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Kaupunki
Tagus-joen (port. Rio Tejo) varrella sijaitseva Lissabon on kaupunkina aivan mahtava.
Kaupunki on täynnä kukkuloita ja mäkiä, joiden väliin ja päälle kaupunginosat sijoittuvat.
Vilkkaimmat kaupunginosat ovat Rossio, Baixa, Chiado ja Bairro Alto, sekä eräänlainen vanha
kaupunki Alfama, josta löytyy myös paikallinen linnoitus Castelo de São Jorge. Ehdottomasti
vierailemisen arvoinen kohde. Tämän lisäksi muutaman metroaseman säteeltä löytyy vilkkaita
keskittymiä kuten Marques de Pombal, Saldanha, sekä vuoden 1998 maailmannäyttelyn
päänäyttämö Oriente.
Kuten sanottu, kaupunki on täynnä mäkiä ja kukkuloita, jotka takaavat toinen toistaan
upeampia näköalapaikkoja (Miradouro) kaupungin kattojen yli tai vastaavasti joen suuntaan.
Näköalapaikat, lukuisat aukiot ja Portugalilainen kahvilakulttuuri takaavat että aika Lissabonissa ei
aik käy tylsäksi. Näköalapaikoista mainittakoon Miradouro da Graça ja Miradouro de Santa
Catarina. Ensimmäinen tarjoaa upeat näköalat kaupungin kattojen yli, ehdoton kahvipaikkojen
suosikkini, ja jälkimmäiseltä voi ihailla mahtavia auringonlaskuja yli kaupungin komeimman sillan,
Ponte 25 de Abril.
Jos kuitenkin pääsee käymään niin, että aika kaupungissa käy tylsäksi, on Lissabonin
läheisyydessä monia mielenkiintoisia päiväretkikohteita. Näistä mainittakoon Sintra ja Cascais,
joihin molempiin pääsee junalla alle tunnissa ja muutaman euron hinnalla. Varsinkin Cascaisiin
vievä rantarata on itsessään jo upea nähtävyys, jonka varrelta löytyy mm. Belémin kaupunginosa
kuuluisine nähtävyyksineen, sekä useita rantoja mukaanlukien oma suosikkini Carcavelos.
Vaihtoon lähteminen ja opiskelu Lissabonissa
Päätöksen vaihto-opiskelusta tein syksyllä 2009 vieraillessani vaihtoa suorittavan ystäväni

luona, missäs muualla kuin Lissabonissa. Kyseisen viikon aikana rakastuin täysin kaupunkiin ja
vaihto-opiskeluilmapiiriin. Tiesin saman tien myös haluavani itse myös Lissaboniin. Mainitsemisen
arvoista tosin on, että vieraillessani toisen vaihtoa suorittavan ystäväni luona Budapestissa keväällä
2011 huomasin tuntevani aivan samoin tätä kaupunkia kohtaan eli todennäköistä on, että vaihtoopiskeluilmapiiri tekee kaupungista kuin kaupungista mahtavan. Nyt jälkeen päin voin tosin sanoa,
että Lissabon olisi edelleen selkeä ykkösvaihtoehtoni sen monipuolisuuden, upean kulttuurin ja
ilmaston takia.
Vaihtoon hakeminen oli helppoa ja myöntävän päätöksen tultua prosessin päätökseen
saattaminen vastaanottavan yliopiston kanssa sujui ongelmitta. En tullut valituksi viralliselle
Erasmus-kielikurssille (EILC), joten jouduin ilmottautumaan omakustanteiselle kielikurssille, joka
maksoi 200 €.
Saavuin Lissaboniin 27.8 joka oli täydellinen ajankohta. Olin tutkinut asuntomahdollisuuksia
Suomesta käsin ja sopinut meneväni suoraan lentokentältä katsomaan erästä asuntoa. Huone oli
hyvä, joten otin sen saman tien. Näin ollen minulle jäi sopivat pari päivää aikaa hoitaa käytännön
asioita ennen kielikurssin alkua 30.8. Asuntoni sijaitsi aivan keskustassa Rossion alueella, josta
pääsin metrolla yliopistolleni alle vartissa. Yleisesti ottaen Lissabonin metroverkosta on aivan
loistava, eikä muita julkisia kulkuneuvoja tarvitse lähes koskaan.
Kielikurssi oli kaiken kaikkiaan mahtavaa aikaa ja, kuten aina, kurssin opiskelijoista
muodostui koko vaihdon ajalle eräänlainen ydinporukka. Kielikurssi kesti n. 2 viikkoa ja opetusta oli
4h/päivä. Kurssi loppui juuri ennen varsinaisen lukukauden alkua. Yliopistolla kaikki byrokratia sujui
ongelmitta hyvän informoinnin ja pätevän kansainvälisten asioiden toimiston ansiosta. Varsinaisten
kurssien kanssa ei täysin ongelmitta sitten selvittykään. IST:ssä on käytäntönä, että toisen vuoden
jälkeen kaikki kurssit opetetaan englanniksi jos kurssilla on läsnä yksikin englantia puhuva
opiskelija. Tämä ei käytännössä toiminut niin hyvin, miltä se aluksi kuulostaa. Eräällä kurssi
professori ei osannut englantia. Toisella kurssilla luennot olivat hyviä, mutta kurssikirja sekä
laskuharjoitus materiaalit olivat poikkeuksetta portugaliksi, joka vaikeutti tentteihin lukemista
huomattavasti. Asiaa ei auttanut se, että kurssin henkilökunta ei viitsinyt kääntää harjoitustehtäviä
englanniksi pyynnöistä huolimatta. Kaksi muuta kurssiani oli järjestetty moitteettomasti ja
ongelmiksi muodostuivat vain huonot materiaalit ja liiallinen työmäärä.
Elämä Lissabonissa
Kuten aiemmin mainitsin, Lissabon on erittäin monipuolinen kaupunki. Kaupungissa riittää
nähtävää ja kaduilla kävelemiseen ei kyllästy koskaan ja puolen tunnin säteellä kaupungista on

useita rantoja, joilla voi vierailla ympäri vuoden. Rantoja on monia, mutta suosittelisin erityisesti
Carcavelosia sekä Costa da Caparicaa, joista molemmilla voit esimerkiksi kokeilla surffausta.
Suurin ero Lissabonin ja esimerkiksi Helsingin katukuvien välillä on ihmisten rauhallisuus ja
kiirettömyys. Jos Helsingin keskustasta on mahdotonta löytää paikallaan seisovaa ihmistä, on
Lissabonissa mahdotonta löytää kiirehtivää ihmistä. Aukiot ja kadut ovat aamusta ltaan täynnä
kaikenikäisiä ihmisiä yksinkertaisesti jutustelemassa ja hengailemassa. Tämä luo Lissaboniin
erittäin lämpimän ja ystävällisen ilmapiirin.
Yöelämä Lissabonissa keskittyy muutamille alueille. Alkuillasta (klo 23 jälkeen) suurin osa
yöelämästä, varsinkin vaihto-opiskelijoiden keskuudessa, keskittyy Bairro Altoon, tuttummin Bairro.
Bairro Alto on kaupunginosa Lissabonin keskustassa korkean mäen päällä. Alue koostuu
muutamista kaduista ja näiden poikkikaduista. Suosituimmista kaduista mainittakoon Rua da
Atalaia sekä lyhyempi Rua da Barroca. Ideana Bairrossa on, että ihmiset ostavat juomia pienistä
kioskin kokoisista baareista joita alueella on varmasti satoja. Juomat saat lähes poikkeuksetta
muovimukiin onka voit ottaa mukaan ja hengailla kaduilla. Näin ollen usein tilanne on se, että
kaduilla on ahtaampaa kuin itse baareissa. Ilmapiiri Bairrossa on aivan mahtava ja kaduilla hengailu
takaa uusien ihmisten tapaamisen ja näin ollen aika ei käy koskaan tylsäksi. Bairrosta löytyy myös
erityisesti vaihto-opiskelijoiden suosima paikka, joka on ristitty Erasmus-corneriksi. Varsinkin
lukukauden alun jälkeen paikka on iltana kuin iltana tupaten täynnä vaihto-opiskelijoita.
Bairron baarien sulkiessa ovensa klo 02-04, ihmiset hajaantuvat klubeille. Jos kävelee
mäkeä alas joen varteen Cais do Sodrén alueelle, päätyy yhdelle suosituimmista klubialueista.
Täällä tapaat erityisesti paikallisia ihmisiä, koska klubit eivät ole yhtä kalliista kuin muualla.
Suurimmat klubit sijaitsevat hieman kauempana keskustasta ja näille mentäessä taksi on
välttämätön (Ei huolta, taksit ovat puoli-ilmaisia). Suosituimmista klubeista mainittakoon Urban
Beach ja Lux, joista erityisesti Lux on ehdottomasti vierailemisen arvoinen rakennusta kiertävän
parvekkeen ja suuren kattoterassin ansiosta. Näiden lisäksi läheltä löytyy myös muita
klubikeskittymiä kuten Santosin kaupunginosa ja Ponte 25 de Abrilin kupeessa sijaitseva Dockasalue.
Lissabon tarjoaa myös hyviä matkustusmahdollisuuksia halpojen lentohintojan ja
kiinnostavan maan johdosta. Kävimme kavereiden kanssa Etelä-Portugalissa Algarvessa, Portossa,
Madridissa ja Madeiralla. Tämän lisäksi teimme vielä road tripin Portoon vuokra-autolla pysähtyne
matkalla mm. Nazarén surffikylässä, sekä kuuluisassa yliopistokaupungissa Coimbrassa. Tämän
lisäksi kaverit, tutut ja tutuntutut matkustivat halvalla ainakin Lontooseen, Pariisiin, Barcelonaan,
Marrakeshiin, Azoreille, sekä tietysti ympäri Portugalia.

Mitä vaihto-opiskeluaika tarjosi minulle
Vaihto-opiskeluaika kasvatti minua ihmisenä valtavasti. Koen sosiaalisten taitojeni
parantuneen monilla alueilla. Ihmisiin tutustuminen sujuu helpommin ja toisaalta ns. small talk on
paljon luontevampaa. Opin luonnollisesti paljon myös vieraista kulttuureista, joka tuo varmasti
eräänlaista suvaitsevaisuutta. Tämän lisäksi tietysti sain valtavasti uusia ystäviä, joista monien
uskon kestävän pitkälle tulevaisuuteen. Tämä verkostoituminen voi osoittautua tulevaisuudessa
hyvinkin hyödyliseksi. Kielitaitoni parantui ja nyt englannin käyttäminen on huomattavasti
luontevampaa. Koen tämän erityisen tärkeänä, koska se on varsinkin suomalaisten keskuudessa
usein suuri ongelma.

