Koti-Karjala

Keskiviikko 3.2.2016
 Kiteen Rotaryklubi
ry:n toiminta on monipuolista ja yksi klubin
tärkeimmistä toiminnoista on nuorisovaihdon toteuttaminen. Klubi tarjoaa nuorille mahdollisuuden kehittää itseään
ja itsenäistyä lähtemällä
vaihto-oppilaaksi johonkin vieraaseen maahan.
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Kiteen Rotaryklubi tarjoaa
nuorisovaihtoa ulkomaille
– Hakuprosessin voi aloittaa lähtöä edeltävänä syksynä.
Keski-Karjalan alueella soitto minulle ja homma lähtee
käyntiin. Käytäntö on, että halukkaat tulevat klubin kokoukseen kertomaan itsestään ja
toiveistaan.
– Hakijaa autetaan hakuprosessissa ja muutenkin pidetään hyvää huolta vaihtovuoden aikana, menitpä hän
minne päin maailmaa tahansa. Tämän takaavat järjestön
vahvaksi ja turvalliseksi luotu nuorisovaihdon organisaatio.
– Vuoden mittaisen vaih-

Vaihdon aikana on mahdollisuus oppia uusi kieli, parantaa
entistä kielitaitoa sekä hankkia kokemuksia, elämyksiä
sekä uusia tuttavuuksia, joista
on usein hyötyä koko elämän
ajaksi. Jos innostut lähtemään
maailmalle Rotary-järjestön
kautta, voit tehdä valinnan
kolmesta eri vaihtoehdosta.
Kiteen Rotaryklubin nuorisovaihdosta Keski-Karjalassa
vastaava Päivi Kivivuoren
mukaan vuosivaihtoon voi
lähteä vaikka koko vuodeksi uuteen maahan ja uuteen
kulttuuriin.

Kiteen Rotaryklubin toimintaalue on koko Keski-Karjala.
Yhdistys on toteuttanut vaihtooppilastoimintaa 1980-luvulta
lähtien.

Konsta
vuosivaihdossa
Kanadassa

Noora eli vuoden
Meksikossa

Vuosi Meksikossa antoi Nooralle, oikealla, uusia elämyksiä ja tuttavuuksia. Kotiin tuliaisina oli lisäksi espanjan kielen taito.

Olen Cross Canada Tourilla japanilaisen ja tanskalaisen kaverini kanssa, kuva otettu parin kilometrin korkeudessa Albertan vuoristossa.

Olen 19-vuotias Tohmajärven
lukion abiturientti ja entinen
Rotary-vaihto-oppilas. Olin
vaihto-oppilaana Kanadassa
Ontarion provinssissa kaksi
vuotta sitten, siis vuoden 2013
syksystä vuoden 2014 loppukesään. Vaihtovuosi oli ehdottomasti elämäni paras vuosi,
mutta myös opettavaisin ja
muistorikkain.
Päätös vaihtoon lähtemisestä oli omalla kohdallani
melko spontaani. Aiemmin
olin lähinnä leikitellyt ajatuksella, mutta vuoden 2012
syksyllä käydessäni lukiota
ensimmäistä vuotta sain idean, että olisi mielenkiintoista nähdä maailmaa, oppia ja
päästä käyttämään enemmän
jotain vierasta kieltä ja kokeilla hieman siipiäni muuallakin
päin maailmaa.
Olen aina tykännyt matkustelusta, eri kulttuureihin tutustumisesta ja uusien alueiden
”valloittamisesta”. Asumi-

nen toisessa maassa – tai jopa toisessa maanosassa vuoden ajan- kiehtoi. Kun vanhemmat antoivat täyden tukensa tälle idealle, oli päätös
hakuprosessiin ryhtymisestä
lopulta varsin helppo.
Miettiessäni eri tahoja, jotka järjestävät vuoden mittaista
opiskelijavaihtoa, en harkinnut vakavasti juurikaan muita vaihtoehtoja kuin Rotarya.
Tutustuin Rotaryn systeemiin
ja totesin sen täydelliseksi. Se
oli turvallisimman ja mutkattomimman oloinen sekä myös
halvin vaihtoehto muihin järjestöihin verrattuna. Vaihtomaakohteitakin löytyi jokaisesta maanosasta Etelämannerta lukuun ottamatta.
Vaihtovuosi on kuin vuoristorata: Epäröit hiukan, uskallatko hypätä kyytiin. Matkalla on ylä- ja alamäkiä ja
välillä mietit ”Kannattiko tämä oikeasti?”. Mutta kun se
on ohi, voisit hypätä sen kyy-

tiin uudestaan milloin vain.
Tuo jostain kuulemani ajatus pätee myös itseeni. Olisin valmis maksamaan melko
ison summan rahaa päästäkseni uudestaan Rotaryvaihtoon. Harmillista kyllä, se ei
ole enää mahdollista.
Mutta jos sinä olet tippaakaan halukas lähtemään vaihtoon, niin suosittelen sitä lämpimästi! Yhden vuoden irtiotto kasvattaa sinua ihmisenä
paljon enemmän kuin koulukirjojen pänttääminen. Maailmankuvasi muuttuu objektiivisemmaksi, mutta todennäköisesti opit arvostamaan
myös Suomea enemmän.
Ei haittaa, vaikka jäät koulutyössäsi ikätovereitasi jälkeen. Vaihdossa ollessasi saat
roppakaupalla elämänkokemusta, kavereita ja unohtumattomia muistoja. Vaihtovuosi maksaa kyllä itsensä takaisin – korkojen kera!
Konsta Kivivuori

toajan lisäksi tarjolla on ns.
kesävaihto. Tämä mahdollistaa noin kuukauden oleskelun
jonkin maan perheessä, jossa
vaihtari asuu. Kesävaihdossa
on ideana, että kotiin palattaessa matkaseurana on samaisen perheen nuori, joka tulee
vastavieraille vaihdossa olleen kotiin.
– Kolmas vaihtoehto on leirivaihto. Eri puolilla maailmaa järjestetään noin viikon
kestäviä kesäleirejä eri harrastuksiin liittyen, esimerkiksi
jalkapallo, kiipeily, seikkailu,
luonnon tutkiminen tai joku
taideaine. Leiriviikon lisäksi
nuoret asuvat viikon tai kaksi perheissä tutustumassa kyseisen maan kulttuuriin, Päivi
Kivivuori kertoo.

Olen 18-vuotias ja opiskelen
tällä hetkellä Joensuun Lyseon lukiossa toisella vuosiluokalla. Peruskoulun kävin Tohmajärvellä, olenhan kotoisin
Onkamosta. Palasin Suomeen
heinäkuussa oltuani viime lukuvuoden Rotary-vaihto-oppilaana Meksikossa, Pueblan
miljoonakaupungissa.
Kuultuani kohdemaasta,
minua alkoi jännittää kovasti ja mietin hetken jopa vaihto-oppilasvuosisuunnitelman
unohtamista. En tiennyt tulevasta vaihtomaastani juuri
mitään, lähtö pelotti ja jännitti kovasti. Useat pelottelivat Meksikon rikollisuudella ja levottomuuksilla ennen
lähtöä. Se vain pahensi tilannetta. En myöskään osannut
juuri ollenkaan espanjaa, vain
muutamia sanoja, eivätkä vieraat kielet ole olleet koskaan
vahvuuteni.
Kevät 2014 meni nopeasti
ja pian huomasin olevani 17
muun vaihto-oppilaan kanssa 20. heinäkuuta HelsinkiVantaan lentokentällä kahden laukun ja Rotary-takkini
kanssa hyvästelemässä perhettäni. Tuntui pelottavalta
jättää taakseen kaikki ja lähteä toiselle puolelle maailmaa
aivan tuntemattomaan paikkaan, tuntemattomien ihmis-

ten keskelle.
Vuoden kestävä vaihto tuntui aluksi todella pitkältä ajalta. Ei kuitenkaan mennyt kuin
hetki ja puoli vuotta oli kulunut aivan silmän räpäyksessä. Kielitaidon karttuessa kavereita kertyi jatkuvasti lisää
sekä paikallisista että muista vaihto-oppilaista. Vaihtooppilaista tuli minulle suuri
tiivis perhe isäntäperheitteni
lisäksi, koska olimme kaikki
samassa tilanteessa vieraassa

maassa, kaukana kotoamme.
Lisäksi pääsin vuoden mittaan useille retkille, joita Rotaryt järjestivät meille vaihtooppilaille. Matkustelin myös
isäntäperheitteni kanssa.
Alkujännityksestä huolimatta vuosi meni todella nopeasti. Palaisin takaisin Meksikoon milloin tahansa ja eläisin jokaisen vaihtaripäiväni
uudelleen, jos vain saisin siihen mahdollisuuden. Palasin
Suomeen ikimuistoisten kokemusten kanssa. Sain toisen
kodin maapallon toiselta puolelta ja kymmeniä uusia ystäviä. Lisäksi puhun sujuvasti
espanjaa.
Tutustuin vaihtovuoteni aikana useisiin vaihto-opiskelijoihin, jotka eivät osanneet
tullessaan sanaakaan paikallisella kielellä. Jokainen kuitenkin selviytyi ja hekin palasivat koteihinsa yhtä uutta kieltä ’’rikkaampana.’’ Ei
todellakaan kannata ajatella,
että ’’tuhlaisi’’ vuoden olemalla vaihto-oppilaana, päin
vastoin.
Vaihto-oppilasvuosi on ainutkertainen kokemus, jonka jokaisen nuoren tulisi itse kokea!
Noora Pirinen

