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Vaihto-opiskelua pienessä ranskalaisessa kaupungissa
Muutamaan oman yliopistoni vaihtariin tutustuttuani ja kavereiden yksitellen lähtiessä maailmalle
vaihtokipinä syttyi minussakin ja hain täydennyshaussa Aalto-yliopiston kautta Erasmus-vaihtoon
Troyes’han Ranskaan kevääksi 2015. Kohdemaana Ranska oli melko lailla itsestäänselvyys monien vuosien
ranskan opiskelun jälkeen. Halusin vihdoin päästä autenttiseen ympäristöön käyttämään kieltä, jonka
oppimiseen kuulemma välttämättä tarvitaan natiiveja puhujia. Näin lienee kaikkien kielten kanssa.
Kohdekaupunki Troyes valikoitui muutaman muun Aallon Erasmus-kohteen joukosta minulle sopivien
opintojen ja joustavuuden ansiosta. Päätin jo aluksi, etten halua Pariisin sykkeeseen, ja pääaineeni
akustiikan ollessa varsin kaukana monista sähkötekniikan vaihtokohteista, Troyes tuotantotalouteen
liittyvine kursseineen kuulosti oikein hyvältä vaihtoehdolta. Kandivaiheessa olin tehnyt tutasta sivuaineen,
joten jatkaminen näin maisterivaiheessa oli luontevaa.
Troyes on pieni, mutta vanha ranskalainen kaupunki, noin 1,5 tunnin junamatkan päässä Pariisista
Champagne-Ardennen alueella. Itse kaupungissa asuu noin 60 000 ihmistä, mutta suuralueella noin tuplat
tästä. Kaupungin vanha keskusta on täynnä keskiaikaisia puutaloja, mukavia ravintoloita ja kahviloita.
Kaupungin alueelta löytyy kaikki tarvittava urheilupuistoista elokuvateatteriin asti. Keskustassa järjestetään
aktiivisesti monenlaisia tapahtumia, joukossa mm. musiikkia ja taidetta sekä iltapyöräilyä.
Université de Technologie de Troyes eli Troyes’n teknillinen yliopisto sijaitsee itse asiassa aivan itse
Troyes’n ulkopuolella Rosièren kylässä noin 20 minuutin bussimatkan päässä kaupungin keskustasta.
Bussiyhteydet keskustan suuntaan toimivat hyvin ja busseja kulkee arkisin n. 10 minuutin välein. Koulussa
opiskelu on suurimmaksi osaksi ranskaksi, mutta joitain yksittäisiä kursseja on mahdollista tehdä
englanniksi, tai ainakin niillä on tarjolla apua ja mahdollisuus vastata tehtäviin englanniksi. Kaikkein
parhaiten kommunikaatio kurssihenkilökunnan kanssa toimii kuitenkin ranskaksi, joten kielitaidosta on
ehdottomasti hyötyä. Kaikille vaihtareille on kuitenkin tarjolla omaa tasoa vastaava ranskankurssi sekä
intensiivikurssina ennen varsinaista lukukautta että itse lukukauden aikana.
Kurssivalikoimaa on monelta eri alalta, esimerkiksi materiaalitekniikkaa ja tietoliikennetekniikkaa, ja ainakin
itselleni oli mahdollista valita käytännössä mitä vain kursseja, jotka omalle yliopistolleni sopivat. Opiskelu
on jaksotettu kahteen noin puoli vuotta kestävään lukukauteen, joiden välissä on intensiivilukukaudet.
Kursseilla on monipuolisesti laskuharjoituksia, labroja ja luentoja ja ryhmätöitä tehdään käytännössä joka
kurssilla. Tentit suurimmalla osalla kursseista on jaettu yhteen välikokeeseen ja loppukokeeseen, jotka on
pääosin järjestetty tiettyinä viikkoina, joina ei ole opetusta. Jos omat kurssit eivät riitä, lähes joka viikko oli
vierailijaluentoja, joista suurimpaan osaan pystyi osallistumaan kuka vain. Ajoittain tiivistäkin opiskelua
rytmittävät lisäksi viikon mittaiset lomat, joita kevätlukukauden aikana oli kaksi.
Asuminen ja muut välttämättömät käytännön järjestelyt oli erittäin helppo hoitaa yliopiston kv-toimiston
mahtavien työntekijöiden avulla. Suurin osa vaihtareista majoitettiin opiskelija-asuntoloihin, joista osa
sijaitsee aivan koulun vieressä ja osa kaupungin keskustassa. Kotivakuutus on pakko olla heti sisään
muuttaessa, ja kaikki tähän liittyvät järjestelyt oli hoidettu meille valmiiksi sopimuksen valitsemista ja
allekirjoittamista lukuun ottamatta. Halukkaat pystyivät helposti avaamaan pankkitilin ja kaikkiin ongelmiin

lääkärikäynneistä paikallisen asumistuen hakemiseen sai tarvittaessa. Asumistukea voi saada CAF-nimiseltä
tukikassalta ja itse sain byrokratian jälkeen päätöksen noin puolikkaan vuokran maksamisesta.
Opiskelun lisäksi arkeen on helppo sisällyttää esimerkiksi urheilua. Maksamalla nimellisen jäsenyysmaksun
koulun kautta, pystyy osallistumaan yliopistoliikuntaan täysin vapaasti. Aivan kampuksen vieressä on suuri
urheilupuisto, jossa voi vapaasti pelata jalkapalloa ja tennistä, ja hyödyntää yleisurheilukentän juoksurataa.
Tarjolla on myös suuri urheiluhalli, jossa järjestetään viikkovuoroja ja –tunteja eri lajeille. Halutessaan
saattoi pelata lentopalloa, käydä seinäkiipeilemässä tai vaikka tanssimassa salsaa. Itse kävin muutaman
kerran kokeilemassa kiipeilyä ja lisäksi hevosihmisenä järjestin itselleni läheisellä hevostallilla pari
ratsastustuntia, jotka tosin eivät kuuluneet yliopistoliikuntaan.
Ylioppilaskunnan jäsenyys kannattaa ehdottomasti. Sillä saa oikeuden viettää aikaa oleskelutilassa, jossa
usein on jokin opiskelijayhdistyksistä myymässä juotavaa ja syötävää. Yhdistyksiä on hyvin monenlaisia
oluenmaistelusta puhallinyhtyeeseen, joten tarjontaa kannattaa katsella ja mukaan liittyä rohkeasti.
Ainakin puhallinyhtye FanfarUTT otti minut vastaan mielellään, vaikka varsinaisesti porukkaan
integroitumiseen olisikin vaadittu enemmän kuin puoli vuotta.
Pitkien lomien aikana ja useina viikonloppuina lähdimme vaihtariporukoilla tutkimaan sekä Ranskan eri
kaupunkeja että ympäröiviä maita. Pariisissa on helppo käydä vaikka päiväreissulla. Keski-Euroopan alueella
toimivat hyvin sekä junat, bussit että blablacar-yhteisautoilu, mutta isommalla porukalla koitimme myös
minibussin vuokrausta hyvällä menestyksellä. Nuorisokortilla juniin saa Suomen hintoja halvempia lippuja ja
selvästi etukäteen ostettaessa voi päästä edullisesti melko kauaskin. Matkailu monikulttuurisessa ryhmässä
avasi maailmaa monin tavoin ja antoi ehdottomasti arvokkaita kokemuksia.
Yhteenvetona kokemukseni Ranskassa ja ympäröivissä maissa olivat mahtavia. Byrokratian ja kielimuurin
kanssa oppii elämään aika nopeasti, ja avoimin mielin rohkeana oppi ja näki paljon. Kaikki asiat eivät
tuntuneet näin suomalaisnäkökulmasta toimivan ihan niin loogisesti, mutta kaikki kuitenkin järjestyi aina,
kun muisti avata suunsa. Opiskelu ranskaksi lähti alkukankeuden jälkeen sujumaan, kun vain otti aktiivisen
asenteen ja selvitti luennon asioita vähän tarkemmin kotona. Sekä koululla että matkoilla tapasin mahtavia
ihmisiä eri maista ja kulttuureista, ja huomasimme melko nopeasti olevamme aika samanlaisia, vaikka toki
kulttuurierot aina välillä nousivat esiin. Pienikin kiinnostus ulkomailla opiskeluun kannattaa muuttaa
toteutuneeksi vaihto-opiskelujaksoksi, kaikki on sen arvoista!
Kiitos paljon TiES:lle apurahan myöntämisestä! Saamani tuki oli
ehdottomasti avuksi kokemukseni rikastuttamisessa,
päivääkään en vaihtaisi pois!
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