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1. JOHDANTO
Olen ollut 19-vuotiaana kesätöissä Ranskassa, Honfleurissa, ja siitä lähtien olen haaveillut
vaihto-opiskelusta Ranskassa. Yliopiston maisteriohjelmaan päästyäni oli heti selvää, että
aion hakea Ranskaan vaihtoon, ja kaupungeista ehdoton ykkönen oli Pariisi. Onneksi
sinne pääsinkin! Koulu Pariisissa oli nimeltään Ecole Supérieur du Commerce Extérieur,
eli ESCE. Kyseessä EI ole yliopisto, vaan yksityinen business school, jonka toimipiste
Pariisissa sijaitsee La Defénsen alueella, metrolinja 1. päässä.
Tässä raportissa kerron hakuprosessista, valmistautumisesta lähtöön ja tietenkin ajasta
Pariisissa. Toivottavasti saan kerrottua hyödyllisiä asioita, jotka auttavat tulevia lähtijöitä ja
tekevät elämästä Pariisissa helpompaa.

2. VAIHTOON HAKEMINEN
Vaihtoon hakeminen on yliopistomme kautta todella helppoa, ja varsinkin Euroopan
kohteisiin on helppoa päästä. Vaihtoon hakemisesta löytyy runsaasti tietoa koulun
nettisivuilta, mutta helpommalla ehkä pääsee, kun menee suoraan KV-vastaava Kaisa
Nikun toimistoon kyselemään. Kaisa osaa kertoa vaihtopaikoista nettisivuja enemmän, ja
hänen avullaan on helppo alkaa miettimään itselle sopivaa paikkaa, jos tarkkaa kohdetta ei
ole ajateltuna.

Mobility Online-ohjelma, jonka avulla vaihtoon vuonna 2010 haettiin, on hieman sekava ja
jäykkä, mutta toimii kuitenkin ihan hyvin, kun sen kanssa aikansa taistelee. Ohjelmaan
syötetään henkilökohtaiset tiedot, ja niiden lisäksi jokaiseen kolmeen hakukohteeseen on
tehtävä ohjelmassa HOPS. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ulkomaisten koulujen
nettisivuilta etsitään kurssit, joita haluaisi vaihdossa opiskella, ja syötetään nämä tiedot
ohjelmaan. Kurssivalinta kuitenkaan tässä vaiheessa harvoin on vielä se lopullinen, ja
kursseja voi vaihtaa sitten vaihtoyliopistoon saavuttuaan. Ohjelmaan pitää ladata myös
passikuvamainen kuva itsestä, jota sitten käytetään koululta saatavassa opiskelijakortissa
ym. Tieto vaihtoon pääsystä tuli keväällä 2010, ja lähtö oli siis loppukesästä 2010.
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3. LÄHTÖVALMISTELUT
LUT:in vaihtopäätösten jälkeen täytyy odotella virallista hyväksymistä vaihtoyliopistosta.
ESCEstä lähetettiin alkukesästä paksu kirjekuori, jonka sisällä oli lähes kaikki siinä
vaiheessa tarvittava tieto. Vaikutti siis hyvältä jo silloin! Kirjeessä oli kattavat ohjeet
saapumisesta Pariisiin, asunnon hakemisesta, orientaatioviikon ohjelma, yleistä tietoa
Pariisista ym. Tietenkin myös LUTista oli annettu tietoa siitä, minkälaisia dokumentteja
täytyy ottaa mukaan matkaan, ja että tulee hakea esim. kansainvälistä sairaanhoitokorttia
KELAlta. EU-kansalaisena on helppoa lähteä toiseen EU-maahan, kun mitään viisumeita,
erityisiä rokotuksia tai lääkärintarkastuksia ei vaadita, ja valuuttakin on useimmiten sama
kuin Suomessa. Ennen lähtöä täytyy kuitenkin muistaa tehdä erilaisia asioita
-

hakea EU-sairaanhoitokorttia KELAsta

-

hoitaa asunto kohteesta

-

ilmoittautua kursseille

-

ottaa kopiot passista, opiskelijakortista, EU-sairaanhoitokortista…

-

hankkia virkatodistus englanniksi tai ranskaksi maistraatista (jos aikoo hakea
CAFia, ranskan valtion myöntämää asumistukea, mikä ehdottomasti kannattaa
tehdä!)

4. ASUMINEN PARIISISSA
Asuminen Pariisissa on törkeän kallista. Itse asuin koulun kanssa yhteistyötä tekevässä
Pythagore residencessä, josta käveli kouluun 5 minuutissa, metrolle 10 minuutissa.
Asuntolassa on kalustettuja, pieniä yksiöitä, joiden kunto on kohtalainen. Syksyllä 2010
vuokra oli 630€/kk, jonka päälle piti vielä maksaa sähköstä ja pyykkikoneiden käytöstä.
Sähkö Ranskassa on todella kallista, itse maksoin syksyn aikana sähköstä noin 100€. Se
on älytön määrä, kun asunto tosiaan oli 20 neliön yksiö, jonka ainoat sähkölaitteet olivat
jääkaappi, valot ja läppäri. Vuokraan sisältyi 4 aamiaista kuukaudessa, mikä oli kyllä ihan
kiva. Toimiston ollessa auki sai sieltä lainata siivousvälineitä, vieraspatjan ja silitysraudan.
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Asunnoissa ei ole peittoja, tyynyjä tai lakanoita, joten kannattaa varautua ostamaan ne
paikan päältä. Quatre Tempsissä sijaitsevasta Auchanista saa halvalla.

Pythagoren hyviä puolia ovat hyvä sijainti kouluun nähden, yhteistyö koulun kanssa antaa
turvaa ja helpottaa toimintaa, suurin osa kavereista asuu samassa talossa ja lähellä on
suuri kauppakeskus Quatre Temps sekä metroasema. Mertolla ajaa keskustaan
(Riemukaari, Notre Dame…) noin 10-15 minuutissa. Huonoja puolia sitten taas ovat hintalaatu-suhde ja tyly asenne ongelmatilanteissa. Minun huoneessani oli hometta, jolle ei
tehty yhtään mitään, ennen kuin pyysin koululta ottamaan asuntolaan yhteyttä. Sen
jälkeen homeen päälle vedettiin maalikerros, joka auttoi huikeat kolme päivää. Asuntoon
pitää myös itse avata puhelimitse sähkösopimus, jonka tosin voi tehdä myös englanniksi.
Bileitä asuntolassa riittää, joka on sitten hyvä ja huono puoli; kiva, että asuntolassa
tapahtuu, kunhan se ei ole kerran viikossa seinän takana! Asuntolassa on myös
hotellihuoneita, joten esimerkiksi vanhempien tullessa käymään tämä on hyvä ja edullinen
(60€/yö 2 hengen huoneessa) vaihtoehto.

Olen tyytyväinen valintaani asua Pyhagoressa. Aamuisin oli ihan mahtavaa, kun kouluun
käveli hetkessä, eikä yökerhosta tarvinnut ikinä lähteä yksin kotiin. Aina löytyi seuraa, ja
käytävillä näki aina jonkun kaverin. Kaupat ja metro olivat lähellä. Osa vaihtareista asui
ydin-Pariisin ihanissa taloissa, mutta matkustivat sitten ruuhkaisissa metroissa koululle
pahimmillaan tunnin, mitä ainakaan minä en olisi jaksanut.

Koulu siis suosittelee tätä Pythagorea, mutta heidän kauttaan voi saada tietoa muistakin
mahdollisista asuinpaikoista, jos asuntolassa ei halua asua. Eihän tämä asuntolakaan nyt
se kaikkein ihanin vaihtoehto ole, mutta… ainakin helppo valinta, ja ihan toimiva.
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5. ESCE
Itse koulusta minulla on niin hyvää kuin huonoa sanottavaa. Jo ennen lähtöä tuli hyvä fiilis,
kun koululta tuli kirjeitä ja maileja. Olin itsekin sähköpostitse sinne yhteydessä
kurssivalintojen kanssa, ja sain heti apua. Koululla on kansainvälinen toimisto, jonka
työntekijät ovat ihan mahtavia, ja apua saa kyllä mihin tahansa asiaan. Orientaatioviikko oli
hyvin kattava. Sen aikana meille esiteltiin koulua ja koulun sääntöjä (niitä riittää!), kursseja
ja tietoa niiden vaihtamisesta, neuvottiin täyttämään CAF-lomakkeet, tutustutettiin meitä
toisiimme,

järjestettiin

iltaohjelmaa,

neuvottiin

pankkitilin

ja

sähkösopimuksen

avaamisessa, vietiin Eiffel-torniin… Jos ei näiden päivien jälkeen ollut tutustunut osaan
vaihtareista, vika oli kyllä itsessä. Orientaatioviikolla huomasi, että ESCE on sitoutunut
huolehtimaan siitä, että vaihtokokemus heidän koulussaan olisi mahdollisimman hyvä. KVtoimiston väen lisäksi kaikki opettajat olivat hyvin mukavia ja avuliaita asiassa kuin
asiassa.

Opiskelu ESCEssä on suomalaiseen yliopistoon tottuneelle hieman erilaista. Tunneilla on
läsnäolopakko, poissa saa olla vain kerran ilman lääkärintodistusta tai muuta hyvin
pätevää syytä. Läsnäoloa sitten todellakin vahditaan; opettajan nimenhuudon lisäksi täytyy
allekirjoittaa lista. Tämä kannattaa ottaa huomioon kursseja valitessa; ei kannata rakentaa
itselleen täysiä koulupäiviä. Minulla oli koulua 3h/päivä, ja vapaapäiviä viikossa oli kaksi,
eli jäi paljon aikaa koluta Pariisia ympäri. Opiskelu sinänsä ei ole vaikeaa, mutta
ryhmätöitä riittää. Tentit olivat ennen joulua, osasta kursseista jo viimeisellä luennolla.
Marraskuun ensimmäinen viikko oli lomaa.

Kirjasto on suuri, ja siellä voi käyttää tietokoneita ja printtereitä ilmaiseksi. Ihan kiva, jos ne
vielä toimisivat. Tietokoneet vielä saattavat jotenkin toimia, mutta tulostamiseen kannattaa
varata muutama tunti aikaa, yhtään liioittelematta. Ja siihenkin vaadittiin omat paperit.
Tuntui uskomattomalta, että tuollaisessa koulussa on moisia ongelmia, luulisi nyt jostain
löytyvän toimivia tulostimia ja tietokoneita.
Kansainvälinen toimisto järjestää opiskelijoille kaikenlaista ohjelmaa lukukauden aikana.
Minä nautin brasilialaisesta ja meksikolaisesta lounaasta koululla, ja osallistuin opastetuille
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kävelykierroksille La Defénsessa ja Montmatrella, söin Laduréen macaroneja ja vierailin
jääveistosnäyttelyssä ja osallistuin suklaaleivontailtaan – ja kaikki tämä koulun tarjoamana.
Kannattaa osallistua koulun tarjoamiin ja järjestämiin aktiviteetteihin!

Infoviikon aikana meille kerrottiin myös kaikki tarvittava liittyen sähkösopimuksen ja
pankkitilin avaamiseen. Pankkitili täytyy avata ainakin jokaisen Pythagoressa asuvan, sillä
sähkösopimusta varten vaaditaan ranskalainen pankkitili. Myöskin jos CAFia aikoo saada,
on ranskalainen pankkitili välttämätön. Pankkitiliä ei kannata ottaa ensimmäisestä
pankista, vaan hieman vertailla; esim. LCL tarjosi syksyllä 2010 80€ ilmaista rahaa
jokaiselle opiskelijalle, joka avaa uuden tilin.

Koululla on ruokala ja kahvila, josta saa ostettua mm. patonkeja ja salaatteja. Itse kävin
ruokalassa vain kerran, sillä LUT:in kahden euron lounaisiin tottuneelle lounaat ovat
hieman hintavia; annokselle tuli helposti hintaa kymmenen euroa. Eri puolilla koulua on
myös koneita, joista voi ostaa juomia ja pientä syötävää.

5.1.

Opiskelemani kurssit

Valitsin lukukaudelleni 5 kurssia; European Business Cultures, Communication, French
Civilization, Strategic Marketing, International Business Practises ja Histoire de la Mode.
Näiden lisäksi vaihtareiden oli opiskeltava yksi kurssi ranskan kieltä. Olin tyytyväinen
kurssivalintoihini, erityisen mielenkiintoisina pidin kursseja Strategic Marketing ja French
Civilization.

French

Civilization-kurssia

suosittelisin

kaikille.

Kurssilla

opiskellaan

kaikenlaista Ranskan historiasta, politiikasta, opiskelusta, ruokakulttuurista, muodista…
Todella mielenkiintoista, eikä turhan vaativaa. Kurssien tarkemmat kuvaukset löytyvät
koulun nettisivuilta. Kursseja ei kannata valita liikaa läsnäolopakon vuoksi, ja ensimmäisen
viikon aikana kursseja voi vielä vaihtaa.

Histoire de la Mode-kurssin otin siksi, että halusin oipskella jotakin myös ranskaksi.
Valinnainen muotikurssi oli sopiva tähän tarkoitukseen. Kurssi ei kestänyt koko lukukautta
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ja siitä sai vain 2 opintopistettä. Suosittelen ottamaan jonkin kurssin ranskaksi, siinä oppii
todella paljon!

5.2.

CAF

Ranskan valtio myöntää jokaiselle siellä opiskelevalle asumistukea, jonka suuruus on noin
200€ kuukaudessa. Kiva lisä siis, sillä Pariisissa kyllä rahalle keksii käyttökohteita!
ESCEssä neuvottiin lähes kädestä pitäen täyttämään hakemuslomakkeet ja kerrottiin
myös tarvittavat liitteet. Jos koululta ei olisi autettu tässä, olisi minultakin varmasti jäänyt
CAF hakematta. Jos KELAn paperit ovat ärsyttäviä täyttää, niin ranskankielinen vastaava
on 10 kertaa pahempi. Mutta mikäs sitä oli täytellessä, kun kerrottiin mitä mihinkin pitää
kirjoittaa. Papereista kannattaa ottaa kopiot, sillä todennäköisesti ainakin osa papereista
katoaa, ja ne täytyy lähettää uudestaan. Minulle kävi näin, ja sain rahaa lopulta vasta
joulukuussa.

6. ELÄMÄÄ PARIISISSA
Pariisissa ja ESCEssä pärjää, vaikka ei osaisia sanaakaan ranskaa. Toki elämä helpottuu
ja palvelu paranee, kun sitä osaa. Kurssitarjonta on laaja englanniksikin, joten vaikkei
ranskaa osaisikaan, kannattaa Pariisiin lähteä! Eli ei kannata tehdä kielitaidottomuudesta
itselleen ongelmaa. Itse puhun ranskaa niin, että pärjäsin sen kanssa vapaa-aikana ja
yhdellä kurssillakin ihan hyvin. Jos ranskaa osaa, kannattaa aina yrittää hoitaa asiat
ranskaksi, niin yleensä asiat hoituvat helpommin ja ainakin ystävällisemmällä asenteella.
Pariisilaisia haukutaan usein töykeiksi, mutta en kovin montaa kertaa kohdannut tällaisia
yksilöitä, suurin osa pariisilaisista oli ihan mukavia.

6.1.

Kulttuuri

Pariisissahan tekemistä ja näkemistä riittää. Tosin jos museot, taide, monumentit, historia
ja kulttuuri eivät yhtään kiinnosta, ei Pariisi ehkä ole se paras paikka. Itse kolusin
museoita, monumentteja, puistoja ja kaupunginosia läpi hyvin hartaasti, olisi harmittanut,
jos en olisi niin tehnyt. Ranskassa on tehty ainakin yksi asia oikein; kaikki alle 26-vuotiaat
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EU-kansalaiset pääsevät lähes kaikkiin museoihin ja nähtävyyksiin ilmaiseksi henkkaria
näyttämällä! Ehkä juuri tämän takia niitä museoita tulikin nähtyä. Jos ei ihan ilmaiseksi
päässyt, niin nuorena henkilönä sai usein jonkin alennuksen. Myös oopperaan ja erilaisiin
teattereihin saa edullisia lippuja, jos jaksaa etsiä.
Suosikkimuseoitani olivat ehdottomasti Musee d’Orsay ja Musee de l’Orangerie. Louvre on
tietenkin näkemisen arvoinen, mutta ei kannata jättää näkemistä vain pakolliseen Mona
Lisaan. Centre Pompidoussa on modernia taidetta, ja rakennuksesta huikea näkymä
Pariisin yli. Myös Riemukaareen pääsevät nuoret ilmaiseksi, huipulta on upeat näkymät.
Notre Dame ja Sacre Coeur kannattaa käydä katsomassa ainakin kerran. Eiffel-tornin
huipulta on tietenkin mahtava näkymä yli koko Pariisin.

6.2.

Shoppailu

Shoppailumahdollisuuksia Pariisissa on rajattomasti ja jokaiselle budjetille. La Defénsessa
olevasta ostoskeskuksesta löytyy jo vaikka mitä, ja keskustasta sitten enemmän. Rue de
Rivolin varrelta löytyy paljon vaate- ja kenkäkauppoja jokaiselle budjetille. Les Hallesin
ostoskeskus on valtava, vaatekauppojen lisäksi siellä on monia pikkuputiikkeja. Maraisin
alueella on paljon pieniä, persoonallisia putiikkeja, joista löytää erikoisia koruja ja vaatteita.
Printemps ja Galleries Lafayette ovat pääosin hyvin kalliita, mutta ehdottomasti näkemisen
ja käymisen arvoisia. Eikä kaikki toki ole kallista, vaan kyllä näistäkin löytyy kohtuuhintaista
ostettavaa, etenkin lahjaosastoilta. Le Bon Marché kannattaa myös katsastaa. St
Michelistä löytyy maailman upein kirjakauppa, Shakespeare & Co.

6.3.

Ravintolat ja yöelämä

Yöelämää riittää, ja koulun opiskelijakortilla pääsee ilmaiseksi tiettyihin yökerhoihin
tiettyinä iltoina. Happy hour-tarjoukset kannattaa hyödyntää, muutoin yhdestä drinkistä
joutuu helposti maksamaan 15€, eikä kyse ole isoista drinkeistä. Biletysseuraa löytyy
taatusti Erasmusten joukosta! Takaisin yökerhosta pääsee kätevästi taksilla, jonka
aloitusmaksu on kahden euron paikkeilla. Esim. Riemukaarelta Pythagoraan matka
maksaa noin 15€.
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Yökerhojen lisäksi Pariisi on täynnä baareja, ravintoloita ja kahviloita, joissa kannattaa
viettää aikaa! Ravintolassa syöminen ja viinin juominen on todella paljon halvempaa kuin
Suomessa, ja kaupasta viinipullon saa reilulla eurolla. Kahviloissa on halvempaa, jos juot
kahvin ja syöt croissantin baaritiskillä seisten, kun että tilaat ne pöytään. Pahimpia
turistirysiä kannattaa ravintoloiden suhteen välttää, sivukujilta löytyy taatusti aidompia ja
parempia ruokapaikkoja.

6.4.

Liikkuminen

Pariisin metroverkko on todella laaja ja helppo käyttää. La Defénse on tosiaan metrolinja 1
päässä, ja saman metrolinjan varrella ovat mm. Louvre, Riemukaari ja Bastille. Metroon
voi hankkia opiskelijoille edullisen Imagine R-kortin, mutta sen tilaamiseen ja saamiseen
menee yli kuukausi, joten sitä suosittelen vain vuodeksi lähtijöille. Lukukaudessa sillä ei
ehdi kauheasti säästämään liikkumiskustannuksissa. Itse käytin carneteja, eli 10 kertalipun
sarjoissa myytäviä lippuja. Yksi carnet maksoi syksyllä 2010 12€, taisin ostaa noin 3
carnetia kuukaudessa. Viikonloppuisin ja kansallisina vapaapäivinä alle 26-vuotiaat voivat
käyttää billet jeune-lippua, joka maksoi 3,40€ vuorokaudessa 1-3-zoneille. Metroasemat
sijaitsevat kaikki samalla zonella, mutta jos La Defenséen tulee RERillä (lähijuna), on
asema jo zonella 2, eikä normaali carnet-lippu enää kelpaakaan. Billet jeune sen sijaan
kelpaa siihenkin. Hieman sekavaa, mutta selviää perillä nopeasti. Metrolippuja voi ostaa
palveluhenkilöiltä tai automaateista joko kortilla tai rahalla.

7. LOPPUSANAT
Vaihtoon kannattaa ehdottomasti lähteä! Hakeminen LUT.in kautta on helppoa ja kohteita
on todella paljon. EU-maihin on tietenkin helpompi lähteä, kuin esimerkiksi USA:han, kun
viisumeita ym. ei vaadita. Ranskaan voi lähteä, vaikka ei ranskaa puhuisikaan. Olen
kuullut tarinoita muista ranskan vaihtokohteista, ja kuulemani perusteella Pariisin
ESCEssä pidetään vaihtareista ehdottomasti parasta huolta!
Lukukauteni Pariisissa oli ehdottomasti elämäni parhaita. Pariisi oli mahtava valinta
vaihtokohteeksi,

sillä

siellä

on

jokaiselle

jotakin.

Muiden

vaihtareiden

kanssa
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muodostimme nopeasti tiiviin joukon, ja järjestimme yhdessä kaikenlaista ohjelmaa ja
tekemistä pitkin lukukautta. Yksi vaihdon parhaita puolia oli varmasti uusiin ihmisiin
tutustuminen.
Unohdin varmasti monia asioita, joten jos olet lähdössä Pariisiin, ota yhteyttä!
Karoliina.kosonen@lut.fi

