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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 loppu-
kesään. Vaihtovuosi oli ehdot-
tomasti elämäni paras vuosi, 
mutta myös opettavaisin ja 
muistorikkain. 

Päätös vaihtoon lähtemi-
sestä oli omalla kohdallani 
melko spontaani. Aiemmin 
olin lähinnä leikitellyt aja-
tuksella, mutta vuoden 2012 
syksyllä käydessäni lukiota 
ensimmäistä vuotta sain ide-
an, että olisi mielenkiintois-
ta nähdä maailmaa, oppia ja 
päästä käyttämään enemmän 
jotain vierasta kieltä ja kokeil-
la hieman siipiäni muuallakin 
päin maailmaa.

Olen aina tykännyt matkus-
telusta, eri kulttuureihin tutus-
tumisesta ja uusien alueiden 
”valloittamisesta”. Asumi-

nen toisessa maassa – tai jo-
pa toisessa maanosassa  vuo-
den ajan- kiehtoi. Kun van-
hemmat antoivat täyden tu-
kensa tälle idealle, oli päätös 
hakuprosessiin ryhtymisestä 
lopulta varsin helppo.

Miettiessäni eri tahoja, jot-
ka järjestävät vuoden mittaista 
opiskelijavaihtoa, en harkin-
nut vakavasti juurikaan mui-
ta vaihtoehtoja kuin Rotarya. 
Tutustuin Rotaryn systeemiin 
ja totesin sen täydelliseksi. Se 
oli turvallisimman ja mutkat-
tomimman oloinen sekä myös 
halvin vaihtoehto muihin jär-
jestöihin verrattuna. Vaihto-
maakohteitakin löytyi jokai-
sesta maanosasta Eteläman-
nerta lukuun ottamatta. 

Vaihtovuosi on kuin vuo-
ristorata: Epäröit hiukan, us-
kallatko hypätä kyytiin. Mat-
kalla on ylä- ja alamäkiä ja 
välillä mietit ”Kannattiko tä-
mä oikeasti?”. Mutta kun se 
on ohi, voisit hypätä sen kyy-

tiin uudestaan milloin vain. 
Tuo jostain kuulemani aja-
tus pätee myös itseeni. Oli-
sin valmis maksamaan melko 
ison summan rahaa päästäk-
seni uudestaan Rotaryvaih-
toon. Harmillista kyllä, se ei 
ole enää mahdollista.

Mutta jos sinä olet tippaa-
kaan halukas lähtemään vaih-
toon, niin suosittelen sitä läm-
pimästi! Yhden vuoden irtiot-
to kasvattaa sinua ihmisenä 
paljon enemmän kuin koulu-
kirjojen pänttääminen. Maa-
ilmankuvasi muuttuu objek-
tiivisemmaksi, mutta toden-
näköisesti opit arvostamaan 
myös Suomea enemmän. 

Ei haittaa, vaikka jäät kou-
lutyössäsi ikätovereitasi jäl-
keen. Vaihdossa ollessasi saat 
roppakaupalla elämänkoke-
musta, kavereita ja unohtu-
mattomia muistoja. Vaihto-
vuosi maksaa kyllä itsensä ta-
kaisin – korkojen kera!

Konsta Kivivuori

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

Konsta 
vuosivaihdossa 
Kanadassa

Vaihdon aikana on mahdolli-
suus oppia uusi kieli, parantaa 
entistä kielitaitoa sekä hank-
kia 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 nuori-
sovaihdosta Keski-Karjalassa 
vastaava Päivi Kivivuoren 
mukaan vuosivaihtoon voi 
lähteä vaikka koko vuodek-
si uuteen maahan ja uuteen 
kulttuuriin.

– Hakuprosessin voi aloit-
taa lähtöä edeltävänä syksynä. 
Keski-Karjalan alueella soit-
to minulle ja homma lähtee 
käyntiin. Käytäntö on, että ha-
lukkaat tulevat klubin koko-
ukseen kertomaan itsestään ja 
toiveistaan.

– Hakijaa autetaan haku-
prosessissa ja muutenkin pi-
detään hyvää huolta vaihto-
vuoden aikana, menitpä hän 
minne päin maailmaa tahan-
sa. Tämän takaavat järjestön 
vahvaksi ja turvalliseksi luo-
tu nuorisovaihdon organisaa-
tio.

– Vuoden mittaisen vaih-

toajan lisäksi tarjolla on ns. 
kesävaihto. Tämä mahdollis-
taa noin kuukauden oleskelun 
jonkin maan perheessä, jossa 
vaihtari asuu. Kesävaihdossa 
on ideana, että kotiin palatta-
essa matkaseurana on samai-
sen perheen nuori, joka tulee 
vastavieraille vaihdossa ol-
leen kotiin.

– Kolmas vaihtoehto on lei-
rivaihto. Eri puolilla maail-
maa järjestetään noin viikon 
kestäviä kesäleirejä eri har-
rastuksiin liittyen, esimerkiksi 
jalkapallo, kiipeily, seikkailu, 
luonnon tutkiminen tai joku 
taideaine. Leiriviikon lisäksi 
nuoret asuvat viikon tai kak-
si perheissä tutustumassa ky-
seisen maan kulttuuriin, Päivi 
Kivivuori kertoo.

Kiteen Rotaryklubin toiminta-
alue on koko Keski-Karjala. 
Yhdistys on toteuttanut vaihto-
oppilastoimintaa 1980-luvulta 
lähtien.

� Kiteen Rotaryklubi 
ry:n toiminta on moni-
puolista ja yksi klubin 
tärkeimmistä toiminnois-
ta on nuorisovaihdon to-
teuttaminen. Klubi tar-
joaa nuorille mahdolli-
suuden kehittää itseään 
ja itsenäistyä lähtemällä 
vaihto-oppilaaksi johon-
kin vieraaseen maahan.

Kiteen Rotaryklubi tarjoaa
nuorisovaihtoa ulkomaille

Olen 18-vuotias ja opiskelen 
tällä hetkellä Joensuun Lyse-
on lukiossa toisella vuosiluo-
kalla. Peruskoulun kävin Toh-
majärvellä, olenhan kotoisin 
Onkamosta. Palasin Suomeen 
heinäkuussa oltuani viime lu-
kuvuoden Rotary-vaihto-op-
pilaana Meksikossa, Pueblan 
miljoonakaupungissa. 

Kuultuani kohdemaasta, 
minua alkoi jännittää kovas-
ti ja mietin hetken jopa vaih-
to-oppilasvuosisuunnitelman 
unohtamista. En tiennyt tu-
levasta vaihtomaastani juuri 
mitään, lähtö pelotti ja jän-
nitti kovasti. Useat pelotteli-
vat Meksikon rikollisuudel-
la ja levottomuuksilla ennen 
lähtöä. Se vain pahensi tilan-
netta. En myöskään osannut 
juuri ollenkaan espanjaa, vain 
muutamia sanoja, eivätkä vie-
raat kielet ole olleet koskaan 
vahvuuteni.

Kevät 2014 meni nopeasti 
ja pian huomasin olevani 17 
muun vaihto-oppilaan kans-
sa 20. heinäkuuta Helsinki-
Vantaan lentokentällä kah-
den laukun ja Rotary-takkini 
kanssa hyvästelemässä per-
hettäni. Tuntui pelottavalta 
jättää taakseen kaikki ja läh-
teä toiselle puolelle maailmaa 
aivan tuntemattomaan paik-
kaan, tuntemattomien ihmis-

ten keskelle.
Vuoden kestävä vaihto tun-

tui aluksi todella pitkältä ajal-
ta. Ei kuitenkaan mennyt kuin 
hetki ja puoli vuotta oli kulu-
nut aivan silmän räpäykses-
sä. Kielitaidon karttuessa ka-
vereita kertyi jatkuvasti lisää 
sekä paikallisista että muis-
ta vaihto-oppilaista. Vaihto-
oppilaista tuli minulle suuri 
tiivis perhe isäntäperheitteni 
lisäksi, koska olimme kaikki 
samassa tilanteessa vieraassa 

maassa, kaukana kotoamme. 
Lisäksi pääsin vuoden mit-
taan useille retkille, joita Ro-
taryt järjestivät meille vaihto-
oppilaille. Matkustelin myös 
isäntäperheitteni kanssa.

Alkujännityksestä huoli-
matta vuosi meni todella no-
peasti. Palaisin takaisin Mek-
sikoon milloin tahansa ja eläi-
sin jokaisen vaihtaripäiväni 
uudelleen, jos vain saisin sii-
hen mahdollisuuden. Palasin 
Suomeen ikimuistoisten ko-
kemusten kanssa. Sain toisen 
kodin maapallon toiselta puo-
lelta ja kymmeniä uusia ystä-
viä. Lisäksi puhun sujuvasti 
espanjaa. 

Tutustuin vaihtovuoteni ai-
kana useisiin vaihto-opiske-
lijoihin, jotka eivät osanneet 
tullessaan sanaakaan paikal-
lisella kielellä. Jokainen kui-
tenkin selviytyi ja hekin pa-
lasivat koteihinsa yhtä uut-
ta kieltä ’’rikkaampana.’’ Ei 
todellakaan kannata ajatella, 
että ’’tuhlaisi’’ vuoden ole-
malla vaihto-oppilaana, päin 
vastoin. 

Vaihto-oppilasvuosi on ai-
nutkertainen kokemus, jon-
ka jokaisen nuoren tulisi it-
se kokea!

Noora Pirinen

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

Noora eli vuoden 
Meksikossa


