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1. JOHDANTO

Lähdin Angersiin, koska halusin opiskella englanniksi mutta samalla harjoitella myös ranskan kieltä.
Angers on noin 200 000 asukaan kaupunki 300 km Pariisista. Junalla Pariisiin pääsee 1,5 tunnissa ja
CDG-lentokentälle 2,5 tunnissa. Läheisin suurempi kaupunki on Nantes, johon matka kestää junalla
puoli tuntia.

Opintojen alussa on suositeltavat orientaatiopäivät, joiden ohjelma annetaan orientaation
ensimmäisenä päivänä. Tämän kevätlukukauden orientaatiopäivät olivat 11.1–13.1.2011 alkaen
tiistaina kello 9. Luennot alkoivat heti perjantaina 14.1 orientaatiopäivien jälkeen. Koko kevään
kurssien aikataulua ei annettu kuin vasta ilmoittautumisajan päätyttyä eli vasta parin viikon opiskelun
jälkeen, jotta kursseja ei voinut valita kurssin ajankohdan mukaan. Aikataulu vaihteli muutenkin
viikoittain, joinain viikkoina oli paljon luentoja kun taas toisina viikkoina oli paljon aikaa muulle
ajanvietteelle. Aikataulu myös eli koko kevään ajan eli luentoja siirrettiin joskus lyhyelläkin
varoitusajalla, joten matkojen suunnittelu oli joskus hankalaa. Kevään aikana oli yksi virallinen
lomaviikko 18.4–24.4.2011, joka pysyi kyllä luvatulla paikallaan. Tenttiviikko oli 23–27.5.2011. Tosin
tenttejä oli vain kahtena päivänä tenttiviikolla: maanantaina ja tiistaina.

2. ALKUVALMISTELUT

Hain asuntoa samalla kuin kouluun haettiin muutenkin. Sainkin koulun järjestämän asunnon helposti
vain yhden paperin täyttämällä. Joulukuussa asunnosta oli maksettava takuuvuokra, joka oli
suuruudeltaan yhden kuukauden vuokra eli 475 euroa. Tämä palautettiin Suomeen palaamisen
jälkeen.
Koululta lähetettiin hakupaperit sähköpostiin, jotka sitten täytettiin ja lähetettiin takaisin. Hakupaperi
taisi olla yhden sivun mittainen eli mitään suurta paperinivaskaa ei tarvinnut ERASMUS oppilaana
lähetellä.

3. SAAPUMINEN

Koulun järjestämälle Welcome Teamille piti ilmoittaa tuloajankohtansa, että he osasivat olla vastassa
Angersin rautatieasemalla. Lensin suoralla lennolla Helsingistä Pariisiin Charles de Gaullen
lentokentälle, josta sitten ostin junalipun Angersiin. Charles de Gaullen juna-asema on nimeltään
Roissy, josta lähtee Angersiin suoria junia eli junat eivät mene Pariisin keskustan kautta. Matka
Roissyltä Angersiin kestää noin 2,5 tuntia. Welcome Team oli asemalla luvatusti vastassa ja vei
autollaan asunnolle asti. Koska saavuin lauantaina paikalle, ei asuntolan toimisto ollut auki. Welcome
Teamin jäsenet olivat kuitenkin lunastaneet avaimeni etukäteen puolestani. Tosin lauantaina
saapuessani en saanut kuin vasta maanantaina vaihtareille tarkoitetun tietopakkauksen, joten jouduin
sunnuntain harhailemaan ilman karttaa ja muuta tietoa tulevasta. Suureksi yllätyksekseni Internet
toimi vaivattomasti heti ensi hetkestä alkaen vain liittämällä kaapeli seinään (otin oman kaapelin
mukaan). Asunnolla ei ollut tullessani vielä muita, joten tapasin vaihtareita vasta seuraavana
maanantaina.
Orientaatioviikoilla hoidettiin kuntoon pankkitili, bussikortti ja puhelinliittymä Welcome Teamin
avustuksella.

4. ANGERS
Angers on mukavan kokoinen kaupunki. Kaupunki oli siisti ja keskustassa oli helppo liikkua kävellen tai
pyörällä. Englantia ei oikeastaan missään puhuttu, mutta kyllä ainakin hieman vajavaisella ranskan
kielen taidolla sai asiansa hoidettua. Vaihtariporukasta löytyi myös aina joku joka puhui enemmän
ranskaa ja osasi auttaa jos tarvetta ilmeni, mutta usein asiat hoituivat hyvin muutenkin.

Kuva 1. Näkymää Angersista toukokuussa.

4.1 Julkinen liikenne
Kaupungissa on ainakin mielestäni kohtuullisen kattava julkinen liikenne. Bussilla pääsi helposti
esimerkiksi suuriin ostoskeskuksiin. ESSCA sijaitsee noin 5 km päässä keskustasta, missä suurin osa
vaihtareista asuu, joten bussikortti oli välttämättömyys. ESSCAlle pääsi Residence de la Mainesta
(asuntola, jossa asuin) käyttämällä bussilinjaa 8. Toinen asuntola, jossa asui paljon vaihto-oppilaita, oli
Couffon Pavot, josta pääsi ESSCAlle käyttämällä bussilinjaa 1. Näitä busseja tuli paljon useammin kuin
linjan 8 busseja, joita joutui joskus koululla odottamaan puolikin tuntia jos juuri ja juuri myöhästyi
edellisestä. Keskustaan kannatinkin sitten mennä linjalla 1 ja kävellä kymmenisen minuuttia omaan
asuntolaan.

Ostin ensin vain kolmen kuukauden bussikortin ja myöhemmin sitten jatkoin sitä kuukaudella.
Viimeisen kuukauden ajoin pelkästään pyörällä. Kaupunki tarjosi ilmaiseksi polkupyörän, jolla oli
säiden lämmettyä mukava ajella ympäri kaupunkia ja myös kouluun. Kouluun kesti pyöräillä noin 20
minuuttia. Pyörille oli osittain oma kaistansa liikenteessä tai oman kaistan puuttuessa oli ajettava
bussille tarkoitettua kaistaa. Tosin kaikissa risteyksissä teitä suunniteltaessa pyöräilijöitä ei oltu

huomioitu kunnolla. Liikenteessä oli varsinkin keskustassa suuria solmukohtia, jotka olivat
iltapäiväruuhkanaikaan aivan jumissa. Tällöin pyörällä kulkeminen oli bussia huomattavasti
nopeampaa.

4.2 Ostokset
Ostoksilla käydessä kannattaa muistaa, että mikään ei ole kaupungissa auki sunnuntaisin. Joka
lauantaiaamu kello 9-13 oli keskustassa markkinat/ toripäivä, josta kannatti käydä ostamassa tuoreita
vihanneksia ja kalaa. Koska varsinkin Residence de la Mainen lähellä olevasta Carrefour Citystä, ei
hyviä vihanneksia löytynyt. Jos ei torille ehtinyt, myös suuremmissa Carrefour-ketjun ruokakaupoissa
on kohtuullisen tuoreita vihanneksia ja hedelmiä. Näihinkin pääsi helposti bussilinjoilla 10 tai 15
riippuen kumpaan ostoskeskukseen halusi mennä. Vaatekauppoja kaupungista löytyi ainakin
täyttämään oma tarpeeni eikä Pariisikaan lopulta ole kovin kaukana, vain 1,5 tunnin junamatkan
päässä.

5. ESSCA
Ympäristötekniikan opiskelijalle koulu ei tarjonnut mitään opintoja, mutta halusin lähteä Ranskaan
opiskelemaan englanniksi, joten päätin opiskella yhden kevään ajan kauppatieteitä.

5.1 Kurssit
Intercultural Communication
Kurssilla oli kaksi luennoitsijaa. Kurssin ensimmäisestä, lyhyemmästä osasta oli lyhyt tentti kuukauden
jälkeen. Tässä osassa käytiin läpi lähinnä joitain teoria-asioita. Loppuosasta oli tentti tenttiviikolla,
jossa tunnistettiin erilaisia kulttuurien dimensioita. Opettaja valmisteli tenttiin hyvin, joten yllätyksiä
ei tullut. Pääosin kurssi käsitteli eri kulttuureita ja kansallisuuksia ja miten ne eroavat toisistaan juuri
näiden dimensioiden avulla.

The EU in the World

Kurssi käsitteli EU:n suhteita muuhun maailmaan kuten Yhdysvaltoihin, Brasiliaan, Lähi-Itään, Intiaan
ja Kiinaan. Jokaisen osion luennoi eri luennoitsija, jotka olivat kaikki asiantuntijoita omalla alallaan ja
jotka tunsivat hyvin käsiteltävän maan kulttuurin. Luentojen taso ja tyyli riippuivat luennoitsijasta.
Kurssin suorittamiseksi oli pidettävä esitelmä yhdestä kurssin aihealueesta ja tarkemman esitelmän
aiheen antoi luennoitsija. Kurssissa ei ollut tenttiä vaan noin 2 500 sanan mittainen tutkielma.

European Economics
Tämän kurssin luennoi suurimmaksi osaksi brittiläinen opettaja nimeltä Davis Rees. Hän oli mielestäni
paras luennoitsija huumorinsa ansiosta. Kurssilla käsiteltiin läpi EU:n talousasioita ja tulevaisuuden
uhkia. Kurssi antoi kattavan kuvan EU:n makrotaloudesta ja tulevaisuuden uhista. Kurssin
suorittamiseksi oli tehtävä ryhmässä esitelmä jostain kurssin aihealueesta. Kurssin lopussa oli
kirjallinen tentti, jossa oli erillinen osa lobbauksesta (eri opettajan kokonaisuus), ja toinen osa oli taas
David Reesin pitämästä kurssista. Kokeessa oli paljon vastattavia kysymyksiä, mutta vastaukset oli
käyty perusteellisesti läpi luennoilla.

International Management
Kurssilla oli kaksi opettajaa. Kurssin ensimmäinen osa käsitteli esimerkiksi yrityksen strategian
merkitystä ja tästä osasta oli koe tenttiviikolla. Kokeessa kirjoitettiin kaksi essee vastausta ja siinä sai
olla mukana luentokalvot ja muistiinpanot. Suurin osa kurssista kuitenkin koostui pelistä, joka oli hyvin
talouspainotteinen. Peliä pelattiin ryhmissä yhden viikon ajan joka päivä. Pelistä pidettiin esitelmä ja
siitä oli kirjoitettava raportti. Henkilökohtaisesti kurssin vahva talouspainotteisuus tuli yllätyksenä,
mutta osuin ryhmään, jossa muut osasivat talousasiat paremmin. Kurssilla oli myös paljon hyötyä
excelin osaamisesta. Se helpotti pelistä suoriutumista huomattavasti.

French course
Aluksi ranskan kielessä oli vain kaksi taso ryhmää: aloittelijat ja edistyneet, mutta onneksi väliin
lisättiin myös keskitason ryhmä. Olin itse siis ryhmässä kaksi, jossa käytiin läpi esimerkiksi itselleni jo
ennestään tuttuja kielioppiasioita. Kertauksesta ei kyllä ollut mitään haittaa, mutta kielioppiasioiden
käsittely vei aikaa siltä itselleni tarpeellisimmalta eli ranskan puhumisen harjoittelulta. Kurssi

järjestettiin myös säännöllisesti joka viikko tiistaisin ja perjantaisin. Monesti ranskan kielikurssi oli
ainoa perjantaisin oleva luento, joten se haittasi hieman viikonlopun matkustusta. Ranskassa oli aina
jokaisen kielioppiosan jälkeen pieni kirjallinen koe. Kurssin suorittamiseksi vaadittiin myös kaksi
suullista esitelmää, mutta lopussa ei ollut kirjallista koetta koeviikolla.

5.2 Aikataulut
Kursseja ei ollut kerran viikossa tiettyyn aikaan vaan lukujärjestys vaihteli viikoittain ja muutoksia
aikatauluun tuli myös lähes viikoittain. Tenttiviikon aikataulu ei ollut vielä kuukautta ennenkään
tiedossa, joten lentolippua Suomeen ei kannattanut ostaa ainakaan tenttiviikolle. Lopulta aikataulujen
selvittyä tenttejä oli ainoastaan maanantaina ja tiistaina. Loppuviikko tosin sujui joidenkin
harjoitustöiden merkeissä, joiden viimeinen palautuspäivä oli perjantai.

5.3 Asunto
Koulun kautta pystyi hakemaan asuntoa samalla varsinaiseen koulun haun kanssa. Asuntoni oli
Residence de la Mainessa. Koko talo oli kohtuullisen uusi ja vuokrakin sen mukainen eli 475 euroa
kuukaudessa. Tosin Ranskan valtiolta sain asumislisää Suomen asumislisän päälle 155 euroa. Asuin
neljän hengen solussa, jossa jokaisella oli oma kylpyhuone. Olin oikein tyytyväinen asuntoon, koska
kaikki toimi kohtuullisen hyvin eikä suuria ongelmia ilmennyt. Asuntolan johtajatar auttoi ranskalaisen
asumislisän hakemisessa (ranskaksi CAF) ja se sujuikin ilman ongelmia. Hän ei tosin pitänyt vaihtoopiskelijoiden juhlista ja kävi melkein kaikissa juhlissa valittamassa liian kovasta äänentasosta.

Asunnossa oli myös jokaiselle oma jääkaappi ja tarpeeksi astioita. Tammi- ja helmikuussa lattia oli
hieman kylmä, mutta ei paikassa nyt suoranaisesti palellut. Myös alussa niin hyvin toimineeseen
nettiyhteyteen paloi välillä hermot, koska se tuntui kevään mittaan vain hidastuvan hidastumistaan.

Ennen lähtöä asunto oli siivottava. Siivouksesta saatiin tarkat ohjeet asuntolan johtajattarelta. Häneltä
myös kannattaa kysyä vaakaa jolla punnita matkalaukku, jotta ei lentokentällä tule liian isoja
yllätyksiä.

Kuva 1. Asuntolan keittiö

Kuva 2. Asuntola kuvassa vasemmalla

Koululta tarjottiin myöhemmin myös joitain halvempia asuntoloita (esimerkiksi Couffon Pavot), kun jo
suurin osa oli varmasti valinnut tämän kalliimman asuntolan.

5.3 Muuta
Luennot kestivät ranskan kieltä lukuun ottamatta 3 tuntia. Aamun luento oli yleensä kello 9.30- 12.30,
iltapäivän 13.30-16.30 ja illan 16.30-19.30, mutta yleensä luentoja oli yksi päivässä. Tosin joskus
luentoja oli myös kolmekin, mutta näitä päiviä oli harvemmin.

Koulun ongelmia oli puutteellinen tekniikka, joka haittasi lähinnä tulostusta. Monesti toimivaa
tulostinta sai etsiä monesta luokkahuoneesta. Oppilaiden käytössä ei ollut myöskään lainkaan
skanneria. Skannausta piti mennä pyytämään kv- kordinaattorilta, joka kyllä mielellään tarvittavat
dokumentit skannasi. Hän oli muutenkin hyvin avulias ja jos joitain ongelmia ilmeni, hän kyllä auttoi
parhaansa mukaan.

Harrastusmahdollisuuksia kyllä koulun puolesta tarjottiin orientaatioviikolla. Kaikki kerhot olivat tosin
varsinaisesti ranskalaisille opiskelijoille, joten hyvä ranskantaito olisi ollut varmaankin hyödyksi. Itse
en kerhoihin osallistunut. Joku vaihtareista sanoi yrittäneensä, mutta hänen sähköpostiinsa ei koskaan
vastattu. Koululla oli myös kansainvälinen kerho, jonka tarkoituksena oli järjestää ohjelmaa
vaihtareille. Ohjelmaa tosin oli vain ensimmäisen kuukauden aikana parin tapahtuman muodossa,
eikä sen jälkeen kerhosta kuulunut mitään. Vaihtariporukassa oli kuitenkin aina joku joka keksi
ohjelmaa, joten ei tarvinnut kotona yksin istua.

6. MATKUSTUS
TGV:tä varten kannattaa ostaa 12–25 kortti, jolla junasta saa hyviä alennuksia. Junaliput kannattaa
ostaa netistä etukäteen ja sitten tulostaa automaatilta juna-asemalla (tai kassalta, jos on netissä
maksanut suomalaisella kortilla). Angers sijaitsee alueella, jossa on paljon vanhoja linnoja.
Kaupungissa on yksi omakin linna, joka on tosin tehty puolustustarkoitukseen. Hienompi linna löytyy
Saumurista, joka sijaitsee 50 km päässä. Monet muutkin linnat ovat vain junamatkan päässä. Tosin
varmasti vielä moniin linnoihin pääsee vain vuokraamalla auton. Juna ja linja-auto olivat oikeastaan
ainoat kulkuneuvot, jota käytin pidemmillä matkoilla, joten autonvuokrauksesta ei ole omakohtaista
kokemusta.

7. PALUUJÄRJESTELYT

Pankkitili oli suljettava ennen lähtöä. Se olikin lähes ainoa hyvin virallinen hoidettava asia.
Vuokraamani pyörä oli tietenkin myös palautettava. ESSCA:lla ei tarvinnut paljonkaan paperitöitä
tehdä. Ainoastaan ERASMUS apurahaa varten oli pyydettävä koulun edustajaa täyttämään Letter of
confirmation. Toki myös oli huolehdittava, että Learning Agreement on ajan tasalla. Allekirjoitusten
metsästämiseen kannattaa varata riittävästi aikaa, koska koulun viimeisinä viikkoina ESSCA:lla oli
seuraavan lukuvuoden pääsykokeet juuri menossa ja henkilökunta saattoi olla sidottuna näihin
tehtäviin.

Ostin lentolipun ehkä kuukautta ennen kotiin paluuta, sen jälkeen kun tenttiviikon aikataulu oli
selvinnyt. Myös junalippu lentokentälle kannattaa ostaa hyvissä ajoin ja soittaa taksi juna-asemalle.
Lähdin kuudelta aamulla asuntolasta, joten kämppäni tarkastus onnistui edellisenä iltana ja jätin
aamulla avaimet omaan postilaatikkoon. Joten lähtemisen ajankohta ei ollut ongelma.

8. YHTEENVETO
Kokonaisuudessaan olen hyvin tyytyväinen Ranskan matkaani ja pidän reissua hyvin onnistuneena.
Koulu hoiti hommansa hyvin ja paperitöitä oli lopulta hyvin vähän. Kun opiskelin englanniksi, ei
ranskan taito ainakaan omalta osaltani parantunut hurjasti. Puhumiseen sain kuitenkin ehkä uutta
rohkeutta päivittäisten tilanteiden myötä. Monta kertaa olin vain tyytyväinen, että ranskalaiset eivät
puhu paljonkaan englantia. Mutta muutenkin kuin kielen kannalta olen tyytyväinen kaupunkiin ja
maahan johon päätin vaihtariksi lähteä.

Mikäli haluat tietää lisää, lähetä sähköpostia: marjo.salovaara@lut.fi

