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Vuosivaihto Latinalaiseen Amerikkaan
ARGENTIINA – ESPANJAA, JALKAPALLOA JA TANGOA
Argentiina on yli 8 kertaa Suomen kokoinen maa, asukkaitakin noin 8 kertaa Suomen
verran. Saattaa suomalaisesta tuntua monin paikoin jopa kotoisalta – ainakin jos ajattelee
asukasmääriä neliökilometriä kohti. Mutta tuollainen keskimääräluku ei yleensä kerro
kovinkaan paljon maasta.
Argentiina on osa Latinalaista Amerikkaa, jossa ihmiset eroavat ”perussuomalaisista”
paljon. Argentiinalaiset ovat välittömiä ja vieraanvaraisia ihmisiä, joihin on helppoa saada
kontakti. Ulkomaalaisesta ollaan yleensä innoissaan ja kiinnostuneita, heitä pyydetään
usein vieraisille ja kestitään ylenpalttisesti mm. jättikokoisilla naudanpihveillä, joiden
syömisessä argentiinalaiset taitavat olla maailmanennätyksen haltijoita.
Argentiinassa on paljon koettavaa: laajasta Pampaksesta Tulimaahan, Andien vuoristosta
viinitarhoihin. Argentiinassa on myös Etelä-Amerikan korkein vuori, lumihuippuinen
Aconcagua. Sieltä löytyy myös aavikoita ja erämaita, upeita järviä, idyllisiä
pikkukaupunkeja ja kauniita rantoja.
Jos haluat kokea erilaisen, vaikkakin suurelta osin eurooppalaispohjaisen kulttuurin
vaihtovuotenasi, Argentiina on hyvä valinta. Ikäraja on 16 – 18 vuotta.
BRASILIA
Ystävälliset ihmiset, samba ja jalkapallo – siinä Brasilia pähkinänkuoressa
Brasilia on pinta-alaltaan Etelä-Amerikan suurin ja maailman viidenneksi suurin valtio, ja
etäisyydet maassa ovat yllättävän pitkiä. Pelkästään suora lento esimerkiksi koillisesta
Fortalezan kaupungista Rioon kestää neljä tuntia.
Asukkaita on n. 200 miljoonaa. Brasilialaiset ovat etniseltä taustaltaan intiaanien, Afrikasta
kuljetettujen orjien sekä eurooppalaisten siirtolaisten jälkeläisiä. Maasta on löydetty yli 700
alkuperäistä intiaaniheimoa pääasiassa Amazonin alueelta. Portugalin entisenä
siirtomaana se eroaa kielellisesti muista Etelä-Amerikan valtioista. Musiikki ja tanssi on
Brasiliassa läsnä joka paikassa. Brasilialaiset tietävät kuinka juhlia ja kuinka ilo otetaan irti
elämästä. Itse karnevaalit ovat oma lukunsa. Helmikuiset kekkerit laittavat kahdeksi
viikoksi koko Brasilian sekaisin. Toisin kuin luullaan, juhlinta ei rajoitu pelkästään Rioon,
vaan kaikissa suurimmissa kaupungeissa on omat juhlamenonsa ja kulkueensa.
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Brasiliasta löytyy lämpöä, aurinkoa ja upeita rantoja sekä ihmeellinen luonto. Usein
päällimmäiseksi muistoksi jäävät kuitenkin ihmiset.Brasilialaiset ovat värikkäitä, pulppuavia
ja mukaansatempaavia. Moni pidemmän aikaa maassa oleskellut tunnustaa ääni väristen,
ettei mistään ole ollut niin vaikea lähteä kuin Brasiliasta.
Brasiliasta on vaikea valita parhaimpia paloja, koska maa on valtava ja nähtävää riittää
kaikkialla. Lisäksi Brasilia on maailman menestynein jalkapallomaa, josta monet tämänkin
hetken suurimmista tähdistä ovat ponnistaneet.
Ikärajat Brasiliaan ovat 16-18v.

ECUADOR – ”KERRALLA KOKO ETELÄ-AMERIKKA”
Suomeen verrattuna Ecuador on pinta-alaltaan pienempi, mutta asukkaita siellä on 14
miljoonaa. Maantieteellisesti katsoen Ecuadoriin mahtuu lähes kaikki: Tyynen meren
lämpimät rannat, Amazonasin sademetsät, jylhät Andien vuoristot lumisine huippuineen –
ja kaikkea mahdollista niiden väliltä. Voikin väittää, että yhdestä pienestä maasta löytyy
maantieteellisesti koko Etelä-Amerikka. Ecuadorista löytyy paljon myös historiallisesti
merkittävää: nykyinen pääkaupunki Quito oli mahtava kaupunki jo inkavaltion aikana.
Ihmisinä chileläiset ovat tyypillisiä latinalaisamerikkalaisia: iloisia, lämpimiä,
vieraanvaraisia. Ecuadorilainen perhe on keskimäärin suuri, ja siihen kuuluu
latinokulttuurin mukaisesti ydinperheen lisäksi myös muita sukulaisia. Kulttuurisesti perhe
merkitsee ecuadorilaisille paljon. Perinteet siirtyvät vanhemmilta lapsille ja monet perinteet
kuuluvat nykyäänkin päivittäiseen elämään.
Maassa asunut suomalainen ylisti maan historiaa ja kulttuuria, auringonlaskuja ja
vaelluksia, ihmisten ystävällisyyttä – ja ennen kaikkea uskomattomia maisemia.
Jos sinua kiinnostaa lähteä oppimaan espanjaa Ecuadorissa ja elämään sikäläistä elämää
vuodeksi, ota yhteyttä paikkakuntasi Rotary-klubiin. Ikäraja maahan on 16 – 18 vuotta.
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CHILE – LATINOMAISTA EUROOPPALAISIN
Suomeen verrattuna Chile on pinta-alaltaan kaksinkertainen, väestöltään kolminkertainen,
mutta pituudeltaan yli nelinkertainen! Chile onkin pohjois-eteläsuunnassa maailman pisin
valtio. Siksipä sieltä löytyy hyvin monenlaista ilmastoaluetta. Vaihto-oppilaat sijoittuvat
yleensä maan keskiosiin, jossa vallitsee välimerellinen ilmasto.
Ihmisinä chileläiset ovat tyypillisiä latinalaisamerikkalaisia: iloisia, lämpimiä,
vieraanvaraisia. Vaihto-oppilas otetaan niin perheen kuin koko suvunkin jäseneksi. Suvun
kanssa vietetäänkin yleensä paljon aikaa niin arkena kuin juhlapäivinä.
Chileläiset ovat latinomaiden ”norjalaisia” viettäen usein aikaansa luonnossa. Järvet
tarjoavat hyviä mahdollisuuksia kalastukseen, purjehdus on suosittua, monet perheet
harrastavat vaellusta ja hiihtoa vuorilla. Tärkein urheilulaji on kuitenkin tietysti jalkapallo.
Jos sinua kiinnostaa lähteä oppimaan espanjaa Chilessä ja elämään chileläistä elämää
vuodeksi, ota yhteyttä paikkakuntasi Rotary-klubiin. Ikäraja Chileen on 16 – 18 vuotta.
MEKSIKO – HUIKEAA HISTORIAA, UPEAA NYKYISYYTTÄ
Haluatko oppia
- Maailmanlaajuisen valtakielen, espanjan, jota puhuu 400 miljoonaa ihmistä?
Haluatko tutustua
- Atsteekkien ja mayojen perintöön?
- Latinalaisamerikkalaiseen elämänmuotoon?
- Maahan, joka on kuusi kertaa Suomen kokoinen ja jossa on 100 miljoonaa asukasta
Haluatko kokea
- Vuoden täysin erilaisessa kulttuurissa?
- Elämää hiekkarannoilla, suurkaupungeissa, vuoristoissakin?
- Ruokakulttuurin tacoineen, tortilloineen, quesadilloineen, merenelävineen, hedelmineen ?
- Meksikolaisen musiikin ja tanssin?
- Meksikolaisen ystävällisyyden ja lämmön poskisuudelmineen ja halauksineen?
Meksikoon vaihtoon pääsy helppoa, koska sieltä on Suomeen tulijoita yleensä enemmän
kuin täältä on ollut lähtijöitä. Ikäraja Meksikoon on myös venyvä, jotkut sikäläiset piirit
hyväksyvät myös 19 –vuotiaan tulijan.

Lue Emilian juttu vaihtovuodestaan Meksikossa:
”Tortillasta, tequilasta. Sombreroista, kaktuksista... Mistä on mystinen México tehty?
Meksiko on vastakohtien maa. Niin maantieteen ja ilmaston kuin myös väestön kannalta.
Meksikolla on suunnattomat ja monipuoliset luonnonrikkaudet. Maisema ja ilmasto
vaihtelevat autiomaasta sademetsiin, ja kuumilta Meksikonlahden ja Tyynenmeren
rannoilta viileisiin vuoristoihin. Pinnanmuodot ovat vaihtelevat, ja meksikolainen elämä
kuten mm. maan pääkaupunki la Ciudad de México ulottuu jopa yli 2000 metrin
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korkeuteen merenpinnasta. Maalla on myös huomattavat öljyvarat, mikä vahvasti ylläpitää
maan taloutta.
Vastakohtaisuudet ihmisten elämässä ovat valtavat. Yhteiskunta on selvästi jakautunut; on
erittäin rikkaita ja hyvin toimeentulevia ihmisiä, minkä rinnalla myös ääretöntä köyhyyttä.
Esimerkiksi pääkaupungissa, lyhyemmin Méxicossa, nämä erot näkyvät kaikista
selvimmin. Rikkaat ajavat hienoilla autoillaan samalla kun kaikista köyhimmät kerjäävät
katujen kulmissa. Myös suurkaupunkien laitamien slummialueet ja hökkelikylät ovat elävä
todiste siitä, miten huomattavan suuri osa maan kansalaisista elää. Köyhyys tuo
mukanaan tietenkin myös rikollisuutta, mikä varjostaa suuresti Meksikon yhteiskuntaa.
Meksikolaiset ovat kuitenkin oppineet elämään yhteiskuntansa epäkohtien kanssa, missä
heitä ehdottomasti tukee heidän myönteinen elämänasenteensa. Ja, loppujen lopuksi,
eihän ole olemassa täydellistä maata!
Meksikon rikkaus on rakkautta! Värikäs kulttuuri on täynnä tunteita, perinteitä,
historiaa, perhesiteitä, ystäviä, musiikkia, makuja, iloa; täynnä elämää.
Meksikon mielenkiintoinen historia kiemurtelee muinaisista alkuperäiskulttuureista
valloitusajan sotien kautta nykypäivään. Meksikolaiset ovat ylpeitä historiastaan ja
suhtautuvat suunnattomalla kunnioituksella ja arvostuksella omaan kotimaahansa. Mm.
itsenäisyyttä ja muita nykypäivään johtaneen historian tärkeitä merkkipaaluja juhlitaan
erityisen näyttävästi.
Moninaisen historian polkujen varrelta on kulttuuriin tarttunut runsaasti perinteitä,
mitä meksikolaiset pitävät edelleen tiukasti yllä ja arvostavat suuresti. Perinteiden
kunnioitetaan, ja myös juhlitaan.
Toisaalta, myös pelkkä elämä itsessään on riittävä syy juhlaan! Ei ole aikaa eikä paikkaa,
mistä meksikolaiset eivät pystyisi tekemään juhlaa! Perheet kokoontuvat usein yhteen, ja
perhesuhteet käsitetään laajasti; tätejä ja serkkuja voivat olla ihan vaikka vain hyvät
ystävätkin. Ihmisten iloisuus ja lämpö tuntuvat usein olevan kuin pohjaton
kaivo, ja ne saavat viileämmänkin tuttavuuden lämpiämään ja vaikkapa pyörähtelemään
cumbian tahtiin tai hyräilemään mariachi-musiikin mukana.
Meksikolainen keittiö on kiistämättä yksi maukkaimpia. Maissi, yleisimmin tortillan
muodossa; chili; tuoreet trooppiset hedelmät… Meksikolaiset ovat kulinaristeja, rakastavat
makuja ja kokoontuvat mielellään syömään suurella joukolla. Aterioiminen venähtää
helposti puheensorinan ja useiden ruokalajien ohessa useisiin tunteihin.
Meksikolaiset ovat puheliasta kansaa ja eläväinen espanjankieli tarttuu nopeasti korvaan,
vaikkei sitä ennalta osaisikaan. Meksikon espanjan ässät sihisevät samoin kuin
suomalaisetkin, joten lausuminen on suomea puhuvalle helppoa.
Meksikon arkipäivä on tapahtuman täyteistä, perhe tietysti luonnollisena osana sitä. Kaikki
ei välttämättä ole aina etukäteen mietittyä ja suunnitelmat tulevat ja menevät ja venyvät,
mutta ei sen niin väliä. Kaikki kuitenkin aina hoituu!
Meksikolainen elämä tempaa mukaansa, se sytyttää sammumattoman rakkauden tätä
värikästä kulttuuria kohtaan, joka antaa aina löytää itsestään uusia puolia.
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!! V I V A M É X I C O !! “

Seuraavat linkit eivät vielä toimi.
Vaihtovuosi Brasiliassa: Tutustu Annikan ikimuistoisiin kokemuksiin
Vaihtovuosi Argentiinassa: Lue Ellin kokemuksista
Vaihtovuosi Perussa: Lue Sofian kokemuksista
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