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1. Alkuvalmistelut
Alkuvalmisteluissa oli yhteensä neljä vaihetta. Ensin tuli tehdä rekisteröityminen
Internetissä sekä lähettää oma kuva kv-toimiston koordinaattorille. Toisessa vaiheessa
saimme infopaketin sekä tietoa asumisvaihtoehdoista. Jos halusi hakea asuntoloihin, tuli
lähettää top 5 –toiveet asuntoloiden suhteen koordinaattorille. Kolmas vaihe oli kielitestin
tekeminen. Testi tuli tehdä vaikka ranskaa ei osaisi sanaakaan, sillä testin perusteella
tehtiin jako ranskankielen ryhmiin. Tämän jälkeen viimeisessä vaiheessa tuli valita syksyn
aikana käytävät kurssit. Opinto-oppaassa oli hyvin eritelty Erasmus-suunnatut kurssit sekä
kerrottu millä kielellä kukin kurssi toteutetaan, joten kurssivalintojen teko oli melko
vaivatonta.

2. Saapuminen
Saavuin Pariisiin pari päivää ennen orientaatiopäivien alkua, jotta ehdin saada asunto- ja
pankkiasiat kuntoon ja hankkia kaikki tarpeelliset tavarat. Ratkaisu osoittautui hyväksi, sillä
lähes kaikki vaihtarit saapuivat noihin aikoihin ja ehdimme pitää porukalla pienet
illanistujaisetkin ennen orientaatiopäivien alkua.

Itse saapuminen sujui seuraavasti: olin varannut suorat lennot Helsingistä Charles de
Gaulle –kentälle koska koneen vaihto noin lyhyellä lennolla ei houkuttanut. Kerran
aiemmin Pariisissa käyneenä tiesin suunnilleen miten kentältä selviytyy keskustaan ja
muistikuvien ja opasteiden avulla mentiin. Opasteet ovat kuitenkin todella hyvät, joten
ensikertalainenkin onnistuu kyllä. Ostin siis junalipun kentältä itse Pariisiin ja hyppäsin
RER B -junaan. Suosittelen etsimään hissin junalaiturille, sillä rappusten laskeutuminen
30kg laukun kanssa ei ollut siitä helpoimmasta päästä. Matkustin junalla noin 30-40
minuuttia Châtelet – Les Halles –asemalle ja vaihdoin 1-linjan metroon kohti La Défensea.
Metroon vaihto oli kuitenkin suuri virhe, sillä metroverkostossa harvoin on liukuportaita, tai
niitä ei ainakaan ole joka suuntaan. Meinasin luopua toivosta kun näin 6x15 porrasta
suoraan ylöspäin, mutta onneksi eräs saksalainen mies käveli ohitse ja tarjoutui
auttamaan matkalaukun kannossa. Tämä olisi kuitenkin voitu välttää vaihtamalla metron
sijasta toiseen junaan, sillä junaverkostossa on joka asemalla liukuportaat.

Saavuttuani vihdoin La Défenseen ajattelin ottaa taksin asuntolalle, mikä ei kuitenkaan
onnistunut sillä taksitolpalla mies ei suostunut ottamaan minua kyytiin koska matka oli

kuulemma liian lyhyt. No, suunnistin sitten kännykän maps-näkymän avulla kohteeseen.
Taksimies oli kyllä oikeassa, sillä matkaa asuntolalle oli vain noin vartin verran, mutta
laukuille olisi toivonut hieman kantoapua.

Saavuttuani asuntolalle kirjoitin nimen paperiin saapumisen merkiksi ja toimiston mies lähti
näyttämään
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allekirjoitettavaksi. Olin ennen lähtöä sopinut erään aiemmin saapuneen saksalaisen tytön
kanssa näkemisestä saapumispäivänäni, mikä osoittautui erittäin hyväksi ideaksi. Hän
nimittäin tiesi mistä löytyy lähin kauppa ja miten lähitienoolla kuljetaan. Mikäli siis
mahdollista, suosittelen kaikkia sopimaan tapaamisen toisen vaihtarin kanssa heti
ensimmäisenä päivänä, sillä vaihto lähtee siten huomattavasti kivuttomammin käyntiin.

3. Yliopiston käytänteet
Yleisesti voi sanoa, että ESCE:ssä vallitsi kovempi kuri kuin Suomessa. Luennoilla oli
käytännössä läsnäolopakko, sillä jokaisen luennon alussa ja usein myös tauon jälkeen
pidettiin nimenhuuto ja jokaisen tuli allekirjoittaa nimilista. Lukukauden aikana sai kuitenkin
olla pois yhteensä 18 tuntia ilman, että se vaikutti kurssiarvosanoihin. 18 tunnin kiintiö
koski siis kaikkia käytyjä kursseja yhteensä, eikä se ollut siten kurssikohtainen. Poissaolot
sai anteeksi, jos samaan aikaan oli toinen luento tai tentti, tai jos oli kipeänä. Asiasta piti
toki ilmoittaa kv-toimistolle erikseen mielellään ennen luentoa, ja sairaustapauksessa heille
tuli toimittaa lääkärintodistus mahdollisimman pian. Lääkärintodistusten hyväksyminen
kuitenkin
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kokeilemassa onneani sillä poissaolokiintiöni ei ollut tuosta yhdestä luennosta kiinni.

Luentojen kesto oli aina kolme tuntia, ja välissä pidettiin aina 10-20 minuutin tauko noin
1,5 tunnin kohdalla. Luennot päättyivät aina noin 5-10 minuuttia ennen seuraavan
alkamista, jotta oli riittävästi aikaa siirtyä seuraavalle luennolle.

Luennoille oli myös saavuttava ajallaan, tai muuten oli vaarana, ettei opettaja enää
päästänyt sisään. Käytäntö kuitenkin vaihteli eri opettajien kesken: joku oli erittäinkin
tiukka asian suhteen ja korkeintaan viiden minuutin myöhästyminen oli sallittua ilman
nuhteita. Toiset opettajat taas eivät suurin piirtein edes huomanneet jos luennolle hiippaili

reilustikin myöhässä. Kunkin opettajan suhtautumisen asiaan huomasi kyllä ensimmäisten
luentojen aikana ja siihen osasi siten varautua jatkossa.

Kaikkiin luokkiin WIFI ei kantanut tai se oli mahdollistettu vain työskentelytiloissa. Myös
puhelinten käyttö tai esillä pitäminen oli joidenkin opettajien luennoilla kiellettyä, joitakin
taas asia ei haitannut ollenkaan.

Yleisesti voi sanoa, että vaikka aluksi akateemiseen vapauteen tottuneena tiukempi
järjestelmä tuntui hassulta, mutta lopussa kuitenkin huomasi, että luennoilla keskittyminen
ja tunneille saapuminen oli aivan eri luokkaa kuin LUT:ssa. Kännykkäkielto joillain tunneilla
pakotti keskittymään opetukseen kun muutakaan tekemistä ei ollut, ja samalla
läsnäolopakko varmisti, että jokaisesta koealueen aiheesta oli kuullut ennen kertaamisen
aloittamista ja tenttiin lukeminen oli siten helpompaa. Eli puolensa myös tällaisessa
järjestelmässä.

4. Orientaatiopäivät ja aikataulut
Orientaatiopäivät alkoivat 23.8. keskiviikkona, ja loppuviikko sujuikin niiden merkeissä.
Orientaatiopäivät sisälsivät kouluun tutustumisen, opiskelijakorttien jaon, luennon koulun
käytänteistä, CAF-luennon (ranskalainen asumistuki), luennon Disneylandin työpaikoista
sekä Bateau Mouche –risteilyn Seinellä. Itse luennot alkoivat 27.8. maanantaina.

Puolivälin tentit sijoittuivat lokakuun keskivaiheille, joiden jälkeen alkoi kahden viikon
syysloma. Loma oli poikkeuksellisesti kahden viikon pituinen koulun muuton vuoksi.
Lopputentit tehtiin puolestaan joulukuun puolivälissä niin, että onnekkaimmat pääsivät
joululoman viettoon jo 15.12., kun taas toisilla (mukaan lukien allekirjoittanut) tenttejä kesti
aina 21.12. asti. Tenttien ajankohdat eivät olleet tiedossa kuin vasta loka-marraskuussa,
joten kurssivalintoja ei valitettavasti ollut mahdollista tehdä tenttien ajankohdan perusteella.

5. Kurssit
Suoritin minimimäärän opintopisteitä eli 16, joka teki kursseissa luettuna yhteensä neljä.
Viidennen olin vielä valitsemassa, mutta lauantaituntien pelossa se jäi tekemättä. Alla
esiteltynä käymieni kurssien sisältö ja mielipiteet kustakin.

European Lobbying
Kurssi oli tyypillinen Erasmus-kurssi, eli suunnattu vaihto-opiskelijoille. Opetuskieli oli
englanti, ja opettajana toimi saksalaistaustainen Kirsten Ralph. Kurssi käsitteli nimensä
mukaisesti lobbausta Euroopassa. Sisältö oli suurimmilta osin teoriaa, eli mitä lobbaus on,
ketkä lobbaavat ja millä tasolla, mitä eri strategioita käytetään, mitä eri sopimuksia ja
instituutioita on, ja ketkä asioista lopulta päättävät. Tunneilla tehtiin myös pieniä caseharjoituksia, eli luettiin teksti ja pohdittiin ryhmissä caseen vaikuttavia tekijöitä. Kurssiin
kuului myös ryhmätyö, joka tehtiin noin neljän hengen ryhmissä case-harjoituksia mallina
käyttäen.

Sen verran kurssista voi sanoa, että näin Euroopan politiikkaan ja instituutioihin
vihkiytymättömälle kaikki käsitelty oli lähinnä uutta tietoa, minkä takia teemat vaikuttivat
ajoittain hieman hankalilta. Samoin opettaja ei ollut mukaansatempaavimmasta päästä,
mutta asiansa osaava kuitenkin. Mikäli haluaa siis päästä vaihto-opinnoissa helpolla, ei
tämä kurssi ole siihen tarkoitukseen se suositeltavin. Yleissivistävässä mielessä ajateltuna
kurssi oli kuitenkin hyödyllinen.

French Civilization
Itse kävin tämän kurssin englanniksi, mutta se olisi ollut mahdollista ottaa myös ranskaksi.
Opettajana oli nuorehko Nadia Bascarane, ja sisältö oli täysin Erasmus-tarpeisiin tuotettua.
Kurssi käsitteli muun muassa ranskalaista kulttuuria, historiaa, stereotypioita, kulinaarisia
teemoja, politiikkaa, liiketoimintakulttuuria ja koulutusta. Lisäksi ohjelmaan sisältyi
ryhmätöiden
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Ranskaan/ranskalaisuuteen liittyvästä aiheesta. Kurssi oli jaettu kahteen osaan, ja opittu
kuulusteltiin näiden osien perusteella kahdessa tentissä, toinen lokakuun puolessa välissä
ja toinen ennen joulua.

LUT:n tasoon tottuneelle kurssi oli suorastaan naurettava. Ensimmäisessä välitentissä
toisena kysymyksenä nähty ”mikä on Ranskan pääkaupunki” aiheutti pientä epäuskoista
hihittelyä muuten hiljaisessa tilassa. Hankalan kurssista tekivät kuitenkin juuri tentit, sillä
kysymykset eivät kattaneet tärkeimpiä kokonaisuuksia vain nimenomaan pientä
nippelitietoa. Itse luentojen sisältö oli toki helposti omaksuttavaa, mutta täysin irrelevantit
tenttikysymykset aiheuttivat pientä stressiä tenttimenestyksen puolesta. Eräs vaihto-

opiskelija antoi kuitenkin asiasta palautetta, joten toivottavaa on, että tenttien sisältö
sittemmin korjaantuu.

Suosituksen sanana siis: jos ranskankielentaito on sillä pohjalla, että ymmärtää ja voi pitää
pienen esityksen helposta aiheesta ranskaksi, on ehdottomasti suositeltavaa ottaa tämä
kurssi ennemmin ranskaksi kuin englanniksi. Tällöin ranskan taso varmasti nousisi
nopeammin, ja tutun sanaston puolesta kurssi on turvallinen valinta, jos muuten ei uskalla
ottaa ainekursseja ranskaksi.

Strategic Brand Management
Ehdottomasti paras markkinoinnin kurssi, minkä olen ikinä käynyt! Kurssi oli ainekurssi
englanniksi ja ryhmässä oli noin puolet ranskalaisia opiskelijoita ja puolet vaihtareita.
Opettajana toimi aivan loistava amerikkalaistaustainen Mary De Gendre, joka oli tiukka,
mutta erittäin mukava ja mukaansatempaava. Joka tunnin alussa käytiin läpi uusimpia
ilmiöitä brändimaailmassa, eli konkreettisia yritysesimerkkejä lähiaikojen uutisista.
Tärkeimpiä teemoja olivat segmentation, targeting ja positioning, sekä eri brändistrategiat.
Lisäksi kurssiin kuului ryhmätyö eli brändiauditointi valitusta brändistä noin viiden hengen
ryhmissä. Kurssimateriaali oli kattava, ja saatu slidepaketti varsin perusteellinen ja selkeä.

Aiemmin en ole millään kurssilla keskittynyt yhtä tiiviisti kolmea tuntia putkeen. Kurssi on
siis markkinointia lukeville ehdottomasti suositeltava. Mikäli vain mahdollista, suosittelen
lämpimästi valitsemaan De Gendren kursseja enemmänkin sillä oppiminen ja mielenkiinto
on taattu. Esimerkiksi CRM eli Customer Relationship Management olisi ollut varma
valinta ellen olisi jo käynyt kyseistä kurssia LUT:lla.

Français A2+
Ranskan kurssi oli pakollinen jokaiselle vaihto-oppilaalle, ja tasokokeen perusteella
valikoiduin ranskankielen ryhmään A2+. Kurssilla opettajana toimi Marie Casen, joka
kaikeksi yllätykseksi osasi puhua myös suomea. Sisältö painottui selkeästi enemmän
kielioppiin kuin sanastoon. Pääteemat olivat imperfekti ja passé composé sekä muut
pienemmät kielioppiasiat. Kurssilla tuli myös tehdä uutisreferaatti ja puhua se
uutistenlukijaa mukaillen nauhalle, joka sitten katsottiin yhdessä luokassa palautetta
antaen. Lisäksi vaatimuksena oli pitää esitelmä kahden-kolmen hengen ryhmissä
valitsemastaan aiheesta.

Itse olisin kaivannut enemmän sanastoa kuin kielioppia, ja kurssin alussa olisi ollut
mahdollisuus vaihtaa toiseen ryhmään. Koska en kuitenkaan ollut aivan varma kurssin
sisällöstä, päätin jäädä alkuperäiseen ryhmään. Pienen gallupin perusteella ryhmät
menivät niin, että joka toinen oli keskittynyt enemmän sanastoon ja joka toinen kielioppiin.
Plussana kurssille voin sanoa juuri nuo jännittävimmät, eli nimenomaan suullisista
esityksistä sai eniten irti ja pääsi jopa ylittämään itsensä.

6. Asuminen
Asumisvaihtoehtoja oli Pariisissa useita niin asuntoloina kuin yksityiseltäkin etsittynä.
Koulun kautta oli mahdollista hakea yhteensä 6-7 asuntolaan, jotka kaikki sijaitsivat eri
paikoissa, mutta kuitenkin melko kaukana Pariisin ydinkeskustasta. Aluksi oli kahden
muun suomalaisen kanssa tarkoitus etsiä kolmistaan vuokra-asunto keskustammasta
asuntoloihin verrattuna, jotta olisimme siten lähellä kaupungin ajanviettomahdollisuuksia.
Useat tiedustelumme kuitenkin kariutuivat vastaamattomuuteen, vähäiseen halukkuuteen
vuokrata asuntoa opiskelijoille sekä siihen, että nykyiset asukkaat jäivät pidemmäksi aikaa
vuokraamaan
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vuokrattavasta yksiöstä joka olisi ollut vapaa heinäkuusta alkaen, mutta ilmoitettuani
saapuvani vasta 20.8. ei vuokranantaja enää vastaillut tiedusteluihini. Asuntohaussa oli
siis mukana paljon huonoa tuuria. Asuntoloiden viimeiset hakupäivät kuitenkin lähestyivät
ja päätimme muiden suomalaisten kanssa hakea niihin, jotta saamme katon pään päälle.

Huolimatta aiempien vaihtareiden huonoista kokemuksista Pythagore Grande Arche
(PGA) -asuntolan suhteen päätin silti hakea sinne halvimman vuokran perässä ja
pääsinkin asukkaaksi.

Käytännössä suurin osa aiemmista vaihtareista on kokenut PGA:n tai asuntola-asumisen
yleensä enemmän tai vähemmän huonoksi vaihtoehdoksi. Itse olin kuitenkin oikein
tyytyväinen valintaani. 21 neliön huoneessa on kaikki olennaisin: sänky ja vierasvuode,
kaappeja ja lipasto, työpöytä, pieni keittiö liedellä ja jääkaapilla, sekä kylpyhuone suihkulla
varustettuna. Mikä parasta, muiden asukkien kanssa on helppo sopia tekemistä vaikka
jokaiselle illalle ja lähteä yhdessä eri paikkoihin. Lisäksi metrolle oli vain vartin

kävelymatka ja kauppa oli korttelin takana. Alue oli myös rauhallista ja siistiä businessaluetta isoine pilvenpiirtäjineen, mikä ei ole Pariisille muuten tyypillistä.

7. Ranskalaiset
Sain ennen lähtöä kuulla moneen otteeseen huolestuneita kysymyksiä pärjäämiseni
suhteen kun ranskalaiset eivät suostu puhumaan muuta kuin ranskaa. Tämä ei kuitenkaan
pidä täysin paikkaansa. Lähes joka liikkeestä löytyy aina joku joka osaa englantia tarpeen
vaatiessa ja vaikkei taitotaso niin hyvä olisikaan, selviää monesta tilanteesta kehonkielellä
vaivattomasti. Lisäksi kun edes yrittää puhua ranskaa sen verran mitä osaa, saa hyvää
palvelua siinä missä muutkin. Usein huomasin ranskalaisten myös olevan huomattavasti
auttavaisempia kuin esimerkiksi suomalaiset: iäkkäille annetaan välittömästi istumatilaa
metrossa ja junassa, ja raskaiden laukkujen kanssa autetaan. Asia onkin siis kiinni
enemmän omasta asenteesta ja suhtautumisesta kuin ranskalaisista itse.

Mikäli heräsi kysyttävää tai haluat saada lisätietoja asumisen, kurssien tai muun suhteen,
laita ihmeessä sähköpostia osoitteeseen krista.myllyharju@lut.fi, vastailen mielelläni!

