Vaihtareiden lähtöfiiliksiä
Koulumme vaihto-oppilaat Luca, Karla, Chiara, Anthony ja
Giulio ovat viettänneet Suomessa viidestä kymmeneen kuukautta.
Nyt vaihtovuoden saapuessa päätökseensä he jakoivat Järjelle
ajatuksiaan ja kokemuksiaan.
Suomen hyvät ja huonot puolet vaihto-oppilaiden silmin
Suomen hyvistä puolista puhuttaessa luonto ja se, kuinka
avaraa Suomessa on, nousivat asioiksi, joista
oppilaamme
pitävät.
Italialaista

vaihtoChiara

Gernaa hämmästyttää myös se, kuinka monelle suomalaiselle
perinteelle on oma ruokansa, kuten esimerkiksi laskiaiselle on
laskiaispullat. ”Pidän siitä, että ihmiset täällä ovat
suvaitsevaisempia”, sanoo italialainen Giulio Finotto. Hänen
mielestä on hienoa, kuinka paljon suomalaiset kunnioittavat
perhettä ja kuinka arvokkaana sitä Suomessa pidetään. Myös
suomalaiset teinit saivat heiltä kritiikkiä, sillä heidän
mukaansa jotkut nuoret ovat ’too much to handle’. Tietenkin
keskustelussa nousi esille myös Suomen koulutusjärjestelmä,
josta vaihtarit olivat varsin vakuuttuneita. Suomen sää
herätti puolestaan negatiivisia tunteita, sillä kuten arvata
saattaa, ei talvinen kylmyys ja harmaus herättänyt suurta
innostusta.

Mitä vaihtovuodesta jää käteen?
Vaihtovuotensa aikana nuoret ovat oppineet paljon eri asioita,
mutta ensimmäiseksi Giulio nostaa sen, kuinka erilaiseksi
hänen suhtautumisensa muita ihmisiä kohtaan on muuttunut.
”Vaihto-oppilaana on tärkeää se, että on avoin eikä tuomitse
muita, joten olen oppinut olemaan tuomitsematta muita
ensinäkemisen perusteella”, hän kertoo. Toinen asia, jonka
vaihtarit ovat vierailunsa aikana saavuttaneet, on tunne

tietynlaisesta voittamattomuudesta. ”Tuntuu siltä, että kun
olen tästä kokemuksesta selvinnyt, selviän mistä vaan”, sanoo
yhdysvaltalainen Anthony Liberty.
Minkälaisia asioita ikävöitte?
Kuten voi arvata, vaihto-oppilaat ikävöivät perheitään sekä
kotimaidensa ruokia ja tapoja. ”Eniten ikävöin perhettäni ja
ystäviäni”, sanoo saksalainen Karla Laib. Myös arjen pienet
tavat nousivat ikävöityjen asioiden listalle. Ikävöidyt asiat
liittyvät myös siihen, mitä nuoret aikovat tehdä ensimmäisenä
kotimaassaan. ”Ensimmäiseksi menen syömään KFC:hen, olen
himoinnut KFC:n ruokaa koko tämän ajan”, sanoo Anthony.
Italialaisen Luca Girasolen suunnitelmiin kuuluu rannalle
meneminen, kun taas Karla, Chiara ja Giulio suunnittelevat
viettävänsä aikaa perheensä kanssa. Pizza saattaa myös olla
kuvioissa italialaisten ensimmäisessä koti-illassa.
Suomesta vaihto-oppilaat tulevat ikävöimään samankaltaisia
asioita kuin mitä he ikävöivät kotimaistaan. Sauna oli
ensimmäinen asia, mikä mainittiin, mutta myös suomalainen
luonto ja järvet saivat paikkansa keskustelussa. Järvistä
puhuttaessa
Giulio
kertoo
varmasti
ikävöivänsä
kesämökkikulttuuriamme, sillä ainakaan hänen kotimaassaan
Italiassa ei sellaista ole. Vaihto-oppilaat tulevat ikävöimään
tapaamiaan ihmisiä, ystäviään ja isäntäperheitään. ”Tulen
ikävöimään suomalaista elämäntyyliä”, sanoo Chiara vielä.
Mitä haluaisitte sanoa suomalaisille?
”Open up!” – on asia, jonka sanomista Lucan ei tarvitse edes
miettiä. Suomalaisten tuppisuudesta huolimatta vaihtooppilaiden terveiset suomalaisille ovat positiivisia ja
kiitollisia. ”Olemme todella kiitollisia kokemuksistamme sekä
vieraanvaraisuudestanne. Olemme saaneet paljon hyviä muistoja,
emmekä kadu mitään vaihtovuodestamme”, he kertovat. Vaikka
vaihtovuoteen on mahtunut paljon kaikenlaista, niin hyvää kuin
huonoakin, on heille selkeästi jäänyt kokemuksesta

positiivinen mieli. Vaihtovuoden loppuminen herättääkin
ystävyksissä surullisen fiiliksen. ”It sucks” – on lausahdus,
johon he kaikki pystyvät samaistumaan. Suomi on paikka, jota
kaikki vaihto-oppilaamme tulevat varmasti ikävöimään, ja heitä
harmittaakin suuresti se, että samanlaista kokemusta ei
koskaan tule vaikka Suomessa uudestaan vierailisikin.
Toisaalta myös kotimaahan on mukava päästä, ja vaihtareiden
mielestä nyt on jo aika lähteä kotiin. ”Mielestäni kaikki
suomalaiset ovat koviksia, ja en voi ymmärtää miten pystytte
asumaan täällä”, sanoo Anthony vielä lopuksi naurahtaen.

The pros and cons of Finland by the eyes of exchange students
Nature and the amount of space are things that the exchange
students mention when talking about the good sides of Finland.
The Italian student Chiara Gerna was amazed by how most of the
Finnish traditions have their own foods, like for example at
laskiainen we have laskiaispulla. ”I like how people here are
more open-minded”, says Giulio Finotto, also from Italy. He
also thinks that it’s really nice how much Finns respect their
families and how valuable the family seems to be for us.
Finnish teenagers do get some critique as well, and by their
words ”some teens are too much to handle.” The schooling
system in Finland, as you may have guessed, got a part in the
discussion as well. The exchange students seemed to find it
great and were all equally impressed by it. The weather in the
other hand was one of the few things they did not like, and no
wonder since the winter this year was quite dark, cold and
grey.
What kind of things have you learned during your exchange
year?
The teens have learned numerous different things during their
exchange year, but the first thing that is raised by Giulio is
how his attitude towards others has changed. ”As an exchange

student it’s important to not judge others. I’ve learned to be
more open-minded and to not judge others by first sight”, he
says. Another thing that the students have gained is a certain
feeling of being unbeatable. ”I feel like if I have gone
through all of this, I can get through anything”, says Anthony
Liberty from the United States.
What kind of things do you miss?
As you can guess, the things that the exchange students miss
the most are their families as well as the foods and
traditions of their home countries. ”I miss my family and
friends the most”, says Karla Laib from Germany. A thing
that took part in the conversation as well was the small
everyday habits that the students had back home. These things,
family, food and traditions, also have a do with the things
they are planning to do first when they get back home. ”I will
go to eat KFC, I’ve been craving for it this whole time” says
Anthony without even thinking. Luca Girasole from Italy will
go to beach while Karla, Chiara and Giulio are planning on
spending time with their families. Pizza may also be involved
with the Italians.
The exchange students will miss similar kinds of things from
Finland as they miss from their home countries. Sauna was the
first thing that came up, but the Finnish nature and lakes
were also mentioned. Speaking of lakes, Giulio has to say that
he will surely miss our summer cottage -culture, since his
home country Italy has nothing like that. And of course the
students told how they will miss all the people they’ve met
during their stay, their friends and on top of all, their host
families. ”I will be missing the Finnish way of living”, adds
Chiara.
What would you like to say to all the Finns?
”Open Up!” – is a thing Luca doesn’t even have to think about
saying. Despite the silent nature of Finns, the things the

students have to say are really positive and thankful. ”We are
really thankful for our experiences and for the hospitality
towards us. We have gotten a lot of great memories and we
regret nothing about our exchanges”, they tell. A lot of
things have happened during the year, both good and bad, but
the students are clearly having positive feelings about
their experience. The exchange is coming to its end, which is
making everyone feel a bit downhearted. ”It sucks!” – is a
sentence they can all identify with. Finland is a place they
will all surely miss, and the students feel saddened by the
fact that they will never have the same kind of experience
even if they visited Finland again. At the same time it feels
nice to go back home, and the exchange students feel like it’s
time to go back. ”I think that Finnish people are all badasses
and I don’t understand how you can live here”, finishes
Anthony with a smile on his face.
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