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1. Johdanto
Jo lukion ensimmäisistä vuosista asti olin haaveillut opinnoista ulkomailla ja näin ollen täytinkin
vaihtohakemukseni heti fuksi-vuoteni syksyllä. Koska suorittamattomia kandi-kursseja oli jäljellä
vielä reilusti, valitsin hakukohteeni niiden kurssitarjontaa silmälläpitäen. Tavoitteenani oli saada
mahdollisimman monta vaihdossa suoritettavaa kurssia hyväksiluettua ja lopulta tämä onnistuikin
melko hyvin. Toisaalta Ranska tuntui luonnolliselta kohteelta, koska olen lukenut A-ranskan ja uskoin
pärjääväni maassa ongelmitta.

2. Kaupunki
Päädyin siis Angersiin. Angers on pieni, linnoista ja viinitiloistaan tunnettu, kaupunki Länsi- Ranskassa
Pay-de-Loiren alueella. Sinne pääsee näppärästi Pariisista junalla ja matka kestää vain n. 1,5h.
Historiansa lisäksi Angers on tunnettu useista yliopistoistaan, joita löytyykin ympäri kaupunkia.
Vaikka tunnelmallinen kaupunki onkin kompakti, sieltä löytyy kaikki tarvittava, kuten kaupat, pankit,
tavaratalot, ravintolat, kuntosalit, elokuvateatterit jne. Jokea ympäröivä pikkukaupunki tarjoaa myös
runsaasti aktiviteettejä aina melonnasta ja purjehduksesta viininmaisteluun. Lenkkeilyn- ja pyöräilyn
ystäville löytyy lukuisia kauniita reittejä koluttavaksi. Kuten stereotypiaan kuuluu, myös Angers on
täynnä taivaallisen tuoksuisia leipomoita (une boulangerie)
Angersin silmäteränä mainittakoon maankuulu linna, jonka ymprille koko kaupunki on aikanaan
rakentunut.

3. Lukukauden alku ja orientaatio-päivät
3.1 Lähtö ja alkuvalmistelut

Lentoni kohti Ranskaa lähti 6. Tammikuuta Helsinki- Vantaa lentokentältä. Minua jännitti, mutta
ennen kaikkea olin innoissani tulevasta keväästäni ulkomailla ja siitä, mitä kaikkea olisikaan luvassa.
Vaikka minulla ei ollut suurempia ennakko-odotuksia, tiesin, että jotain hienoa olisi luvassa.
(Ja näin olikin!) Jännitykseni hälveni viimeistään siinä, kun henkilökohtainen tutorini odotti minua
ANgersin juna-asemalla ja kaappasi iloisesti matkatavarani autoonsa. Koulun vastaanotto-tiimin
panos oli todellakin saumatonta, sillä “kotiinkuljetuksen lisäksi” Margaux-niminen tutorini oli jo
valmiiksi hakenut asuntoni avaimet ja selvittänyt asuntoni Wi-fi-tunnukset. Tämän lisäksi sain
Tervetuliais-kansion, jossa oli käytännöntietoa lähialueen palveluista (kaupat, pankit, uimahallit…),
nähtävyyksistä (linnoista!) jne.

Muodollisuuksien osalta lähtö oli yllättävän helppoa. EU:n kansalaisena väliaikainen muuttoni
ulkomaille ei ollut ongelma ja olemassa oleva matkavakuutukseni riitti matkan ajaksi. Siirsin
osoitteeni väliaikaisesti Angersiin, mutta mm. puhelinliittymäni pidin suomalaisena.
Learning Agreement oli ehdottomasti opintojen kannalta oleellisin dokumentti ja sitä kysyttiinkin
ESSCA:ssa heti ensimmäisenä päivänä. LUT:in ja ESSCA:n selkeän opastuksen ja Mobility Onlinen
ansiosta opintojen suunnittelu sujui hyvin.
ESSCA:lla oli vaihto-opiskelijoille suunnattu asuntopalvelu, jonka kautta myös minulle tarjottiin
asuntoa ja solmin vuokrasopimukseni jo marraskuun puolella kuntoon.

3.2 Orientaatiopäivät ja lukukauden alku
Lukukautemme alkoi 10. Tammikuuta 2018 klo 9.00 koulumme pääauditoriossa. Rehtorimme
toivotti sympaattisella ranska-aksentillaan kaikki 60 vaihto-opiskelijaa tervettulleiksi ja opasti
koulumme yleisistä säännöistä. Innokkaat opiskelijat vilkuilivat utelijaina toisiaan ja arvailivat
toistensa kotimaita. En vielä tuolloin tuntenut ketään, mutta jo ensimmäiseen taukoon mennessä
olin tutustunut uusin ystäviini Meksikosta, Argentiinasta, Kiinasta, Unkarista ja Intiasta. Yhteensä
meitä vaihtareita oli noin 20 eri maasta ja tämä olikin ehdoton rikkaus koko lukukauden ajan.
Orientaatio-päiviemme ja sitä seuranneen orientaatio-viikonlopun aikana pääsimme tutustumaan
niin kouluumme kuin kanssaopiskelijoihimmekin rennoissa merkeissä. Samalla tutorit opastivat
meitä käytännönasioissa kuten ranskalaisen pankkitilin ja -puhelinliittymän avaamisessa sekä
bussikortin ja ilmaisen kaupunkipyörän hankinnassa. Alla orientaatio-päiviemme ohjelma:
Wednesday 10th January
9.00 AM – Lecture hall Gounouf Welcome speech by Alejandro Escudero, Director of International
Relations and Nadège Picquenard, Coordinator incoming students.
10.00 AM – Reception Coffee break – Group Photo
10.45 AM –Students registering in the UNDERGRADUATE programme (Semester 6): Meet with
Christelle Luchin, responsible of the undergraduate programme’s course registration : information
on course schedule, groups, course attendance, exams.
11.45 – Main Entrance Guided tour with the welcome team
12.15 – Room Confluence Welcome speech by Samir Ayoub, General Director, followed by a buffetlunch
3.00 PM – EXCHANGE STUDENTS: COURSE REGISTRATION AND ACADEMIC QUERIES
EXCHANGE STUDENTS: Meeting with your Essca tutor
Thursday 11th January
10.30 AM –Introduction to the Essca student community: - Meeting with Essca Students Association
(BDE) - Meeting with Sports Association (B.D.S.) - Welcome team – presentation Welcome week end

11.30 –Photo Session
12.30 – LUNCH at the university restaurant Belle-Beille
1.30 PM – School library Introduction to the use of the school library (médiathèque)
2.30 PM –Administrative formalities and any other queries regarding : Health insurance and medical
information, accommodation subsidy (CAF) with Nadège Picquenard and Marie-Christine Jamet and
Blandine Bellanger
THE ORIENTATION WEEK END!
Perjatai
-Trampoliinipuisto
-Kaupunkikierros (linna)
-Paikallinen viini-baari
Lauantai
-Matka paikalliselle viinitilalle (Bouvet Ladubay)
-Megazone
-Paikallinen creppi-ravintola

4. Opiskelu
Orientaatio-päivien jälkeen lukukautemme pyörähti kunnolla käyntiin ja jatkui aina toukokuuhun
asti. Välissä pidimme talviloman ja vietimme muutamia kansallisia juhlapyhiä.

Lukuvuoden aikataulu:
Lukukausi: 10. Tammikuuta- 15. Toukokuuta
Lomat: viikko 26 ja “Bank Holidays” 1.,8.,10. toukokuuta
Tentit:
• Välikokeet 15. Maaliskuuta
• Loppukokeet 7.-11. toukokuuta
Lukukautemme oli intensiivinen, eikä aikaa matkusteluun juurikaan ollut. Luennot kestivät 3 tuntia ja
parhaimmillaan päivän pituus oli klo 8.00-19.30. Tämän lisäksi lähes joka päivälle oli valmistettava
presentaatio esitettäväksi ja tehtävä läksyjä. Ruokatauko oli 1 tunti, jonka lisäksi luentojen välillä oli
10 minuutin siirtymäaika. Kaikilla kursseilla oli läsnäolopakko ja osallistumista seurattiin ns.
kellokorteilla. 15% poissaolojen/myöhästymisien täyttyessä kurssisuoritus hylättiin automaattisesti.
Vaikka alkuun systeemi tuntui LUT:iin verrattuna rajulta, siihen tottui eivätkä luennot katkenneet,
kun opiskelijat saapuivat ajoissa paikalle.
Kurssien ryhmäkoko oli vain 30 opiskelijaa ja opettajat pystyivät keskittymään yksittäisiin
opiskelijoihin.
Tentit olivat perinteisiä paperitenttejä, joissa osaamista testattiin esseiden, monivalintakysymysten
ja laskutehtävien avulla. Koesuoritusten lisäksi arvosanat huomioivat myös lukukauden aikana
tehdyt esitelmät ja projektit, pistarit ja tuntiaktiivisuuden.

4.1 Kurssit
Pääasiallinen opetuskieli oli ensglanti ja kurssit valittiin valmiista opintokokonaisuuksista seuraavan
taulukon puitteissa:

Kaikki valitsemani kurssit olivat super-mielenkiintoisia ja mukaansatempaavia. Koska hyviä kursseja
tuntui olevan tarjolla niin paljon, päädyin lopulta suorittamaan 36 opintopistettä. Tämä lienee syynä
myös 11,5h kestäneisiin päiviini…:D Kieliopinnot olivat suositeltavia (ja sitäkin suositumpia), mutta
oma aikani ei niihin riittänyt. Alla lista suorittamistani kursseista:
•
•
•
•
•

International Trade and Export Diagnosis (6 op.)
Coordinating Marketing Strategy (3op.)
Operation Management (3 op.)
International Corporate Finance (6 op.)
Wine Marketing (6 op.)

•
•
•

Mapping and the Luxury industry (6 op.)
Corporate Social Responsibility (3 op.)
Human Resource Management (3 op.)

Tässä vielä linkki tarkempiin kurssikuvauksiin: http://sites.essca.fr/devspe/dg/catalogue/menu.asp

5. Kampus
Koulumme oli nykyaikainen ja opiskelutilat laadukkaita. Opetustilat vaihtelivat perinteisistä
pulpettiluokista eri kokoisiin auditorioihin. Annetakoon vielä kunniamaininta niille lukuisille
ikkunoille, jotka toivat avaruutta ja valoa sisätiloihin.
Koulumme kirjasto oli avoinna 7.30-19.00 ja kirjavalikoimiensa lisäksi se tarjosi opiskelutiloja,
tietokoneita ja mahdollisuuden tulostaa.
Monipuolinen kuntosalimme oli avoinna kaikille opiskelijoille klo 8.45-20, ja se olikin useiden
opiskelijoidemme aktiivisessa käytössä.
Koulumme La Kaz- kahvilan lisäksi ruokailimme läheisessä RestoU-opiskelijaruokalassa taikka
nappasimme eväät läheisestä ruokakaupasta taikka leipomosta. Opiskelija-aterian hinta oli n.4e ja se
sisälsi pääruuan, salaatin, leivän ja jälkiruuan. Ruokalat eivät huomioineet/ olleet tietoisia
erikoisruokavalioista, ja tämä olikin ongelmallista mm. laktoosi-intolerantikkojen ja keliaakikoiden
kannalta.

6. Asuminen ja arki
Asuin kevääni 25 neliöisessä valmiiksi kalustetussa yksiössä, jonne muutto oli helppoa. Kaapista
löytyi jo valmiiksi kaikki tarvittavat keittiövälineet ja sängyn lisäksi FAC-Habitat niminen residenssini
tarjosi jopa lakanat. Vastaanoton lisäksi talomme alakerrasta löytyi pyykkitupa ja pieni kuntosali.
Asunnon vuokra oli tavallinen alueen hintatasoon nähden eli n. 450e/ kk sis. vedet, sähköt ja
internetin.
Asuntoni sijaitsi Loire-joen rannalla lähellä Angersin keskustaa noin viisi kilometria koulultamme.
Julkisten liikenneyhteyksien ja pyöräni ansiosta kouluun kulkeminen ei ollut ongelma. Koska lähes
kaikki vaihtarit asuivat samassa korttelissa, kuljimme usein kouluun yhdessä.

6.1 Vapaa-aika
Iltaisin järjestimme paljon vaihtarien yhteisiä illanviettoja, joissa kokkailimme paikallisia erikoisuuksia
ympäri maailmaa, istuimme iltaa ja pidimme hauskaa. Koska tutustuin kursseillamme myös useisiin
ranskalaisiin, vietin aikaa heidän kanssaan. (Vinkki: vaikka vaihtarien kanssa hengailu on vaivatonta,
kannattaa ehdottomasti tutustua myös paikallisiin tyyppeihin!) Kevään aikana opin myös pikkuhiljaa
sen, että klo 21 alkaviin bileisiin saavutaan todellisuudessa vasta klo 23 jälkeen :D
Yhteisten illanviettojen lisäksi perusarkeeni kuului kaupassakäynti, kaupungilla seikkailu ja urheilu
(lenkkeily, kuntosali, uinti). Etenkin viikonloppuisin kylässä järjestettiin markkinoita, konsertteja ja
muita tapahtumia.

Lukukauden loppupuolella ja sen jälkeen teimme vaihtari-kaverini kanssa viikonloppumatkoja
läheisiin kyliin, joista jokainen osoittautui aivan ihanaksi. Reissuun pääsi helposti ja edullisesti
FlixBussilla taikka vuokra-autolla. Junaliikenne lakkoili koko kevään ajan, joten siksi emme sitä
pahemmin käyttäneetkään.
Muutamana matkavinkkinä Les Sables-d´Olonne, joka on kuin Nizza hiekkarannalla ja perinteinen
bretagnialaiskylä Vannes.

7. Elämänohjeita vaihto-opiskelua harkitsevalle
Vaihto-opiskelu on ikimuistoinen mahdollisuus, johon kaikkien kannaattaa tarttua! Ainakaan kandivaihdossa pelkkää kohdemaata oleellisempaa on ehdottomasti matkan tuoma kokemus ja kaikki ne
ihanat ystävät, joihin vaihdossa tutustuu.

