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JOHDANTO

Tämä vaihtoraportti kertoo sinulle minun kokemukseni vaihdosta Grenoblessa INPG:llä.
Grenoble on keskikokoinen kaupunki Ranskan Alppien kupeessa. Opiskelijoita ja eri
yliopistoja kaupungissa riittää, mutta perinteisiä suomalaisten opiskelijoiden suosimia
yökerhoja ja tanssipaikkoja ei suuresta opiskelija määrästä huolimatta ole paljoa. Mutta se ei
onneksi haittaa, sillä Alpit ovat vieressä ja rinteeseen pääsy on tehty helpoksi ja halvaksi.
Tämä raportti on käytännönasioihin keskittyvä, sillä itse koin ongelmaksi lähtiessä, että
käytännön tietoa oli hankala saada tai ainakaan sitä ei pienellä etsinnällä löytynyt. Älä epäröi
ottaa minuun yhteyttä, jos olet kiinnostunut lähtemään vaihtoon Grenobleen! Minut saa
kiinni s-postitse: heidi.aaltonen(at)lut.fi.
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VAIHTOON LÄHTÖ

Ohjeissa ja muiden vaihtoraporteissa moni on kertonut monipuolisista lähtövalmisteluistaan,
mutta minulla ne olivat hyvin vähäisiä. Täytin LUT:n sähköiset vaihtoon haku kaavakkeet
keväällä 2010 ja hyväksynnän jälkeen syksyllä 2010 täytin vaihtoyliopiston vaatimat paperit.
Kaikki paperit tein englanniksi, sillä missään ei lukenut, että olisi pitänyt ranskaksi tehdä.
Vaadittavia papereita INPG:lle oli:











Resume (Kuka olen, mitä opiskelen, harrastukset yms itseeni liityvät asiat.)
A statement of purpose (Miksi haluan opiskella Ranskassa ja miksi juuri Grenoblessa
sekä muu opiskeluun liittyvä.)
Copy of last degree obtained (Viimeisin opintosuoritusote)
Past program of home university studies and University transcripts (Sama kuin
edellinen, eli opintosuoritusote)
Support letter (Suosituskirje, jonka pyysin pääaineeni proffalta)
The Learning agreement describing your project program at Grenoble INP
(MOBILITYN Learning agreement)
Registration form to French courses
Registration form to the French for sciences on-line modules (Vaihtoyliopistossa
suoritettava ranskan kurssin ilmoittautumis kaavake, joka tuli vaihtoyliopiston
puolesta.)
Online –kielikoe

Näiden papereiden lisäksi ennen lähtöä hommasin itselleni asunnon ja Kilroyn kansainvälisen
opiskelijakortin, joka oli ainakin minulle aivan turha. Lisäksi vaihtoonlähtijänohjeissa
kehotettiin ottamaan kopioita passista ja passikuvia. Passinkopioita tarvitsinkin, mutta
passikuvia en niinkään, sillä Ranskalaiset suosivat minipassikuvia. Lopuksi pakkasin lähtöä
edeltävänä päivänä ja lähdin matkaan.
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ASUMINEN

Ihan aluksi. Muista tallentaa maksutositteet KAIKESTA, mitä maksat! Itse en tätä tajunnut ja
menetin asuntolalle pari sataa euroa.
Itse asuin Residence de la Houille Blanche–asuntolassa. En suosittele asuntolaa muille.
Asuntola on kallis, remontoimattomat huoneet ovat järkyttäviä luukkuja, kaikkien huoneiden
seinien eristys todella huono, kaikissa huoneissa ei ollut edes jääkaappia, huoneissa ei omaa
lämmönsäätöä ja huoneet olivat tukalan kuumia, netti ei kuulunut vuokraan ja asuntolassa ei
ollut langatonta ja kaiken lisäksi asuntola on huonojen kulkuyhteyksien päässä. Hyvää
asuntolassa oli oma uima-allas, joka aukesi toukokuun alussa sekä joistakin yhteiskeittiöistä
löytyvät uunit. Mutta näiden takia ei kannata asuntolaan muuttaa.
Grenoblessa on myös muita opiskelija-asuntoloita. Asuntolat välittää Crous de Grenoble
(http://www.crous-grenoble.fr/residence-1-mg-2-mh-12,36,43-ms-1-residence-berlioz.htm).
Kaverini asui Résidence Berliozissa ja tätä voin suositella muillekin. Huone oli todella pieni,
mutta siinä oli oma jääkaappi, suihku ja vessa. Lisäksi kaikilla yliopistokampuksella
sijaitsevissa asunnoissa oli yliopiston ilmainen langaton netti. Ainut ongelma ilmaisessa
netissä oli, että se ruuhkautui usein iltaisin. Yliopistokampukselta pääsee myös kätevästi
ratikalla keskustaan.
Jos itse lähtisin uudestaan vaihtoon, etsisin soluasunnon (colocation). Soluja on paljon
tarjolla ja Grenoblessa on omia nettifoorumeja, joista voi etsiä soluun kämppiksiä ja siellä voi
myös ilmoittaa asunnon tarpeesta. Näillä foorumeilla voi määritellä millaista asuntoa ja
kämppiksiä etsii. Varauduttava tosin on epäsiisteihin asuntoihin ja tupakoimiseen sisätiloissa.
Mutta tarjontaa on paljon ja pienellä vaivannäöllä voi löytää erittäin mukavan asunnon ja jopa
natiivit kämppikset, jolloin kielitaitokin paranee varmasti. Muutamia linkkejä solun etsintään:
Appartager (http://www.appartager.com/rhone-alpes/isere/colocation-grenoble)
leboncoin.fr, jossa voi ilmoittaa kaikesta ja on kaikille ilmainen.
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CAF (ASUMISLISÄ)

Ranskassa opiskellessa voi hakea asumistukea CAF :lta (Caisses d'Allocations Familiales)
(https://www.caf.fr/wps/portal --> ETUDIANTS -->Aide au logement) täyttämällä netin
lomakkeen ja antamalla sen vuokranantajalle. Hakeminen oli yllättävän helppoa, mutta
päätöksen saaminen kestää useamman kuukauden, joten hakemus kannattaa jättää heti
vaihdon alkuun.
Kaikista asuntoloista saa CAF:n tukea, mutta jos vuokraa vapailta markkinoilta asuntoa, on
varmistettava, saako asunnon vuokrasta CAF:n tukea. Yleensä asuntoilmoituksissa mainitaan,
onko asunto tuen piirissä vai ei. CAF:n sivuilla voi myös laskea, paljonko tukea pitäisi saada
ja tämä kannattaa tehdä. CAF ei ole niin luotettava ja järjestelmällinen kuin KELA ja CAF
tekeekin paljon virheitä. Tämän takia onkin hyvä laskea, paljon tukea pitäisi saada, jotta
tukipäätöksen tullessa tietää onko tuen määrä oikea. Jos tuen määrä on pienempi kuin laskurin
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antama, kannattaa mennä CAF:n toimistoon. Mutta toimistoon pitää mennä ajan kanssa, siellä
menee PALJON aikaa! Mutta ilmaisen rahan takia tämä kannattaa tehdä.
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OPISKELU

INPG (Grenoblen tuta) ei ole aivan samanlainen tuotantotalouden laitos kuin Lappeenrannan.
INPG:llä voi opiskella kahta pääainetta: Ingénierie de produits (Valmistustekniikka) ja
Ingénierie de la chaine logistique (Logistiikka). Logistiikan kurssit soveltuvat tutalaisille,
mutta valmistustekniikan kurssit ovat enemmän suomalaisen konetekniikan kursseja ja näin
ollen hyvin teknisiä. Muutenkin kurssit INPG:llä ovat huomattavasti teknillisempiä kuin
Lappeenrannassa. Jos siis koneiden ja laitteiden mallintaminen kiinnostaa, INPG on sinun
paikka!
Opiskellessa INPG:llä dead line ja aikataulut käsitettiin hyvin vapaasti ja mihinkään
annettuun aikatauluun tai tenttipäivään ei kannattanut suhtautua 100 % luottamuksella, sillä se
saattaa vaihtua kurssin kuluessa. Opiskelu INPG:llä on huomattavasti lukiomaisempaa ja
Ranskassa ei tunneta akateemisen vapauden ja vastuun käsitteitä. Opiskelijoita valvotaan ja
luennoilla on läsnäolopakot.
Itse en suorittanut normaaleja kursseja vaihtoni aikana, vaan suoritin Responsible Design @
Grenoble –projektikurssin. Kurssi kesti kevätlukukauden ja siitä sai 27 opintopistettä.
Kurssikuvauksessa kerrottiin, että projektissa hyödynnetään tuotantotalouden eri osa-alueita ja
projekti tehdään jonkin yrityksen kanssa yhteistyössä. Projekti tehdään ryhmätyönä ja kurssi
on tarkoitettu vaihto-opiskelijoille, jolloin työkielenä on englanti. Projektikurssi oli todella
mielenkiintoinen ja koin sen hyödylliseksi projektityökokemukseksi, mutta tuotantotalouden
opintojen kannalta kurssi oli oikeastaan hyödytön.
Keväällä 2011 Responsible Design@Grenoble –kurssilla oli kolme ryhmää: 2 kuuden hengen
ja 1 viiden hengen ryhmä. Opiskelijoita oli Saksasta, Englannista, Hollannista, Venäjältä,
Meksikosta, Romaniasta, Sri Lankasta, Ruotsista, Intiasta ja Suomesta. Kaikki projektien
aiheet olivat hyvin teknillisiä ja mikään aiheista ei ollut suoranaisesti tuotantotalouteen
liittyvä. Kaksi aiheista sisälsi mallintamista ja prototypin 3D-suunnittelua ja kolmas aihe oli
enemmän kirjallisuustyö. Suosittelen kurssia kaikille projektitoiminnasta kiinnostuneille, sillä
projektin aikana sain ymmärrystä monikansallisessa ryhmässä toimimisesta sekä yritykselle
projektin tekemisestä.
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GRENOBLE

Grenoble on yhdistelmä vanhaa sokkeloista ydinkeskustaa (Notre-Dame) ja uudempaa
kerrostalo rakentamista maustettuna mukavilla puistoilla ja ympäröivillä vuorilla. Grenoble
itsessään on hyvin tasainen kaupunki ja näin ollen paras kulkuneuvo onkin polkupyörä.
Pyöräily on tehty helpoksi, sillä Grenoblesta voi vuokrata Métrovélo – polkupyöriä
(http://www.metrovelo.fr/) kullekin sopivaksi ajaksi hyvään opiskelija hintaan. Pyörät ovat
erittäin hyviä peruspyöriä, joilla on mukava ajaa ja vuokraan kuuluu polkupyörän täyshuolto.
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Grenoblen julkinen liikenne (bussit ja ratikat) on myös toimiva ja kohtuuhintainen, mutta
välimatkat kaupungissa ovat lyhyitä ja näin ollen polkupyörä on nopein tapa liikkua. Lisäksi
pyöräilijät on huomioitu hyvin liikenteessä ja polkupyörille löytyy paljon telineitä, joihin ne
voi jättää lukkoon.
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LASKEMINEN ALPEILLA JA MUU HARRASTAMINEN

Grenoblessa lasketteleminen/lautailu on tehty helpoksi. Yliopistolla on vapaa-ajan kerho
SIUAPS Grenoble (Service Inter-Universitaire des Activités Physiques et Sportives:
http://siuaps.ujf-grenoble.fr/), johon tulee liittyä, jotta voi liittyä laskettelukerhoon Ecole de
Glisse des Universites de Grenoble (EGUG: http://www.ecole-de-glisse.com/). Liittyminen
tapahtuu kampuksella uimahallilla. Liittyminen vapaa-ajankerhoon ja EGUG:n maksoi
muutamia kymppejä ja se tuli maksaa KÄTEISELLÄ ja kumpaankin korttiin oli oltava
mukana kuva. Liittyminen kannatti jo, jos aikoi käydä kolme kertaa laskettelemassa, sillä
kerhon kautta ostetut lasketteluliput olivat todella halpoja. Toki lippuja oli vain kolmeen eri
keskukseen ja Les2Alpes oli niistä isoin. EGUG järjestää myös opetusta jäsenilleen. EGUG:n
jäsenten ei tarvitse maksaa opetuksesta. EGUG:n kautta pystyy myös ostamaan kuljetuksen
hiihtokeskukseen. Kuljetukset tosin lähtevät jo seitsemän aikaa aamulla ja paikan päällä
ollaan yleensä jo ennen hissien aukeamista.
Toinen vaihtoehto laskemiselle on ostaa kuljetus ja lippu Transisèren kautta
(http://www.transisere.fr/). Näin lippu+kuljetus maksaa hieman enemmän kuin EGUG:n
kautta ostettuna, mutta laskettelukeskuksien valikoima on huomattavasti laajempi ja
aikataulut inhimillisemmät. Lisäksi tämä on erittäin hyvä vaihtoehto, jos tulee kavereita
kylään, sillä Transisèren liput on tarkoitettu kaikille, ei vain Grenoblen opiskelijoille. Itse
ostin lasketteluliput EGUG:n kautta, mutta kuljetuksen Transisèren kautta, sillä näin sain
nukkua tunnin pidempää, pääsin vähemmällä suksien kantamisella ja rinteessä en ollut paljoa
sen myöhempää kuin EGUG:n bussin kanssa.
Yleisesti ottaen liittyminen SIUAPS:n kannattaa, sillä silloin pystyt osallistumaan kaikkeen
SIUAPS:n järjestämään toimintaan. SIUAPS järjestää monipuolisesti erilaisia
liikuntamahdollisuuksia ja ohjattua liikuntaan. Ryhmiin tulee ilmoittautua hyvissä ajoin, jotta
pääsee mieleiseen ryhmään. On myös hyvä huomata, että suurin osa toiminnasta hyväksytään
opintoihin ja kun liikunta on osana opintoja, on sinulla paremmat mahdollisuudet päästä
haluamallesi tunnille!
Mukavaa vaihtoa sinulle, joka olet jaksanut lukea tähän asti ja vielä kerran ÄLÄ EPÄRÖI
OTTAA MINUUN YHTEYTTÄ VAIHTOON LIITTYVISSÄ ASIOISSA!
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