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Vuosivaihto Pohjois-Amerikkaan
Pohjois-Amerikka, sekä USA että Kanada, ovat suomalaiselle vaihto-oppilaalle
houkuttelevia maita monestakin eri syystä. Ne ovat suuria vastakohtaisuuden maita ja
tarjoavat tässä mielessä runsaasti sellaisia elämyksiä ja kokemuksia, jotka jäävät ikiajoiksi
mieleen. Toisaalla on laajoja, ihmisen luomia infrastruktuureita, kuten teitä, kaupunkeja ja
teollisuusalueita. Toisaalla on upeaa, koskematonta luontoa. Täällä on helppo tutustua
myös laajaan sosiaaliseen kirjoon, sillä molemmissa maissa asuu rutiköyhää ja
huippurikasta väestöä. Tähän antaa oman makunsa vielä suuri etnisten ryhmien kirjo.
Pohjois-Amerikan maat tarjoavat vaihto-oppilaalle myös hyvät harrastusmahdollisuudet
lähes millä alalla tahansa. Vaihtovuonna ei siis tarvitse välttämättä luopua omasta
harrastuksestaan, vaan sitä voi menestyksekkäästi jatkaa muutamia riskilajeja
lukuunottamatta. Sekä amerikkalaiset että kanadalaiset harrastavat itse aika paljon ja ovat
siten hyvin ymmärtäväisiä huostassaan olevan vaihtarin tarpeista. Sekä USA:n että
Kanadan monipuolinen kulttuuri jo yksin antaa aitiopaikan tutustua erilaisiin taiteen lajeihin.
Koska vaihtovuosi on myös kouluvuosi, tarjoavat sekä USA:n että Kanadan koululaitokset
suomalaiselle erinomaiset mahdollisuudet laajentaa ja täydentää opintojaan sellaisilla
aineilla, joita meillä ei Suomessa ole. Toisaalta voi myös syventää tietojaan niissä
aineissa, joita on Suomessa jo opiskellut.
Rotaryjärjestö on syntynyt USA:ssa, joten täällä on myös perinteitä. Paikallisen
rotaryklubin valitsemat isäntäperheet yhdessä klubin ja rotarypiirin kanssa luovat vaihtooppilaalle luontevasti hyvän turvaverkon. Heille tämä kaikki on varsin tuttua työtä ja he
suhtautuvat asiaansa innostuneesti ja vastuuntuntoisesti.
Yhdysvallat
Yhdysvaltoja pidetään kansojen sulatusuunina. Valtaosa väestöstä on sukujuuriltaan
muualta muuttaneita. Tavat ja asenteet poikkeavat suuresti suomalaisten odotuksista. TVsarjojen välittämä dynaaminen elämä on Pohjois-Amerikassa usein unelmaa, sillä valtaosa
amerikkalaisista elää varsin tavanomaista elämää.
Vaihto-oppilas kohtaa tämän hieman vanhoillisen mutta kiinnostava erilaisuuden
kouluvuoden aikana. Koulu poikkeaa merkittävästi meidän kurssimuotoisesta luokiosta ja
saattaa tuntua varsin helpolta. Mieli lepää, kun opettajat tekevät päätökset puolestasi.
Kanada
Kanadaan on helppo lähteä vaihtoon! Sinne houkuttelevat yleensä englannin kieli,
tutuntuntuinen länsimainen kulttuuri, mutta usein myös mahdollisuus jatkaa jo aikaisemmin
aloitettuja pitkäaikaisia harrastuksia kuten jääkiekkoa, ringetteä tai laskettelua. Kylmät ja
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lumiset talvetkaan eivät pelota suomalaisia. Kanada on aina ollut yksi suosituimmista
kohdemaista suomalaisille vaihto-oppilaille.
Kanada on pinta-alaltaan maailman toiseksi suurin valtio, joten sinne mahtuu sekä
maantieteeltään että ilmastoltaan selvästi erilaisia alueita. Asutus on keskittynyt suurelta
osin tietyille alueille kaupunkien ympärille.
Kanada on monikulttuurinen maa, johon ovat vaikuttaneet erityisesti englantilainen,
ranskalainen ja amerikkalainen kulttuuri, mutta myös muut etniset ryhmät. Virallisia kieliä
ovat englanti ja ranska, joista ranskaa puhutaan erityisesti Quebecin provinssissa.
Provinsseilla on suuri itsemääräämisoikeus, ja niinpä jokaisessa provinssissa on oma
koululaitos. Tavallisesti vaihto-oppilaat käyvät valtiollista koulua. Yleisesti ottaen
Kanadassa on korkeatasoinen opetus.
Viime vuosina Kanadaan on Suomesta vaihdettu 12-14 oppilasta. Yksi paikoista on
yleensä ranskankielisessä Quebecissä ja yksi USA:n Alaskassa, joka kuuluu Kanadan
Yukonin provinssin kanssa samaan Rotarypiiriin. Loput paikat ovat melko tasaisesti pitkin
maan asutuimpia seutuja. Tyypillistä kuitenkin on, että vaihdossa mukana olevat
rotaryklubit sijaitsevat pienemmillä paikkakunnilla, eivät suurkaupungeissa.
Kanadan Rotaryn nuorisovaihdolla on pitkät perinteet ja sen vaihto-ohjelma on hyvin
organisoitu. Vaihto-oppilaille on tarjolla vuoden aikana rotareiden valvomia
vapaavalintaisia ja omakustanteisia retkiä ja matkoja, joista mieleenpainuvin on yleensä
vaihtovuoden lopuksi järjestetty pitkä kiertomatka Kanadassa.
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