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1. Chambéry
Vietin lukuvuoden 2010-2011 vaihto-opiskelijana Chambéryssa Ranskassa, Savoien
yliopistossa. Chambéry on pieni kaupunki Kaakkois-Ranskassa Rhône-Alpesin
alueella, aivan Sveitsin ja Italian rajojen tuntumassa. Noin 70 000 asukkaan kaupunki
on

Savoien

departementin

pääkaupunki.

Ympärillä

olevista

suuremmista

kaupungeista lähin on Grenoble 55 km päässä. Ranskan suurimpiin kaupunkeihin
lukeutuva Lyon on noin 1,5 tunnin junamatkan päässä, eikä Sveitsin puolelle
Geneveen mene yhtään sen kauempaa. Pariisiin pääsee kolmessa tunnissa TGVjunalla.

Kuulin usein Rhône-Alpesin maisemia tulleen kutsutuksi Ranskan kauneimmiksi.
Chambéryn sijainti onkin loistava juuri upeiden Alppien sydämessä. Chambéryn
pohjoispuolella sijaitseva Aix-les-Bains on Ranskan suurimman luonnonmukaisen
järven, Bourget-du-Lacin, rannalla. Vielä hiukan pohjoisemmassa, Chambéryn ja
Geneven välissä, sijaitsee aivan ihana, kaikkina vuodenaikoina turistienkin suosima
Annecy.

Vaihtomaana Ranska oli minulle selvä jo useita vuosia, koska tuo niin vaikea, mutta
mielenkiintoinen

kieli

houkutteli

opiskelemaan.

Myös

juuri

Chambéry

kohdekaupungiksi valikoitui todella helposti. Halusin viettää vuoteni pienessä
kaupungissa, jossa etäisyydet pysyvät lyhyinä. Näin ollen koin pystyväni tutustumaan
paremmin sekä kaupunkiin että lähiseutuihin. Lisäksi kielen oppimisen kannalta
halusin ehdottomasti opiskella ranskaksi, ja Savoien yliopiston kurssilistasta ei juuri
englanninkielisiä kursseja löytynytkään.
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2. Yliopistoon haku ja Chambéryyn saapuminen
Hakuprosessi oli melko yksinkertainen. Ainakin omalla kohdallani haku Mobility
Onlinen välityksellä onnistui ilman ongelmia. LUT:in sisällä valituksi tulemisen jälkeen
hakupaperit lähetettiin postitse Savoien yliopistoon, josta vastauslähetyksenä tuli
tieto hyväksytyksi tulemisesta sekä kattava tietopaketti kaikesta tarvittavasta.
Ainoastaan alustavien kurssilistojen tekeminen oli hyvinkin hankalaa puutteellisten,
tai ennemmin täysin puuttuvien, tietojen takia. Saapuneessa kirjeessä oli kuitenkin
lista kaikesta mukaan tarvittavasta. Niiden avulla ilmoittautuminen yliopistoon paikan
päällä sujui melko sujuvasti ilman suurempia ongelmia. Ihan jokainen pyydetty
dokumentti, ja mielellään vielä useampana kappaleenakin, on kuitenkin ehdottomasti
oltava mukana, mikäli ei siis halua itselleen lisävaivaa paikan päällä selvitettäväksi.

Mukaan tarvittavista dokumenteista erikseen mainitsen tässä virkatodistuksen.
Itselläni ei sitä mukana ollut, mutta se on ehdoton, mikäli haluaa saada rahallisen
CAF-tuen Ranskan valtiolta. Lopulta sain virkatodistukseni sähköpostin välityksellä
Suomesta, mutta ennen sitä tuli turhaa selvitettävää sen puuttumisen vuoksi.
Vakuutukset on myös syytä hoitaa kuntoon. Muuten ne joutuu ostamaan sieltä, joka
taatusti rasittaa kukkaroa enemmän.

Paikalle pääsemiseksi reittejä ja vaihtoehtoja on useampia. Itse lensin Lyoniin, josta
pääsin kätevästi bussilla Chambéryyn. Bussit lähtevät aivan lentokentän edestä ja
matka kestää noin tunnin. Aikataulut löytyvät netistä Lyonin lentokentän sivuilta.
Vastaavan matkasuunnitelman voi tehdä lentämällä Geneveen. Myös Geneven
lentokentän edustalta lähtee Ranskan puolelle säännöllisesti busseja. Toki toisiakin
reittejä on, mutta nämä edellä mainitsemani lienevät kuitenkin helpoimmat,
yksinkertaisimmat ja varmaan myös halvimmat.
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3. Asuminen
Chambérystä

löytyy

opiskelija-asuntoloita

useampiakin.

Asunnon

hakeminen

tapahtuu kätevästi täyttämällä lomake, jonka saa sieltä tulevassa kirjeessä muiden
yliopistoon ilmoittautumiseen tarvittavien lomakkeiden mukana. Itse asuin yksiössä
Arpej:ssa. Arpej on pelkkiä yksiöitä sisältävä asuntola, joka on suunnattu vaihtoopiskelijoille. Yksiöt ovat siistejä ja kalustettuja. Astiat, sekä peitto ja tyyny on tosin
hankittava itse. Arpej on sijaintinsakin puolesta loistava; aivan kaupungin
keskustassa, noin 20 minuutin kävelymatkan päässä yliopistolta. Vuokraa maksoin
noin 460e/kk. Kannattaa kuitenkin muistaa, että asumiseen ja elämiseen saatavat
tuet sekä Suomesta että Ranskasta ovat hyvät. Arpej on siis kaikin puolin todella
hyvä. Olin erittäin tyytyväinen.

Muista vaihtoehdoista osaan kertoa Comte Vert -asuntolasta, Foyer des Alpes asuntolasta sekä kampuksella sijaitsevista yliopiston asuntoloista. Comte Vert on
varmasti ihan varteen otettava vaihtoehto. Asuntola sisältää kahden hengen
soluasuntoja samaan tyyliin kuin Lappeenrannassakin; omat huoneet, mutta yhteiset
yleiset tilat. Mikäli siis haluaa asua jonkun kanssa, tämä vaihtoehto lienee paras.

Foyer des Alpes -asuntola käsittää pieniä yksiöitä oman kylpyhuoneen kera, mutta
kuitenkin ilman omia keittomahdollisuuksia. Jokaisessa kerroksessa on yksi tilavampi
keittiö ruokailupöytineen. Jonoa keittolevylle siitä huolimatta saattaa muodostua, sillä
keittiö siis jaetaan koko kerroksen kanssa. Mutta kokkauskavereita ainakin löytyy.
Tämäkin asuntola on varmaan ihan kelpo, vaihto-opiskelijalle riittävä.

Johonkin

yllä

olevista

vaihtoehdoista

kannattaa

ehdottomasti

yrittää,

sillä

kampuksella olevia yliopiston asuntoloita en todellakaan suosittele. Ne ovat
suorastaan kamalia. Asuntolat ovat koko kerroksen soluja. Huone on todella pieni ja
ahdas, ja vessat, suihkutilat sekä keittiö jaetaan siis kokonaisen kerroksen kanssa.

4

Siisteyskään ei näin ollen missään nimessä ole huipussaan. Tokihan tämä näkyy
vuokran suuruudessa. Edullisia ne siis ovat, mutta silti en suosittele, en missään
tapauksessa.

Tietysti muutenkin, mutta jo pelkästään asumista varten on avattava paikallinen
pankkitili. Se on edellytys CAF-tuen saamiselle. Avaaminen käy helposti vain
menemällä pankkiin ja kysymällä asiasta. Paikallisen pankkitilin avaamisen lisäksi
kannattaa myös ostaa pre paid -liittymä puhelimeen. Yhteydenpito siellä oleviin tulee
huomattavasti halvemmaksi kuin suomalaisella liittymällä.

4. Yliopisto ja kurssit
Kokonaisuudessaan Savoien yliopisto on melko suuri noin 12 000 opiskelijallaan. Se
on jaettu kolmeen kampukseen: Jacob-Bellecombette Chambéryssa, Annecy-leVieux Annecyssa sekä näiden kahden välissä vielä Le Bourget-du-Lacin kampus.
Lappeenrannasta

tulevat

opiskelijat

opiskelevat

siis

Jacob

Bellecombetten

kampuksella.

Kampus sijaitsee hieman ulkona keskustasta. Alppien seudulla myös yliopisto on
tietysti kukkulan päällä. Sinne kapuaminen saattaa siis hiukan hengästyttää.
Bussillakin toki pääsee, mutta itse en sitä mahdollisuutta käyttänyt kertaakaan.

Yliopistorakennuksia on monia. Numeroituina niitä on ripoteltu ympäri kampusta.
Tämän alan kurssit olivat kuitenkin keskittyneet pääosin yhteen, korkeintaan kahteen
rakennukseen. Näin ollen rakennusta ei juuri tarvinnut vaihtaa muuta kuin syömään
mennessä.
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Ruokailu yliopiston ravintolassa saattaa olla hieman pinnaa kiristävää puuhaa.
Opiskelijoita on pilvin pimein, mutta ruokailu on mahdollista vain pienellä aikavälillä ja
silloinkin vain yhdellä linjalla. Ruokajonossa saattaa siis vierähtää tovi jos toinenkin.
Kolmen euron ateria kattaa kyllä kaiken jälkiruoista leipiin, mutta ruoka saattaa olla
hieman erikoista, eikä ehkä ihan niin hyvää kuin Lappeenrannassa. Tämän yhden
ravintolan lisäksi kampukselta löytyy myös muutama kahvila, joista saa ostaa
pienempää purtavaa, mutta jonot näihinkin olivat yleensä melkoisen pitkiä.

Lappeenrannassa ennen lähtöä tehdään kurssisuunnitelma, mutta paikan päälle
päästyäni en siitä muistanut enää yhtään mitään. Suomessa tehtävä suunnitelma ei
siis ole sitova, mutta kuitenkin pakollinen. Kaiken lisäksi suunnitelman tekeminen
etukäteen oli lähes mahdotonta, koska kurssitiedot olivat kovin puutteelliset. Asia ei
kuitenkaan ole ongelma, sillä ennen koulun alkua orientaatio- sekä kielen
intensiiviviikoilla kurssit voi valita kunnollisten kurssilistojen avulla ja opettajan
opastuksella. Lisäksi kursseille saa noin kahden viikon ajan mennä katsomaan, josko
se on mieleinen vai ei. Vaihtomahdollisuuksia on siis vielä myöhemmässäkin
vaiheessa. Myöhemmin lukukauden aikana palautetaan opintotoimistoon kurssilista,
joka on samalla ilmoittautuminen tentteihin. Savoien yliopistossa kurssit ovat
lukukauden mittaisia, lukuvuoden jakaantuessa siis kahteen periodiin.

Käymäni kurssit olivat seuraavat:

Français Langue Etrangère: Stage intensif
Kurssi oli kahden viikon intensiivijakso ranskankielelle alkaen syyskuun alusta.
Kurssin alussa oli tasokoe, jonka perusteella opiskelijat jaettiin ryhmiin. Kurssi sisälsi
sekä kirjallisia että suullisia tehtäviä, yhden esitelmän ja lopuksi tentin. Oppituntien
lisäksi kurssi tarjosi erilaisia retkiä ja vaelluksia lähellä ja vähän kauempanakin.
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Français Civilisation S1 ja S2
Vain vaihto-opiskelijoille suunnattu kurssi, joka järjestettiin erilaisilla sisällöillä
molempina

lukukausina.

Kurssit

käsittelivät

Ranskan

historiaa.

Luennoilla

muistiinpanot oli tehtävä itse luennoitsijan puhuessa. Muistiinpanot ovat erittäin
tärkeitä tenttiä ajatellen.

Français de l’entreprise
Vain vaihto-opiskelijoille suunnatulla kurssilla opiskeltiin taloutta erilaisten tehtävien
ja lehtiartikkelien avulla. Kurssi tentteineen oli aika haastava täysin uuden ja vieraan
sanaston takia.

Français Perfectionnement S1 ja S2
Ranskan kielen kielioppikurssi, johon opiskelijat jaettiin alussa tehdyn tasokokeen
mukaan. Toiselle lukukaudelle ryhmän tasoa oli mahdollista vaihtaa. Kurssilla oli
kielioppitehtäviä ja esitelmiä, lopuksi tentti.

Statistiques approfondies
Tilastotieteen kurssi, josta oli tentti lukukauden päätteeksi.

Comptabilité générale
Laskentatoimen peruskurssi, jossa aiheena olivat kirjanpidon perusasiat. Vaikka asia
olikin tuttua, sanaston ja ranskalaisen tyylin omaksuminen vei hieman aikaa.
Harjoituksia tehtiin luentojen lomassa, lopuksi tentti.
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Comptabilité analytique
Laskentatoimen syventävä kurssi, jossa käsiteltiin johdon laskentatoimen asioita.
Harjoitukset olivat luentojen lomassa, lopuksi tentti.

Diagnostic financier
Rahoituksen kurssi, josta oli lopuksi melko haastava tentti. Luennot oli jaettu
luentokertoihin ja harjoituksiin.

Techniques du commerce international
Markkinoinnin kurssi, joka vastaa Lappeenrannan vienti- ja tuontitoiminnan -kurssia.
Kurssi tentteineen käsitteli siis kansainvälistä kauppaa.

Anglais Perfectionnement
Englanninkielen kurssi, joka oli suunnattu paikallisille opiskelijoille. Paikkoja oli
kuitenkin vapaana, joten pääsin mukaan. Kurssilla tehtiin puheharjoituksia ja nauhoituksia netissä.

Suurimmasta osasta kursseja tuli ihan reilusti tehtäviä kotona tehtäväksi. Lisäksi
opettajat tarkistivat läsnäolijat joka kerralla. Kahden poissaolokerran jälkeen ei ollut
enää oikeutta osallistua tenttiin. Toki poissaolot hyväksyttiin esim. lääkärintodistusta
vastaan.

8

5. Vapaa-aika ja matkustaminen
Koulusta huolimatta vapaa-aikaa oli runsaasti. Heti Chambéryyn päästyäni etsin
itselleni harrastuksen, jossa pääsin tekemisiin paikallisten kanssa. Ilmoittauduin
tanssiseuran ryhmään, jonka kanssa sekä syyslukukauden että kevätlukukauden
jälkeen esiinnyttiin muutamassa tapahtumassa. Myös yliopisto tarjoaa paljon
harrastusmahdollisuuksia. Ympäri lukuvuoden pyörii ryhmiä lentopallosta kiipeilyyn ja
tenniksestä miekkailuun. Vaihtoehtoja on monia. Yliopiston tarjoamiin harrastuksiin
saa ottaa osaa maksamalla 15 euron vuosimaksun sekä 10 euroa/laji. Muutamat lajit
olivat ilmaisia. Yliopisto esittää myös elokuvia 3 euron hintaa joka keskiviikko.

Ranska, ja etenkin Chambéry, ovat sijainniltaan otollisia matkustamisen kannalta.
Suoraan Chambérysta bussilla tai junalla pääsee Italiaan. Lisäksi Geneven
lentokentältä pääsee helposti ja edullisesti ympäri Eurooppaa. Ranskan sisäinen
rautatieverkosto SNCF on hyvä. Pidemmät matkat taittuvat nopeasti TGV-junilla,
jotka tosin ovat tavallisia paikallisjunia huomattavasti hintavampia. Paikallisella
opiskelijakortilla ei matkalipuista etuja saa, niinpä kannattaa ostaa SNCF -yhtiön
oma, 50 euron hintainen 12-25 -vuotiaille suunnattu alennuskortti. Kortti on voimassa
vuoden, ja sillä saa ajankohdasta riippuen erisuuruisia alennuksia. Joten jos junaa
käyttää, kortti kyllä maksaa nopeasti itsensä takaisin.

6. Lopuksi
Vaihtovuoden onnistuminen riippuu paljon kohteesta, ja sen mielekkyydestä itselle.
Kannattaa siis harkita tarkoin. Itse tiesin, ja sitä siis halusinkin sinne lähtiessäni, että
kohdekaupunkini on pieni. Tunsin kuitenkin muutaman vaihto-opiskelijan, jotka eivät
siellä viihtyneet kaupungin ollessa heille liian pieni liian vähine aktiviteetteineen ja
mahdollisuuksineen.

Mitään

suurkaupungin

sykettä

sinne

ei

siis

missään

tapauksessa kannata lähteä hakemaan, koska sieltä sitä ei löydy. Itse pidin juurikin
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tuosta pienen ranskalaiskaupungin ihanasta tunnelmasta Alppien ympäröimänä.
Kohde oli minulle täydellinen, olen vuoteeni erittäin tyytyväinen. Lisäksi mainittakoon
vielä, että tuoreet leipomosta ostetut patongit ja croissantit ovat taivaallisen hyviä!

