinaattori Felipe Aguirre puhuu erinomaista 
englantia, on erittäin auttavainen, ymmärtäväinen, ystävällinen sekä helposti tavoitettavissa 
sähköpostilla ja aina valmis ottamaan vastaan opiskelijoita hänen toimistossa. Henkilökunta 
molemmissa päissä on erittäin mukava. 
 
Vaihto-opintosuunnitelman tekemiseen menee hieman aikaa, sillä jokaisen yliopiston opinto-
oppaat ja järjestelmät ovat erilaisia eikä niistä aina saa selkoa heti. Lisäksi kurssikuvaukset 
USM:ssä ovat lähestulkoon pelkästään espanjaksi, joten niistä ei välttämättä saa selvää (käytä 
vaikka jotain automaattista PDF translatoria Googlesta). Seuraavan linkin takaa löytyy 
kurssitarjonta ja kurssikuvaukset: http://www.oai.usm.cl/extranjeros/intercambio-en-la-usm/oferta-
academica/ . 
 
Opintosuunnitelman tekemistä ei kuitenkaan tarvitse stressata ollenkaan, sillä lopulliset 
kurssivalinnat tehdään ennen USM:n lukukauden alkua USM:n omassa järjestelmässä ja 
kurssivalinnat todennäköisesti elävät hyvinkin paljon. Lähinnä neuvoisin aloittamaan hyvissä ajoin 
opintosuunnitelman tekemisen, jotta ehtii hakemaan Aallossa vastuuprofessoreiden sekä 
opintosihteerin nimikirjoitukset ja palauttamaan opintosuunnitelman vaihtokordinaattorille. 
 
Eniten aikaa itselläni meni viisumin hakemukseen sekä rokotteiden saamiseen YTHS:n erittäin 
hitaan järjestelmän ja pitkien jonojen takia. Viisumin hakemukseen ja saamiseen meni noin 1,5 
kuukautta yhteensä ja se maksoi noin 350€. Tarvitset USM:n hyväksymiskirjeen, 
rikosrekisteriotteen (saa netistä sähköpostiin), digitaalisen passikuvan ja mahdollisesti jotain 
muuta. Mitä aikaisemmin aloitat viisumihaun, sitä halvempi se on, joten älä jätä viime tippaan (ps. 
viisumi puoleksi vuodeksi ja vuodeksi on samanhintainen, mutta kysy Chilen suurlähetystöstä tätä 
vielä). 
 
YTHS on jokerikortti ja heidän jonot ovat pitkiä, joten varaa aika terveydenhoitajalle rokotuksia 
varten hyvissä ajoin, suosittelisin 4 kuukautta ennen lähtöä! Chilen suurlähetystö pyytää 
lääkärintodistusta, siitä että olet perusterve ja itselläni oli hieman ongelmia YTHS:n kanssa tästä. 
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Lähinnä mitä Chilen suurlähetystö vaatii on paperi, jossa on lääkärin leima sekä allekirjoitus, että 
olet perusterve. 
 
Matkavakuutus on melko hintava (n. 200-400 €), mutta USM vaatii tätä ja se on hyvä olla, jos jotain 
varastetaan, tulet sairaaksi tai muuta vastaavaa. Kilpailutin matkavakuutukseni ja päädyin OP:n 
Eurooppalainen -matkavakuutukseen. Muista mainita, että olet TEK:in jäsen, sillä näin saat noin 
20-25 % alennusta. 
 
Osta lennot etukäteen ja säästät rahaa, jonka voit käyttää Chilessä tai muualla Etelä-Amerikassa! 
Itse en ostanut paluulentoa, sillä en tiennyt mistä, mihin tai milloin lennän, sillä olin vuoden 
vaihdossa. Vaihdossa matkustajahenki herää noin 90 %:n varmuudella ja voi olla, että et palaa 
Chilestä Suomeen vaan matkustat ensin jossain ja palaat jostain muualta. Jos et tiedä, minä 
päivänä palaat Suomeen niin ihan hyvä idea voisi olla ostaa flex-paluulippu eli voit muuttaa 
matkustuspäivää. Maksaa noin 50-100 € enemmän, mutta se on vähemmän kuin paluulennon 
ostaminen erikseen myöhässä myöhemmin. Lue lentolippujen ehdot tarkasti kuitenkin! 
 
Loppuen lopuksi paras neuvo on, että älä stressaa liikaa! Hoida nuo tärkeimmät asiat hyvissä ajoin 
etukäteen ja loput asiat lutviintuvat Chilessä. 
 

Opinnot USM:ssä 
USM on rankattu kolmanneksi parhaaksi tekniikan yliopistoksi Etelä-Amerikassa ja Chilessä kaikki 
ovat vähintäänkin kuulleet ”Universidad Técnica Federica Santa Maria”, sillä se on hyvinkin 
arvostettu ”Santa Mariaan menevät vain fiksuimmat”. Chilessä vuodenajat menevät päinvastoin 
kuin Suomessa ja ensimmäinen lukukausi kestää maaliskuusta kesäkuun loppuun ja toinen 
lukukausi elokuusta joulukuuhun. 
 
Yliopisto on erittäin hieno ja sieltä löytyy pelit ja vehkeet. Löytyy pieniä puistoja rentoutumiseen, 
urheilukenttä, futiskenttä, 2 futsal-, 2 koris-, 2 käsipallokenttää, uima-allas, 2019 vuoden alussa 
avautua uusi kuntosali, useita rakennuksia, kahvila, ruokala ja monet näistä upealla näköalalla 
merelle ja/tai Valpoon. Yliopiston arkkitehti lähetettiin 2-3 vuoden mittaiselle maksetulle 
”tutkimusmatkalle” maailmalle katsomaan ja ottamaan ideoita yliopistoista ja tämä kampus on 
lopputulos. Vapaa-ajan aktiviteetteja on vaikka kuinka paljon: shakki, käsipallo, jalkapallo, futsal, 
lentopallo, koripallo, rugby, uimakerhot, sukelluskerhot, juoksukerhot, tanssikerhot ja paljon muuta. 
 
Suosittelen tekemään espanjan intensiivikurssin, joka kestää 1 tai 2 viikkoa ja se alkaa ennen 
varsinaista lukukautta. Kursseilla et pelkästään ala luottamaan omaan kielitaitoosi, mutta myös 
tapaat muita vaihto-opiskelijoita sekä tutustut yliopistoon ja Valparaísoon tuutoreiden kanssa. 
Jokaiselle vaihto-opiskelijalla määrätään tuutori ja hän ottaa sinuun yhteyttä hyvissä ajoin ennen 
lukukauden alkua ja hänen kanssa on hyvä viestitellä. Orientaatio alkaa virallisesti, kun virallinen 
lukukausi alkaa, mutta jo intensiivikurssin aikana tapaat tuutoreita, muita vaihtareita ja sitten se on 
vain itsestään kiinni, miten paljon heihin haluaa tutustua. 
 
Suoritin ensimmäisen lukukauden aikana kansainvälisen sivuaineen, joka on 25 opintopisteen 
arvoinen Aallossa (maksimissaan 10 op kieli- ja kulttuuriopintoja ja loput ammattiaineita). Toisen 
lukukauden aikana suoritin Aallossa vaadittavan minimäärän eli 20 opintopistettä. Lukuvuoden 
aikana kävin seuraavat kurssit: 
 

 Koodi Nimi ECTS Kieli 
1. HFW126 ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA IV (Espanja vieraana 

kielenä IV) 
5 Esp 



2. HFW138 DESARROLLO EN LATINOAMÉRICA (Development in South 
America) 

3,5 Eng 

3. HRW164 HISTORIA DEL PENSAMIENTO CIENTIFICO (History of 
scientific thinking) 

3,5 Esp 

4. ICS017 MARKETING 5 Esp 
5. ICS859 GESTIÓN ESTRATÉGICA Y VENTAJA COMPETITIVA: LA 

PERSPECTIVA CHILENA (Strategic management and 
competitive advantage: Chilean perspective) 

 
5 

 
Eng 

6. ICS731 ECONOMIA I 5 Esp 
7. ELI360 TECNICAS DE ALTA TENSION I (High voltaje engineering) 5 Esp 

8. ELO281 SISTEMAS ELECTROMECANICOS (Electromechanical systems) 6,5 Esp 

9. ELO381 ELECTRONICA INDUSTRIAL (Industrial electronics = Power 
electronics) 

5 Esp 

 
Kurssit 1-2 ja 4-6 muodostivat kansainvälisen sivuaineen. Kurssit 7-9 sijoitan maisterintutkintooni. 
Opintosihteerini hyväksyi 3. kurssin Aalto-kurssin korvaavuudeksi. Kurssien 1-2 professori on 
sama: Manuel Casanueva Iommi. Voin suositella häntä professorina sekä hänen kurssejaan aivan 
täysin! Puhuu loistavaa englantia, erittäin hauska, intohimoinen opetukseen, joustava, auttaa 
opiskelijoita ja hänen kurssit ovat ainakin omasta mielestäni loistavia valintoja vaihto-opiskelijoille! 
 
Kurssien läpipääsy on jotenkuten samanlainen kuin Suomessa: ryhmätyöt, laboratoriot, 
simulaatiotehtävät ja välikokeet. Tunneilla on kuitenkin 75 %:n pakollinen läsnäolo. Kurssin 
arvosana muodostuu jollain painokertoimilla edellisistä tehtävistä. Omasta mielestäni chileläiset 
tekevät enemmän töitä kuin Suomessa ja vaikuttaa siltä, että tehtävääkin on enemmän. Ryhmätyöt 
eivät ole aivan yhtä tehokkaita kuin Suomessa ja yleensä ryhmätyöt jäävätkin viime tinkkaan. 
Kuitenkin kaikki opiskelijat pyrkivät pääsemään läpi kurssinsa, sillä lukuvuosimaksut ovat erittäin 
korkeita ja jos he repuuttavat yhden kurssin, heidän täytyy uusia se seuraavana lukuvuotena. 
Kurssit arvioidaan prosenteissa 0-100 % ja läpipääsyraja on on 55 %. 
 
Lukukaudesta voi saada erittäinkin raskaan, jos valitsee liian monta ainekurssia eikä ole valmis 
panostamaan kaikkea aikaansa opiskeluun. Itse jaoinkin kurssini siten, että molemmilla 
lukukausilla olisi humanistikursseja sekä taloustieteiden kursseja, sillä nämä ovat itselleni 
helpompia eikä yhtä tärkeitä kuin oman pääaineen (sähkö) kurssit. Mikäli tarkoituksena on myös 
tutustua chileläiseen sekä etelä-Amerikkalaiseen kulttuuriin, maihin, ihmisiin ja elämäntapoihin, 
kannattaa miettiä, pystyykö panostamaan haluamallaan tavalla moneen kurssiin. Kurssit eivät 
kuitenkaan ole mahdottomia ja niitä ei tarvitse pelätä. 
 
Yleensä professorit ymmärtävät vaihto-opiskelijoiden tilanteen ja kannattaakin mukavasti jutustella 
sekä kysellä, että ”Hei, olen vaihto-opiskelija. Pyrin vastaamaan pistariin/kokeeseen espanjaksi, 
mutta jos en tiedä jotain, voinko kirjoittaa englanniksi?” Hyvä idea voisi olla myös taskusanakirjan 
tuomisen kokeisiin, jotta ymmärtää kysymykset varmasti. En itse tätä tehnyt, mutta saatoin kysyä 
professorilta, että: ”Mitä tämä kysymys tarkoittaa?” Monella professorilla on ulkomaan kokemusta 
ja he ymmärtävät, kuinka vaihto-opiskelijat miettivät. Suhtautuminen professoreihin on hieman 
ammattimaisempaa kuin Suomessa ja teitittely on yleinen tapa. Samoja empanadoja professorit 
kuitenkin syövät ja puhumalla sekä yrittämällä pääse pitkälle. 
 



Eläminen vaihto-opiskelijana 
Tämän voisi tiivistää yhteen sanaan: ”Bakán” joka tarkoittaa ”huikeeta” chileksi. 
 
Asunnon löytää helpoiten paikan päältä ja sitä ei tarvitse hirveästi stressata etukäteen. Itse tulin 
Chileen pari viikkoa ennen intensiivikurssin alkua, jotta kerkeäisin tutustumaan kaupunkiin, 
etäisyyksiin ja nähdä muutaman asunnon. Viikkokin etukäteen olisi riittänyt. www.compartodepto.cl 
on kätevä sivusto, jossa on tarjoalla useita asuntoja. USM:n sivuilta löytyy myös muutama 
asuntoilmoitus ja Faceboob-ryhmästä myös. Itse löysin oman asuntoni www.compartodepto.cl :sta. 
 
USM sijaitsee Cerro Placeres -nimisellä alueella, joka on Valparaíson ja Viña del Marin välissä, 
kuitenkin Valparaísossa. Kulkuyhteydet kaupunkien välillä (n. 10-20 min. ilman ruuhkaa) sekä 
molemmista kaupungeista yliopistoon ovat erittäin hyviä. Valparaíso on enemmän boheemisempi, 
rennompi ja kaaottisempi kuin modernimpi Viña. Itse vietin suuremman osan ajastani 
Valparaísossa tavaten ystäviä vapaa-ajallani. Valparaíson turistikeskus on Cerro Alegre ja Cerro 
Concepción. Cerro tarkoittaa mäkeä tai kukkulaa ja Valparaíso muodostuu noin 45 cerrosta. Asuin 
itse Cerro Placereksessa jaetussa asunnossa opiskelijoille (periaatteessa soluasunto), sillä halusin 
asua yliopiston lähettyvillä ja olin todella tyytyväinen, vaikka Cerro Placereksessa ei olekaan 
sinänsä tekemistä, joten menin melkein aina Valparaíson keskustaan. 
 

 
Näköala asuntoni ikkunasta 

 
Julkiset kulkuyhteydet ovat kuin kontrolloitu kaaos. Käytin Google mapsin julkisen kulkuneuvon 
palvelua tai Moovit-nimistä aplikaatiota Google Storesta, molemmat toimivat hyvin. Kummastakin 
kaupungista löytyy microt eli minibussit, collectivot eli jaettu taksi, juna, taksit ja uber. Valpossa on 
sen lisäksi ”ascencoreita” eli hissejä, jotta cerroja ei tarvitse aina kiivetä ja hienoja vihreitä 
trolleybusseja. Loppuen lopuksi tykkäsin tästä kontrolloidusta kaaoksesta, sillä micron tai 
collectivon voi pysäyttää lähes missä tahansa kadulla sekä hypätä kyytiin ja hinta on puolesta 
eurosta euroon. Tulet aina tarvitsemaan käteistä, jotta voit maksaa kyytisi, sillä 
maksukorttisysteemiä ei ole. Tulet käyttämään eniten microja sekä collectivoja ja näillä on omat 
reittinsä, joten pääset aina perille. 
 
Rahannostaminen kirpaisee joka kerta sydämessä, sillä suomalaiset pankit ovat hyviä ottamaan 
nostokorkoja. Itselläni on DanskeBank ja maksoin pankille jokaisesta nostosta 2 € + 10 % 
nostosummasta sekä huonommalla vaihtokurssilla eli loppuen lopuksi tulee hyvinkin kalliiksi rahan 
nostaminen. Juttelin muille suomalaisille, joilla oli eri pankkeja ja hekin pulittivat kovia summia. 

http://www.compartodepto.cl/
http://www.compartodepto.cl/


Avasin pankkitilin Chilessä ja toisella lukukaudella löysin www.transferwise.com palvelun, joka on 
huomattavasti halvempi. Tosin pankkitilin avaaminen ei ehkä kannata, jos on vain yhden 
lukukauden Chilessä. 
 
Chile on yleisesti ottaen turvallisempi ja järjestelmällisempi maa kuin muut Etelä-Amerikan maat. 
Poliiseihin eli ”carabineroihin” voi luottaa ja he eivät ryöstä sinua, vaikka useat chileläiset eivät 
tykkääkään hirveästi omasta poliisista poliittisista syistä. Lukuvuoteni aikana USM:n opiskelijat 
olivat lakossa 5 viikkoa ja useammassa kaupungissa oli opiskelijoiden mielenosoituksia johtuen 
uuden presidentin politiikasta. Älä mene mielenosoituksiin, sillä vaarana on, että sinut karkoitetaan 
maasta, jos jäät kiinni puhumattakaan kyynelkaasusta tai vesitykeistä. Jotkut vaihtarit menivät 
katsomaan mielenosoituksia, mutta muut chileläiset sanoivat heille ”nyt on aika lähteä” siinä 
kohtaan, kun poliisin joukkojenhallinta-yksikkö tuli paikalle. 
 
Jotkut sanovat, että Valparaíso on vaarallinen ja tämä on osaltaan totta. Todennäköisesti kaikki on 
vaarallista, jos vertaa Suomeen. Viña on hieman turvallisempi kuin Valparaíso. Yleisimmät rikokset 
ovat varastaminen ja näpistely ja helpot kohteet ovat omassa maailmassa olevat ulkomaalaiset. 
Microssa kannattaa olla varovainen, että ei uppoudu puhelimen näyttöön, sillä myös chileläisiltä on 
napattu puhelin kädestä microssa ja lähdetty juoksemaan. Jos sinulla on maalaisjärki mukana niin 
kuin aina matkustaessa kannattaa olla, mitään vakavampaa tuskin tulee tapahtumaan. Yksin yöllä 
epämääräisillä kaduilla käveleminen tai rahatukkujen kantaminen lompakossa on huono idea. 
 
Chileläiset ovat hieman ujoja aluksi, mutta todella sisimmissään todella mukavia. Yleensä he ovat 
kiinnostuneita vaihtareista ja miten homma toimii muissa maissa, joten kannattaa jutella rohkeasti. 
Melko nopeasti he voivatkin kutsua sinut oluelle (ei ”cerveza” vaan ”chela/chelita”). Loppuen 
lopuksi tunsin itseni hyvinkin turvalliseksi Valpossa ja Chilessä ja ihmiset ovat erittäin mukavia. 
Tuntui myös siltä, että Chilessä ei laiteta gringo-hintoja ja yritetä pyytää ylihintaa, sillä näyttää 
ulkomaalaiselta, kuten esimerkiksi Perussa tai Colombiassa. Chilen etelä-osissa ihmiset ovat 
erittäin lämpimiä ja lähestulkoon aina valmiita auttamaan. Chilen etelä onkin tunnettu 
reppureissaajien ja liftaajien paratiisina. 
 
Maksoin 170000 clp:tä vuokraa eli noin 230 €. Halvempiakin ja hyviä asuntoja löytyy alkaen 
120000 clp:sta. Puhelinliittymä (prepaid) maksaa noin 10-15 €/kk ja hyvät vaihtoehdot ovat: Entel 
(kallein ja ilmeisesti paras), Movistar (hieman halvempi ja erittäin hyvä, minulla oli tämä), Claro 
(joillakin toimi, joillakin ei) ja WOM (en suosittele). Elintarvikkeita saa pikku kaupoista, 
supermarketeista ja vihannekset sekä hedelmät saa suhteellisen edullisesti erilaiselta bazaareilta 
(”mercado”). Elintarvikkeet ovat kylläkin halvempia kuin Suomessa, mutta ei kannata odottaa, että 
eurolla saat lounaan. Elintarvikkeet ovat vain hieman halvempia kuin Suomessa. Lounas 
kaupungissa maksaa 3500-5000 clp eli noin 5-7 €. Chile on viinintuottajamaa ja alkoholituotteet 
yleisesti ovat huomattavasti halvempia kuin Suomessa. Esimerkiksi 3-4 €:lla saa hyvän 
punaviinipullon hinta-laatusuhteeltaan. 
 
Yliopistosta löytyy ilmainen pieni terveyskeskus, josta löytyy sairaanhoitaja, ehkä lääkärikin, saa 
lääkkeitä ja mahdollisesti muutakin. Yliopistosta löytyy myös hammashoito, mutta se maksaa 
hieman. Jos haluat lukea kurssien kirjamateriaalia, voit käyttää kirjastoa ilmaiseksi, josta löytää 
espanjaksi ja englanniksi paljon kurssikirjoja. Kirjastosta voi myös lainata ilmaiseksi läppärin, mutta 
vain yhdeksi päiväksi sekä laskimia. Yliopistolla ainoa kustannus on oikeastaan opiskelijakortin 
hankkiminen (n. 4 €). Yliopiston ruokala (”cantina” tai ”casino”) tarjoaa ihan hyvää opiskelijaruokaa 
3,15 €:n hintaan. 
 
Matkustelin niin paljon kuin kerkesin Chilessä ja Etelä-Amerikassa. Lukukausien aikana tein 
pienempiä pidennettyjä viikonloppureissuja Chilen eteläosiin. Halppislentoyhtiöt ja bussit kulkevat 
hyvin sekä ovat suhteellisen edullisia. Bussiyhteydet Chilessä, Perussa sekä Boliviassa ovat hyviä 
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ja hinnasta riippuen voit saada erittäinkin hyvää luksuspalvelua, jota ei edes Euroopassa saa. 
Chilen talven aikana minulla oli noin 2 kuukautta aikaa ja käytin tilaisuuden matkustamalla Peruun, 
Colombiaan sekä Ecuadoriin. Santiagosta saa melko halvalla lennot Limaan etukäteen ostettuna. 
Yleisesti ottaen lentoja saa melko halvalla etukäteen maan sisällä, mutta kansainvälisiin lentoihin 
tulee joskus korkeat verot. 
 
Tulet todennäköisesti tutustumaan moneen vaihtariin, jotka haluavat myös matkustella ja reissujen 
suunnittelu tapahtuu melkein automaattisesti, jos sinulla vain on haluja matkustella. Suurin haaste 
on aika ja kurssien suorittaminen. Monet vaihtarit pyrkivätkin tekmään lukujärjestyksen, jossa 
esimerkiksi 1 tai 2 päivää olisivat ilman opetusta, jotta he eivät menettäisi liikaa tunteja. Lisäksi 
”kevyempin” kurssien, kuten vaihtareille suunnattujen kurssien tai humanistikurssien, ottaminen 
auttaa työmäärän keventämiseen. 
 

 
Valpo yöaikaan 
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