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1. Johdanto
Saatuani tiedon vaihto-opiskelupaikastani Ranskassa, oli fiilikseni kaksijakoiset. Olin
innoissani uudesta seikkailusta ja kauan odottamani vaihto-opiskelun aloittamisestasi.
Toisaalta uuteen maahan muuttaminen käytännössä kielitaidottomana (en puhunut
Ranskaa, kun lähdin vaihtoon) jännitti. En myöskään tuntenut ketään, joka olisi tullut
samaan kouluun. Uusi ympäristö vieraassa maassa yksin jännittää varmasti ketä tahansa.

2. Ennen lähtöä
Ennen lähtö muodollisuudet eivät ole kovinkaan suuret, kun vaihto suuntautuu Eurooppaan.
Ilmoitukset kelalle ja maistraattiin, eurooppalaisen sairasvakuutuskortin hommaaminen
sekä matkavakuutuksen kuntoon laittaminen ovat tärkeimmät muistaa. Toki myös kaikki
kommunikaatio vaihtoyliopiston kanssa sekä kaikki hyväksymismuodollisuudet vaativat
hieman aikaa ja vaivaa.

3. Saapuminen ja muodollisuudet
Lensin Geneveen 9. tammikuuta ja siitä matkasin junalla Chamberyyn. Matka Geneven
lentokentältä Chamberyyn kestää junalla noin 1,5 tuntia. Myös suoria busseja kulkee
lentokentältä Chamberyyn Ranskan puolelle, suosittelenkin käyttämään näitä, vaikka ne
saattavat olla hieman kalliimpia. Bussilla matka on vain vajaan tunnin mittainen.

Chamberyssä ensimmäiseksi noudin asuntoni avaimet ja allekirjoitin vuokrasopimuksen
paikallisen opiskelija-asuntolan toimistossa. Samalla tuli maksaa myös ensimmäisen kuun
vuokra. Tämä kaikki hoitui todella nopeasti ja vaivattomasti kielimuurista huolimatta.
Tärkeää oli, että minulla oli valmiiksi täytettynä kaikki heidän pyytämänsä lomakkeet.
Asuntoni oli kalustamaton yksiö, joten ensitöikseni lähdin isoon supermarkettiin, joka oli
noin 3 kilometrin päässä asunnostani. Kaiken tarpeellisen ostettuani ja ne raahattuani
kämpille olikin jo myöhä ja päivän sähläyksen jälkeen oli jo aivan valmis nukkumaan.

Ranskassa jokaisen tulee hankkia vielä oma vakuutus opiskelija-asuntoonsa. Tähän annetaan
aikaa 48 tuntia asunnon vastaanottamisesta. Seuraavana päivänä vuorossa olikin
vakuutuksen hankkiminen. Sekin kävi helposti paikallisen opiskelijoiden järjestön
(ymmärtääkseni) Crousin kautta. Passin kopio ja 60 euron maksu hoiti homman ja nopeasti
minulla olikin kädessä tarvittava asiakirja. Asiakirja asuntolan sihteerille ja homma oli sillä
selvä.
Seuraavaksi olikin aika suunnata koululle kuulemaan vähän tietoa ja samaan ensimmäisiä
askelmerkkejä opiskelujen aloittamiseen. Haluamiani kursseja ei ollutkaan tarjolla koululla,
joten omien kurssivalintojen kanssa painiessa sujuikin sitten seuraavat muutamat päivät.

Koulun lukujärjestys ja kurssien aikataulut olivat todella sekavat, joten tosiensa kanssa
yhteensopivien kurssien löytäminen oli tuskaa.

4. Asuminen
Sain oman yksiön paikallisesta opiskelija-asuntolasta. Asunnon saaminen oli helppoa,
yliopistoon hakemisen yhteydessä tuli täyttää myös asuntohakemuslomakkeet ja homma oli
sillä selvä. minulla kävi todella hyvä tuuri saadessani yksiön komeilla vuoristonäkymillä.
Suurin osa muista vaihtareista asui asuntoloissa, joissa jokaisella oli oma pieni huone, jossa
oli vessa ja suihku. Keittiö jaettiin koko kerroksen kanssa. Minulla kuitenkin oli siis yksiö,
jossa oli oma keittiö. Asuminen oli hieman kalliimpaa kuin Lappeenrannassa, noin 450e/kk.
Kaikki asuntolat olivat siistejä, joskin suurin osa oli aika vanhoja, varsinkin ne, joissa ei ollut
omaa keittiötä. Joissain asuntoloissa oli myös soluhuoneita, joissa vessa ja keittiö jaettiin
yhden toisen asukkaan kanssa.

5. Kurssit
Lopulta paikalle päästyäni kursseikseni valikoituivat seuraavat kurssit:
French as a foreign language for beginners (6 CETS)
Tämä kurssi oli ranskan alkeiden kurssi. Kurssilla oli lisäkseni vain 3 muuta opiskelijaa, joten
kurssi oli todella intensiivinen ja siinä oppi todella paljon. Opettajamme oli erittäin mukava
koulussa harjoittelussa ollut saman koulun maisteriopiskelija, joka puhui erinomaista
englantia. Opiskelussa keskityttiin opettelemaan asioita, joita tarvitaan jokapäiväisestä
elämästä selviytymiseen Ranskassa. Tämä oli minusta kaikista mielenkiintoisin ja
opettavasisin kurssi. Varmasti suurin osa sen takia, että opettajamme ja yhteishenki ryhmän
sisällä oli loistava.
Tourist behavior (3 ECTS)
Tällä kurssilla koitettiin ymmärtää ihmisten käyttäytymistä ja sitä, mikä ohjaa ihmisten
kulutustottumuksia. Lisäksi kurssilla tehtiin harjoitustyö ryhmissä. Harjoitustyö tehtiin
läheiseen Grenoblen kaupunkiin suunnitteilla olevan planetaarion tehtävänannon mukaan.
Tarkoituksena oli auttaa heitä, sekä tuoda uusia ajatuksia heille. Ryhmille annettiin erilaisia
vastuualueita suunnittelussa. Ryhmämme tehtävä oli vertailla maailmalta löytyviä
planetaarioita, ja tiivistää jo löytyvä tarjonta sekä mahdolliset uudet ja erikoiset ideat mitä
mahdollisesti löysimme.

Sustainable tourism (3 ECTS)
Tällä kurssilla kävimme läpi turismin vaikutuksia ympäristöön, sekä mahdollisuuksia, miten
jokainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa ympäristön vaalimiseen, sekä miten yritykset

voivat ja vaalivat ympäristöä nykyään. Lisäksi koitimme luoda katsausta ja pohtia
tulevaisuuden keinoja ja trendejä tällä alalla. Tämän kurssin tentti oli ainoa, joka minulla
sattui olemaan varsinaisella tenttiviikolla. Kurssilla vieraili myös luennoitsijana professori
Kanadasta. Lisäksi vierailimme läheisessä hiihtokeskuksessa tutustumassa heidän
ympäristön suojeluun.
Heritage and interpretation (2 ECTS)
Tämä kurssi oli suhteellisen intensiivinen, luentoja taisi olla 4 kappaletta. Niistäkin yhtä
siirrettiin, koska opettaja ei päässyt koululle rankan lumisateen takia. Kurssilla käytiin läpi
”heritage tourismia” eli millaista se on, ketkä sitä harrastavat ja miksi. Kurssiin sisältyi pieni
ryhmätyö, jossa esiteltiin jotain perinteistä juhlaa omasta maasta tai vapaavalintaisesti
maailmalta, ja koitettiin löytää ryhmän kanssa yhtäläisyyksiä muihin maihin verrattuna.
Kurssilla oli myös pieni ”Quiz”, joka pidettiin viimeisen luennon yhteydessä. Tunnin
valmistautumisella siitä selvisi varsin hyvin.

Business English 2 (2 ECTS)
Ranskanlaisten opiskelijoiden englannin kielen osaaminen oli välttävää, kaikki kyllä puhuivat
englantia, mutta eivät välttämättä kovin hyvin. Tämä kurssi olikin helppo tästä johtuen,
Kurssilla käytiin läpi työn hakemiseen ja työhaastatteluun liittyviä asioita, joista olikin paljon
hyötyä, kun samaan aikaan hain kesätöitä suomesta. Kurssilla oli tentti, sekä puhekoe, jossa
äänitettiin itseä tietokoneella.

Consumer intelligence (2 ECTS)
Tästä kurssista en oikein ikinä saanut kiinni. Kurssilla oli muutamia luentoja, sekä yhteisiä
harkkoja, joissa työskenneltiin ryhmätyön parissa. Kurssilla ei ollut tenttiä, vaan arvosana
määräytyi ryhmätyön arvosanan mukaan. Ryhmätyössä oli tarkoituksena keksiä ja kehittää
uusi matkailukonsepti tai tapahtuma, joka olisi toteutettavissa sekä suunnitella sen
toteutusta.
Project : “ Tour du monde au manège” (2 ECTS)
Viikon mittainen projekti, joka starttasi omalta osaltani lukukauden Ranskassa. Viikossa
suunniteltiin ja esiteltiin jonkunlainen ”matkapaketti”. Erikoinen kurssi monella tapaa, mutta
matkapaketti saatiin kasaan.

Jeu d’enterprise (2 ECTS)
Yhteensä näistä opinnoista kertyi siis 22 opintopistettä. Jälkikäteen voi sanoa, että opintoja
olisi voinut suorittaa enemmänkin, sillä kurssien kuormittavuus ei ollut kovinkaan suuri.
Valitsemani kurssit olivat eri tasoisia. Suurin osa kursseista oli joko Master 1 tai 2, mutta
sekaan mahtui myös Licence 3 kursseja. Ymmärtääkseni Licence vastaa suomen kandia ja

Master luonnolisesti maisteria. Haastavuudeltaan mitkään kurssit eivät kuitenkaan olleet
kovin vaikeita, verrattuna LUT:iin kurssit olivat todella helppoja eivätkä vaatineet paljon
yhtään töitä. Kursseilla oli läsnäolopakko, mutta yleensä poissaolot olivat neuvoteltavissa
etukäteen opettajan kanssa, ja harva myöskään edes piti listaa läsnäoloista.

6. Tentit
Tenttejä minulla oli yllättävän vähän. Varsinaiselle tenttiviikolle minulle jäi vain yksi tentti,
Tourist behaviour – kurssin tentti. Tentit minulla oli myös Heritage tourism sekä Ranskan
kielikurssista. Ranskan tentti oli tosin pelkästään suullinen. Tenteissä pärjäsi suhteellisen
lyhyellä valmistautumisella sekä hyvällä englanninkielen taidolla erinomaisesti. Paikallisten
opiskelijoiden englanninkielentaito oli rajoittunutta, joten tentit eivät senkään takia voineet
olla kovinkaan haastavia tai monimutkaista kieltä sisältäviä.

7. Omat huomiot ja vinkkejä
Ensimmäisenä vinkkinä: Kannattaa opetella paikallista kieltä ennen paikalle matkustamista.
Monelle varmasti itsestäänselvyys, en tiedä miksen itse toiminut näin. Hyvin pärjäsin
opettelemalla vasta paikan päällä, mutta olisi varmasti helpottanut sopeutumista, jos edes
alkeet olisivat olleet hallussa jo vaihtoon lähtiessä.

Paikkana Chambery on mukava pieni kaupunki alppien syleilyssä, lyhyen matkan päässä nii
Lyonista, Genevestä, että Grenoblesta. Sekä tietenkin lukemattomista laskettelukeskuksista.
Jos laskettelu kiinnostaa, niin joka lauantai koulu järjestää reissun 3 laaksoon, joka on
maailman isoin laskettelualue. Reissu suuntautuu aina yhteen monista laskettelukeskuksista
niin, että lähtö on aamulla about 7 aikaa ja paluu illalla klo 18 aikoihin. Reissu maksaa 20
euroa ja sisältää kuljetukset sekä hissilipun. Aika hyvä diili siis! Koululla on muutenkin paljon
aktiivista toimintaa niin urheilun sekä muiden tapahtumien ja reissujen suhteen. Kaikeen
kannattaa lähteä mukaan avoimin mielin, ette varmasti tule pettymään! Lomia lukukauden
aikana oli yksi viikon pituinen hiihtoloma, sekä muutamia vapaapäiviä.

Tähän raporttiin on mahdotonta tiivistää kaikkia asioita mitä tuli nähtyä ja koettua 4
kuukauden aikana, joten jos joku asia jäi mietityttämään ja haluat kuulla enemmän tai kysyä,
niin älä epäröi tulla nykäisemään hihasta koululla tai laittaa sähköpostia joku lut mailiin tai
sundberg.valtteri@gmail.com !
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