Juhannuspakkasia
pakoon
Pasadenaan
–
ystävyyskaupunkitoimintaa
parhaimmillaan
Miltä kuulostaisi lähes kuusi viikkoa aurinkoisessa
Kaliforniassa
maailman
parhaimpien
yliopistojen
luonnontieteellisiin tutkimuksiin tutustuen? Humanistille
ehkei niin hyvältä, mutta luonnontieteistä kiinnostuneelle
lukiolaiselle – kuten minä – kyseinen projekti lähentelee
täydellisyyttä. Näin ollen päätökseni hakea tällaiseen
projektiin ei siis ollut vaikea. Ennen kuin huomasinkaan, olin
jo varaamassa lentoja Yhdysvaltain länsirannikolle Los
Angelesiin.

Projekti pähkinänkuoressa
Tämän vierailun Kalifornian Pasadenassa mahdollisti Järvenpään
ja Pasadenan välinen ystävyyskaupunkitoiminta. Pasadena on
yksi Järvenpään yhdeksästä ystävyyskaupungista, ja kaupunkien
välinen ystävyystoiminta on Järvenpään osalta keskittynyt
Järvenpään Lukioon. Näin ollen kansainväliset projektit ovat

jo miltei jokapäiväinen näky lukiomme arjessa. Pasadenassa
vieraileekin vuosittain järvenpääläisiä opiskelijoita viikon
mittaisen fysiikkaprojektin merkeissä. Yleensä vierailut
tapahtuvat pienen ryhmän kanssa, mutta pidemmille
ajanjaksoille lähtee maksimissaan vain muutama oppilas – tällä
kertaa yksin minä. Tämä projekti onkin kuin opiskelijavaihto
kaupungeiden välillä.
Majoittauduin viidessä eri perheessä kuusi viikkoa Pasadenan
ja Los Angelesin alueella, joten sain kokea paitsi erilaisia
asuinalueita, myös hurjia kulttuurieroja perheiden välillä.
Yksi perheistäni esimerkiksi oli kotoisin Pakistanista, toinen
Saksasta ja kolmas Intiasta. Kulttuurillinen rikkaus oli
nähtävissä ja koettavissa joka puolella – varsinkin
ravintolamaailmassa.

Kierroksia Caltechissa ja tutkijoista tuttavia
Mitään spesifiä koulutusohjelmaa ei tällä kertaa paikan päällä
ollut, vaan omia toiveitani vastaavia aktiviteettejä pyrittiin
järjestämään. Koska Pasadenalla on kuitenkin pitkät perinteet
vuosittaisen fysiikkaprojektin kanssa, mahdollisuudet viettää
aikaa luonnontieteiden parissa ovat Pasadenassa erittäin
hyvät. Siellä sijaitsevat Califonian Institute of Technology
(Caltech), joka on yksi maailman parhaista yliopistoista sekä
sen kanssa yhteistyössä toimiva NASA:n Jet Propulsion
Laboratory. Niissä vierailinkin sitten ja usein. Ilokseni sain
tavata monta eri huippututkijaa pääosin biofysiikan ja

astronomian aloilta heidän tutkimuksiinsa tutustuen ja jopa
osallistuen. Caltechissa viettämäni ajan perusteella matkaani
voisikin kutsua enemmän opintoreissuksi kuin turistilomaksi.

Rantaa, aavikkoa ja vuoristoa
Kun matkaa keskikesällä eteläiseen Kaliforniaan, on yksi asia
varmaa: sadetakille ei ole tarvetta. Suomalainen kun olen,
tuntui se silti äärimmäisen uhkarohkealta lähteä kotoa ilman
tuota edellä mainittua kesän vakiovarustetta. Mojaven
aavikolla, jopa 41 celsiusasteessa tämä huoli osoittautui
kuitenkin harvinaisen turhaksi.
Joshua Treen kansallispuisto Mojaven aavikolla oli yksi
matkani ehdottomista kohokohdista sen ainutlaatuisen mutta
samalla ankaran luonnon ansiosta. Kylmät yöt kirkkaine
tähtitaivaineen ja linnunratoineen loivat upean kontrastin
päivien paahatavalle kuumuudelle ja pitkille kiipeilyretkille
kallioilla.
Aavikon lisäksi sain myös kokea Kalifronian upean rannikon ja
peräti kuusi eri patikointiretkeä eri puolille vuoristoa.
Vaikka kelit olivat kuumia, pääsin sentään patikoimaan ilman
hyttysiä – niitä ei Pasadenan alueella paljon ole, kiitos
kuivan ilmaston.

Olen erittäin kiitollinen minut majoittaneille perheille sekä
Järvenpään
lukiolle
tämänkaltaisen
projektin
mahdollistamisesta. Tutustuin mahtaviin ihmisiin, koin mitä
upeampia elämyksiä ja mikä parasta, sain viettää kesän ilman
sadetta. Matka oli ehdottomasti maailmankuvaa avartava
kokemus, josta on varmasti myös tulevaisuuden kannalta hyötyä!
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