Proyecto español -espanjan kielikurssilla Alicantessa 6.4.-21.4.2018

Tästä alkoi Siilinjärven kansalaisopiston kieltenopen espanjan kielen kahden viikon kurssimatka.
Viikonloppuna oli hyvää aikaa tutustua kaupunkiin ja paikantaa koulurakennukset maanantaita
varten: kaksi samanlaisen kyltin alla olevaa eri tilaa pikkukadun molemmin puolin. (Kuva yllä.)
Positiivinen ensihuomio kaupungilla kuljeskellessa ja eri paikoissa asioidessa näin kielikurssilaisen
kannalta katsottuna oli se, että paikalliset eivät juurikaan puhu englantia, vaan espanjaa saa
harjoitella mukavasti.
Viikonloppuna oli vielä aikaa käydä tutustumassa suolajärvien alueeseen n. 40 km Alicantesta
etelään. Itse asiassa toinen järvi tuli hyvinkin tutuksi, kun kävimme maastoretkellä ratsastamassa
matalassa järvessä, jonka pohja kantaa hyvin ja jonka suolaisen veden sanotaan tekevän hyvää
erinäisille vaivoille sekä parantavan haavoja.
Alla jokunen kuva maastoretkestä. Kuvissa ei näy reitin varrella olleita sitruunapuita, joiden kukat
tuoksuivat huumaavasti.

Maanantaina alkoi kielikurssi klo 8.40 lyhyellä infotilaisuudella. Selvisi, että tuntini tällä viikolla
ovat poikkeuksellisesti vasta klo 14.00-18.00. Olin hieman harmissani, koska koulun järjestämä
valinnainen iltaohjelma alkaa klo 16, ja olisin ollut kiinnostunut ainakin kaupunkikiertokävelystä ja
salsakurssista. Aamupäivä meni kuitenkin nopeasti omatoimisesti kaupungilla kierrellen.
Opinto-ohjelmassa minulla oli sekä ryhmä- että yksityistunteja. Ryhmässäni oli 7 ilmoittautunutta,
mutta yleensä meitä oli paikalla vain 2-4 oppilasta. Koko koulussa ei ollut lisäkseni yhtään
suomalaista, ja yksi opettajistani totesikin, että hän puhuu suomalaisen kanssa vasta toisen kerran
koko elämässään.
Luokat olivat erikoisia lasiseinäisiä ”akvaarioita”, joissa oli kohtalaisen hyvä äänieristys, koska
pahaa äänten sekamelskaa ei kuulunut.

Kooltaan luokat olivat kuin suomalaiset neuvotteluhuoneet eli ryhmien maksimikoko voi olla n. 10
opiskelijaa. Myös opettajien huone/työtila on ”lasikoppi” eli kaikki toiminta on ihan konkreettisesti
varsin läpinäkyvää.
Alla koulun aulakahvio.

Pyöreät pöydät oikeanpuoleisessa kuvassa ovat kahvion pöytiä, seuraava lasikoppi on opettajien
työtila, jonka läpi näkyy pari luokkaa.
Yksityistunneilla päätimme edetä keskustellen, ja heti tuntui, että olemme Veronica-opettajan
kanssa samalla aaltopituudella. Juttu luisti, ja tunnit venähtivät usein suunniteltua pitemmiksi.
Tunneilla puhuimme niin maidemme välisistä kulttuurieroista ja yhtäläisyyksistä kuin ihmisten
välisistä yksilöllisistä persoonallisuuseroistakin. Vertailimme äitiyslomien pituutta/lyhyyttä
(Espanjassa 4 kk), lastenhoitoa, suhtautumista avoliittoihin sekä samaa sukupuolta olevien
avioitumiseen, joka on yllätyksekseni Espanjassa - toisin kuin Suomessa - ollut mahdollista jo

toistakymmentä vuotta. Sen sijaan samaa sukupuolta olevien kirkollisesta vihkimisestä ei
opettajani mukaan Espanjassa voitaisi edes keskustella. Puhuimme myös harrastuksista ja vapaaajan vietosta, juhlista, koulutuksesta, työelämästä, verotuksesta, elinkustannuksista, uskonnosta,
sosiaalisen elämän kirjoittamattomista säännöistä sekä tietenkin säästä.
Ryhmätunneilla meillä oli sekä kielioppia että keskustelua ja saimme myös kotitehtäviä, joiden
parissa ilta venyi usein pitkään. Aiheet vaihtelivat älykkyyden osa-alueista nudismiin Francon
aikakautta unohtamatta. Esittelimme myös kukin omaa kotimaatamme ja -kaupunkiamme, alueen
maantiedettä, tyypillistä ruokaa, nähtävyyksiä, juhlia ym. Opettaja ei kerro edellisenä päivänä
mitään seuraavan päivän aiheista, joten keskusteluaiheet ja tehtävät tulevat aina yllätyksenä eikä
valmistautumisaikaa ole kovin paljoa, mikä on ihan hyvä, koska ”oikeassa elämässäkin”
puhetilanteet tulevat vastaan miten tulevat. Tunnilla toki käymme ensin läpi jonkin verran
aiheeseen liittyvää sanastoa. No, kalakukkoa en ole aiemmin espanjaksi selittänytkään, mutta
Lorena-opettaja kiinnostui moisesta erikoisuudesta ja sanoi, että maistasi sitä mielellään. Täysin
käsittämätön asia oli se, että meillä on talvella ihan virallisia jääteitä. (Käsittämätöntä oli sekin,
että jäällä ylipäätään voi ajaa autolla.) Puhuimme myös taiteesta, ja jokainen sai esitellä lyhyesti
jonkin oman maansa taiteilijan ja näyttää netistä hänen teoksiaan. Hämmästyin itsekin, miten
moninaisista aiheista pystyin espanjaksi puhumaan. Helppoa se ei tosin aina ollut.
Kurssin aikaan Alicantessa oli juhlapäivä nimeltä Faz Divina (pyhät kasvot) Misericordia, jota
vietetään ainoastaan Aicantessa. Kaupat ovat kiinni, mutta poikkeuksellisesti meillä oli kurssipäivä.

Yllä pyhät kasvot. Useilla parvekkeilla näkyi lippuja juhlan kunniaksi.

Alicanten vanhassa kaupungissa oli toinen toistaan suloisempia valkoisia taloja kapoisilla kujilla ja
paljon portaita kiivettävänä.

Ja vastakohtana pieni ajelu laitakaupungille…

Viikonloppuna oli aikaa tutkia tarkemmin luontopolkuja. Ensin vaikutti, että maisema on todella
yksitoikkoinen kaikessa karuudessaan, mutta kun aloin tarkkailla ympäristöä tarkemmin, sieltä
löytyi paljon pientä ja kaunista. Ilmassa leijui myös miellyttävä kukkainen tuoksu.

Kaksi minua ystävällisesti tervehtinyttä vanhaa herraa ja heidän koiransa olivat ainoat vaeltajat,
jotka näin lauantaina yli kahden tunnin reissullani.

Käpy, joka kasvaa suoraan puunrungosta.
Osa reiteistä oli vaikeakulkuisia, koska poluilla oli paljon jalan alla pyöriviä kiviä. Piti katsoa
tarkkaan, mihin astuu.

Sunnuntain vaellusreittini loppui kuin tyhjään enkä oikein tiennyt, mihin päin lähteä. En halunnut
palata takaisin samaa reittiä, joten jäin odottamaan kauempana perässäni pienen koiran kanssa
kulkevaa miestä ja kysyin häneltä tietä. Mies esittäytyi Migueliksi ja tapaa käydä ulkoiluttamassa
koiraansa näillä reiteillä. Kuljimme yhdessä jonkin matkaa, ja sain valtavan hyvää kieliharjoitusta
puhellessamme. Tuli puhetta metsistä ja puista, ja Miguel mainitsi, että hän työstää puuta
työkseen, ja kaikki puu tulee joko Suomesta tai Ruotsista. Molemmat vähän ihmettelimme, miten
vähän näillä luontoreiteillä on kulkijoita, vain satunnaisia urheilupyöräilijöitä, ja jokunen koiran
ulkoiluttaja.

Miguel koiransa kanssa.
Ajoittaiset kovat rankkasateet kovertavat maaperään pikkuhiljaa syviä uomia.

Illalla oli aikaa käydä Santa Bárbaran linnoituksessa, joka on yksi Alicanten tärkeimmistä
nähtävyyksistä. Näkymät linnoituksesta ovat huikaisevat. Ylhäällä oikealla näkyy, että mitään
turvaverkkoa ei ollut, vaan linnoituksen reunalta olisi voinut hypätä/pudota alas hyvinkin
helposti…
Toisen viikon perjantaina olo oli hieman haikea: viimeinen kurssipäivä, leimat europassiin ja
hyvästelyt. Kaiken kaikkiaan takana on mahtava kaksiviikkoinen, jonka aikana sain erinomaista
opetusta, huiman määrän kieli- ja kulttuuritietoutta ja –kokemuksia niin koulussa kuin vapaaaikanakin. Paljon jäi varmasti vielä kokemattakin.
Seuraavia kohteita..??

