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1. Esittely
Olin kevätlukukauden 2018 vaihdossa Ranskan Chambéryssa, pienehkössä, mutta todella
kauniissa alppikaupungissa lähellä Sveitsin ja Italian rajaa. Kaupungissa on noin 70 000
asukasta ja se on Savoien departementin pääkaupunki. Lensin Geneveen, josta oli noin
puolentoista tunnin junamatka Chambéryyn. Toinen vaihtoehto olisi ollut lentää Ranskan
toiseksi suurimpaan kaupunkiin Lyoniin, joka myös on noin 1,5 tunnin junamatkan päässä
eli lähellä Chambérya. Lähellä on myös esimerkiksi Grenoble ja kuvankaunis Annecy, sekä
Pariisiin on noin kolmen tunnin junamatka. Itselleni mieluisin puoli kaupungin sijainnissa oli
kuitenkin sen läheisyys Alppeihin: muun muassa Euroopan suurin laskettelukeskus Les
Trois Vallées ja lukuisia muita huipputason keskuksia (esim. Chamonix) oli vain hieman yli
tunnin ajomatkan päässä. Harrastusmahdollisuuksia löytyy kaupungin läheltä lukemattomia.
Itse Chambéryn kaupunki oli myös todella kaunis ja upeaa luontoa oli aina nähtävillä tai vain
pienen matkan päässä. Kaupunki oli kooltaan juuri sopiva: rauhallinen ja kaikki etäisyydet
olivat käytännössä kävelymatkan päässä, mutta silti eloisa varsinkin keväisten säiden
tullessa, kun paikalliset viettivät päivänsä ulkona terassilla.

Kuva 1: Chambéryn keskustaa huhtikuussa
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Kuva 3: Näkymät yhden asuntolan ikkunasta

Kuva 2: Chambéryn vanhaa kaupunkia

Saavuin perille 9.1. ja ensimmäinen tervetulotapaaminen Université Savoie Mont Blancin
yliopistossa oli 11.1., mutta itse opiskelu alkoi vasta seuraavalla viikolla. Lomaa koulusta oli
viikko 8 ja kurssit minun kohdaltani loppuivat jo huhtikuun alkupuolella. Tenttejä kuitenkin oli
vielä toukokuun alussa. Opiskelin 22 opintopisteen verran kursseja ja koulua ei ollut joka
päivä, mutta läsnäolopakko tunneilla rajoitti osittain elämää. Tunteja tosin oli niin vähän ja
harvemmin perjantaisin ja maanantaisin, joten aikaa matkusteluun riitti todella hyvin.
Opiskelusta ja matkustelusta molemmista kerron myöhemmissä luvuissa enemmän.

2. Hakuprosessi ja järjestelyt
Hakuprosessi alkoi Mobility Onlinen kautta ja oli suhteellisen helppo. Olin odottanut, että
kaikki Ranskan koululta saamani tieto olisi ranskaksi, mutta olin positiivisesti yllättynyt, että
sainkin sähköpostit ja lisätiedot englanniksi. Tämä ei kuitenkaan jatkunut koko vaihtoni ajan,
vaan varsinkin paikan päällä joidenkin asioiden hoitaminen vaati ranskan alkeita (tai
useimmiten Google Translatea), mutta asiat saatiin kuitenkin aina selvitettyä. Saatuani
yliopistolta hyväksymiskirjeen sain myös tietopaketin, joka sisälsi tietoa esimerkiksi asunnon
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hakemisesta, tutoreista ja tarkan listan kaikista vaadittavista dokumenteista, joista osa piti
kääntää ranskaksi. Tosin paikan päällä tuli huomattua, että myös englanninkielisetkin
dokumentit hyväksyttiin joiltakin vaihtareilta, mutta en silti luottaisi tähän. Yliopiston tavassa
hoitaa asioita oli ranskalaiseen tapaan aina mukana ainakin vähän outoa sähläystä ja
hidastelua, jotka suomalaisen näkökulmasta ensiksi ärsyttivät, mutta lopulta siihenkin tottui.
Yliopisto ja tiedekunta järjesti useita infotilaisuuksia heti aluksi ja vaihtareista pidettiin
ainakin oman tiedekunnan sisällä huolta.
Ranskassa on myös mahdollista saada Ranskan valtion oma asumistuki opiskelijoille,
nimeltään CAF, mutta sen saamiseksi on käytävä avaamassa ranskalainen pankkitili
paikallisessa pankissa. Itse en sitä lopulta hakenut, koska heidän nettisivuilla olevan
laskurin mukaan saamani summa olisi ollut lähes mitätön, sillä saan jo Suomesta
opintotukea ja se vaikuttaa CAF:in määrään. Useat vaihtarikaverit kuitenkin hakivat tätä
apurahaa, ja oli esimerkiksi mahdollista sopia asuntosäätiön kanssa, että tuki menee
suoraan heille, jolloin vuokraa ei tarvinnut itse maksaa tietyiltä kuukausilta ollenkaan.
Kannattaa siis ehdottomasti selvittää omalla kohdalla onko CAF hyödyllinen.
Tein Suomessa valitsemistani kursseista Learning Agreementin yliopiston sivuilta löytyvän
kurssilistan avulla, mutta paikan päällä kävi ilmi, että osaa ei pysty edes valita ja sain
onneksi paremmat vaihtoehdot tilalle. LA ei siis ollut sitova, vaan kannattaa varautua
joustamiseen.

3. Asuminen
Mobility Onlinen haun jälkeen täytin nettihakulomakkeen vielä erikseen kohdeyliopistoa
varten ja siinä oli mahdollisuus hakea asuntoa yliopiston kautta. Yliopisto pystyi siis
välittämään paikallisen opiskelija-asuntosäätiön kämppiä kätevästi tätä kautta.
Opiskelija-asuntokohteita Chambéryssa oli useita ja ne vaihtelivat laadultaan ja
ominaisuuksiltaan. Oli esimerkiksi kahden hengen solukämppiä, jossa asukkaat jakoivat
keittiön ja wc-tilat (kuten asuntola Comte Vert), tai yksittäisiä huoneita wc-tiloineen, mutta
keittiö piti jakaa koko kerroksen kanssa (kuten Foyer des Alpes). Itse asuin uusimmassa
asuntolassa la Cardinieressä, joka sisälsi melkein pelkästään yksiöitä. Minulla kuitenkin oli
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neljän hengen solukämppä, mutta ainoastaan keittiö piti jakaa muiden kanssa, koska oma
suihku ja vessa löytyivät jokaiselta. Olin todella tyytyväinen kämppääni ja suosittelen
muutenkin

opiskelija-asuntosäätiön

(CROUS)

taloja!

Toki

haku-

ja

avainten

saamisprosessissa oli pientä epäselvyyttä kielimuurin takia, mutta jälleen kerran kaikki asiat
saatiin selvitettyä hyvin. Lisäksi kaikki säätiön asuntokohteet sijaitsivat hyvillä paikoilla,
kaikki lyhyen kävelymatkan päässä keskustasta ja koulusta.
4. Yliopisto ja opiskelu
Université Savoie Mont Blanc on melko iso yliopisto, yli 13 000 opiskelijaa kolmella eri
kampuksella kolmessa eri kaupungissa. Chambérysta käsin on mahdollista opiskella joko
Jacob-Bellecombetten tai Le Bourget-du-Lacin kampuksella. Bourgetin kampus oli upean
Ranskan suurimman järven rannalla (myös hyvä vapaapäivän viettopaikka!) 8km päässä
keskustasta, mutta Jacob sijaitsi keskustassa rinteen päällä. Itse opiskelin kaikki kurssini
Jacobin kampuksella, josta oli noin parin kilometrin matka asunnolleni. Matka oli juuri sopiva
kävellä, vaikka ajoittain korkean rinteen huipulle kiipeäminen aamuisin saattoi hieman
ärsyttää. Osa vaihtareista vuokrasi kuitenkin pyörän, joka oli myös hyvä vaihtoehto ja
opiskelijoille todella edullinen: koko kevätlukukausi maksoi vain muutaman kympin.

Kuva 4: Yksi yliopiston rakennuksista kampuksella
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Kampus koostuu monesta eri rakennuksesta kompaktilla alueella kukkulan päällä, jossa on
myös muutama kahvila ja yksi opiskelijaravintola. Ravintolasta sai noin 3,20€ hintaan valita
monista vaihtoehdoista alkuruoan, pääruoan ja jälkiruoan. Ateriaan siis aina kuului
ranskalaiseen tapaan koko kolmikko ja ruoka oli ihan hyvää. Haittapuolena ravintolassa oli
toki se, että pahimpaan ruuhka-aikaan ruokaa sai jonottaa jopa yli tunnin. Mainittakoon vielä
se, että ateriaa ei voinut maksaa käteisellä tai kortilla, vaan oli hankittava itse netissä
ladattava maksukortti. Ravintolan lisäksi alueella oli kuitenkin kahviloita, josta sai
esimerkiksi tuoreita täytettyjä patonkeja ja ruokakortilla pystyi maksamaan sielläkin.
Kampusten rakennusten kunto vaihteli paljon, mutta yleisilme oli suhteellisen rapistunut
varsinkin LUT:iin verrattuna. Poikkeuksena oli vain muutama rakennus. Kampukselta
näkyvät hienot maisemat kukkulan huipulta kuitenkin korvasivat puutteita.

Kuva 5: Opiskelumaisemat koulun kirjastolta

4.1 Orientaatio
Yliopistolla ei ollut heti aluksi orientaatioviikkoa, mutta koulu kyllä järjesti infotapaamisia ja
tietopaketteja vaihtareille. Tietoa tuli ensimmäisenä viikkona huima määrä, mutta muiden
vaihtareiden kanssa onnistuimme selvittämään tarvittavat asiat hyvin. Orientaatioviikon
sijasta vaihtareille järjestettiin tammikuun lopussa Introduction Weekend, jonka ideana oli
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tutustuttaa vaihtareita paremmin toisiinsa. Viikonloppu järjestettiin läheisessä La Feclazin
laskettelu- ja vapaa-ajankeskuksessa ja ohjelmaa riitti. Joka päivälle oli järjestetty
esimerkiksi talviurheilulajeja hienoissa alppimaisemissa ja yhteisiä paikallisherkuista
koostuvia illallisia. Reissulla oli helppo löytää uusia kavereita ja muutenkin yhteishenki
vaihtareiden kesken Chambéryssa oli todella mukava!

4.2 Kurssit
Halusin opiskella kurssini englanniksi, joten vaihtoehtoja ei valitettavasti ollut huima määrä.
Pystyin kuitenkin suorittamaan vaadittavan opintopistemäärän yhdistelemällä sekä kandi(ranskaksi License 3 tai L3) että maisterivaiheen englanninkielisiä kursseja turismin
koulutusohjelmasta. Koulunkäynti erosi LUT:ista tai mistä vaan Suomen yliopistosta reilusti.
Tunneilla oli läsnäolopakko ja itse luentoja oli vain muutama. Aiheet eivät olleet kovinkaan
hankalia ja akateemisuutta ei ollut lähes ollenkaan. Tenttejä oli myös vain vähän ja ne oli
korvattu melkein aina helpohkoilla ryhmätöillä. Vaikka ryhmätyöt eivät olleet vaikeita, ne
olivat ajoittain haasteellisia, koska kaikilta paikallisilta ei englannintaitoja löytynyt, vaikka
kurssit olivatkin englanniksi. Muutamia kertoja myös kurssin materiaalit olivat jostain syystä
ranskaksi, vaikka opetus ja tentti olivatkin kokonaan englanniksi. Osa opettajista kyllä
pahoitteli asiaa ja käänsi tärkeimmät materiaalit englanniksi, joten mikään kurssi ei
todellakaan kaatunut tähän seikkaan.
Kävin turismin kurssien lisäksi kielikurssit ranskaa sekä englantia. Tässä vielä lista ja
kuvaukset kaikista käymistäni kursseista.
Jeu d’entreprise, 1 op
Nimestä huolimatta tämä kandivaiheen kurssi oli englanniksi (nimi oli Business Game) ja se
koostui ryhmässä tehdystä projektista ja esityksestä. Kurssi kesti vain 3 päivää, mutta se oli
luonteeltaan intensiivikurssi, eli opetusta oli joka päivä noin kuuden tunnin verran.
Projektissa oli tarkoitus luoda hyvinkin tarkasti ja esimerkkien avulla uusi yrityskonsepti
professorin antamien rajoitusten mukaan ja lopuksi esittää työn tulos kaikille.

7
Business English 2, 3 op
Tämä englannin kandivaiheen kielikurssi käsitteli yritysmaailman sanastoa sekä esimerkiksi
työnhakemista. Tunneilla esimerkiksi tehtiin erilaisia puhe- ja kommunikointiharjoituksia
paljon. Kurssista oli lopuksi tentti, joka sisälsi myös kuunteluosion. Tunneilla opiskeltiin
paljon parin kanssa tai harjoiteltiin puhetaitoja ryhmissä.
International Tourism Management, 2 op
Kandivaiheen kurssi, joka oli oikeastaan esittelykurssi kaikista kansainvälisen turismin
aiheista. Kurssissa ei ollut tenttiä, vaan joka viikko ryhmät saivat uudet aiheet, joista tehdä
esitys. Käytännössä luennointia tai opettajalta suoraa opetusta ei ollut lainkaan, vaan
ainoastaan vapaasti tehtäviä, mutta nopeita ja lyhyitä ryhmätöitä.
Tourist Behavior, 3 op
Maisterivaiheen 1. vuoden kurssi, joka oli jaettu luentoihin ja harjoituksiin. Käsiteltiin
esimeriksi turismin ilmiöitä yksilötasolla ja tehtiin itse asiakasanalyyseja tilastoista.
Kurssissa oli luentoihin perustuva tentti, sekä ryhmätyö, josta piti lisäksi kirjoittaa yhdessä
raportti.
Sustainable Tourism, 3 op
Tällä maisterivaiheen ensimmäisen vuoden kurssilla käsiteltiin kestävän ja vihreän turismin
aiheita luentojen kautta. Lisäksi tehtiin kaikkien kurssilaisten kesken ryhmätyöharjoituksia.
Olennainen osa kurssia oli yhteinen opintomatka läheiseen laskettelukeskukseen, joka
pyrkii toiminnallaan olemaan mahdollisimman ekologinen ja kestävää kehitystä tukeva.
Tästä vierailusta ja kurssilla tehdyistä ryhmäharjoituksista piti lopuksi kirjoittaa raportti, mutta
kurssilla ei ollut tenttiä.
Heritage and Interpretation, 2 op
Maisterivaiheen 1. vuoden kurssi, joka käsitteli turismin vaikutusta ja yhteyttä kohteiden
kulttuuriperintöön ja sen vaalimiseen. Pakko mainita, että amerikkalainen professori oli
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todella hyvä ja kurssin opetustavat olivat piristävää vaihtelua ranskalaiseen tapaan.
Kurssilla oli luentoja, joihin perustui lopuksi pienimuotoinen tentti. Lisäksi tuli kirjoittaa yksi
raportti yksilötyönä, sekä valmistella ryhmätyönä esitys ja raportti vapaavalintaisesta
aiheesta kurssin oppeja mukaillen.
Français langue étrangère, 3 op
Vaihtareille suunnattu ranskan kielikurssi, jonka tason päätti heti aluksi tehty tasotesti. Olin
jo aikaisemmin lukiossa opiskellut hieman ranskaa, joten minut laitettiin keskitasoryhmään,
jossa tunneilla tehtiin muutamia kuuntelu- ja puheharjoituksia. Tunnit kuitenkin painottuivat
useimmiten

opettajan

kuunteluun

kieliopista

tai

sanastosta,

ja

minkäänlaisia

kirjoitusharjoituksia ei tehty käytännössä laisinkaan. Kurssin lopuksi oli tentti, joka perustui
tunneilla käytyyn kielioppiin.
Tour du Monde au Manège, 2 op
Mielenkiintoinen projektikurssi, joka oli osa ranskan kielikurssikokonaisuutta. Kaupungin
keskustassa messukeskuksessa järjestettiin viikonlopun kestävät kansainväliset messut,
joiden tarkoitus oli esitellä kulttuureita ja maita kaikkialta maailmasta. Vaihto-opiskelijoita yli
35 eri maasta ja vieraita messuilla kävi yli 5000. Vaihtarit olivat vastuussa oman maansa
pisteen suunnittelemisesta, kokoamisesta ja ylläpidosta. Pisteellä piti siis olla paikalla aina
ainakin joku oman maan tiimiistään esittelemässä omaa maataan ja kulttuuriaan
messuvieraille, sekä lopuksi piti kirjoittaa kaikesta perusteellinen raportti.

Viikonlopun

aikana sai treenata ranskankielen taitoja tehokkaasti, sekä tietenkin oppia itsekin paljon
uutta muista maista ja kulttuureista. Tour du Monde oli ehkä koko vaihdon parhaita
kokemuksia, joten suosittelen erittäin vahvasti osallistumista!
Consumer Intelligence, 3 op
Maisterivaiheen 2. vuoden kurssi, joka jakautui luentoihin ja harjoituksiin. Luennoilla oli
mielenkiintoisia aiheita turismin nyky- ja tulevaisuuden trendeistä, niihin suhtautumisesta,
sekä asiakkaiden tarpeiden ja halujen ymmärtämisestä. Kurssin harjoituksissa työstettiin
ryhmissä yrityskonseptia, joka soveltuisi luennoilla käytyjen turismin trendien kysyntään.
Lopuksi työstä tehtiin yhdessä raportti sekä perusteellinen esitys.
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4.3 Aktiviteetit
Yliopistolla oli usein erilaisia tapahtumia ja koulun ohella toimi monta organisaatiota, jotka
järjestivät vaikka minkälaista puuhaa. Koulun urheiluseuraan SUAPS:iin kannattaa
ehdottomasti liittyä! Sen kautta pääsi harrastamaan tai kokeilemaan lähes mitä lajia
tahansa. Parasta antia oli kuitenkin jokaisena viikonloppuna järjestetyt laskettelureissut,
joiden kautta pääsi tutustumaan Euroopan suurimpiin laskettelukeskuksiin. Reissut kestivät
aina päivän, eli bussi Alppeja kohti lähti heti aamulla ja illalla pääsi takaisin Chambéryyn.
Vain 20€ suuruinen maksu sisälsi edestakaiset bussimatkat ja koko päivän hissilipun
useampaan vierekkäiseen keskukseen, joten reissut todella olivat hintansa arvoisia.
Opiskelijakortilla sai myös suhteellisen halvalla vuokrattua varusteet Chambéryn
keskustassa sijaitsevasta liikkeestä. Koulun reissujen kautta tuli koettua muutaman kerran
esimerkiksi upeat Méribel, Courchevel ja Val Thorens.

Kuva 7: Méribel

Kuva 6: Courchevel

10
5. Vapaa-aika
Chambéryssa riitti todella paljon tekemistä ja esimerkiksi ESN-järjestöä vastaava järjestö
Foreigners Association Chambéry järjesti tapahtumia, bileitä ja reissuja joka viikko. Lisäksi
myös muut ainejärjestöt ja organisaatiot pitivät huolta, ettei tekeminen lopu, vaikka
Chambéry onkin pieni kaupunki. Lisäksi kaupunki oli muutenkin eloisa ja esimerkiksi
herkullista ranskalaista ruokaa sai syödä riittämiin lukuisissa ravintoloissa ja kahviloissa.
Matkustelu oli myös todella helppoa Chambéryn sijainnin ansiosta. Pelkästään
päiväreissulle pystyi lähtemään vaikka minne. Junat kulkivat vaihdon alkupuolella vielä
kiitettävästi, mutta sitten iskikin kolmen kuukauden lakko Ranskan rautateillä, jolloin
matkustaminen täytyi hoitaa esimerkiksi erilaisten halpabussiyhtiöiden (esim. Flixbus) tai
kimppakyytiapin (BlaBlaCar) avulla. Geneven lentokentälle pääsi bussilla tunnissa ja sieltä
pääsi halvalla ympäri Eurooppaa, esimerkiksi saimme lennot Roomaan EasyJetillä vain 25
eurolla.

Kuva 8: Annecy

Kuva 9: Val Thorens
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6. Lopuksi
Itselläni oli alun perin varauksia Ranskan suhteen vaihtokohteena, lähinnä kielimuurin takia,
mutta ne haihtuivat hyvin pian saapumisen jälkeen. Chambéry oli todella kaunis pieni
autenttinen ranskalaiskaupunki Alppien vieressä ja voin ehdottomasti suositella paikkaa!
Paikalliset olivat lähes poikkeuksetta ystävällisiä ja englannilla sekä ranskan pienillä alkeilla
Google Translatella höystettynä pärjäsi oikein hyvin. Varsinkin jos mielessä on laskettelu,
niin tämä kohde soveltuu siihen aivan erinomaisesti. Suurkaupungin vilinää ei kuitenkaan
juuri täältä löydy, jos sellainen on enemmän mieleen, vaikka tekemistä silti riitti. Olen itse
vaihtooni erittäin tyytyväinen ja kohde sopi minulle todella hyvin. Lopuksi vielä kuva osasta
meidän vaihtariporukkaa pilvien yläpuolella La Feclazin Alppimaisemissa!

Kuva 10: Introduction Weekendin tunnelmia

