Suomi on rakas,
ABBI toteaa
vaihtovuodestaan
2006 - 2007
Vuoden 2006-2007 vaihto-oppilaamme
Abigail Carlisle Missiganista USA:sta piti
klubissamme esitelmän tähänastisen
vaihtovuotensa kokemuksista. Suomen
kielikin sujui jo lausuttuna aivan mukavasti.
Alkuun Abbi totesi, että Missiganin ilmasto on
suunnilleen samanlainen kuin meillä täällä Suomessa,
siis lunta talvella ja kesällä lämmintä. Suurin ero,
minkä hän koki Suomen ja kotiseuden välillä, oli
kulttuureiden ero. Täällä ihmiset todella ovat alkuun
paljon pidättyväisempiä tulemaan juttelemaan vieraan
kanssa. Vasta kun oppivat tuntemaan minua
paremmin, avautuivat opiskelutoverit enemmän
keskustelulle. Alkuun vain muutama kaveri tuli
juttelemaan, Abbi kertoo.
Abbi asuu Suomessa kolmessa eri perheessä. Minulla
on todella käynyt hyvä tuuri, koska kaikki perheet ovat
olleet tosi ihania ja mahtavia, Abbi jatkaa
estyksessään. Hänen isäntäperheinään ovat toimineet
Huopaiset, Koskelat ja Jousalat.
Nastopolin lukiossa on ollut aivan mukava opiskella.
Ruotsin kieli on spesiaali aineeni ja opettaja on
huomannut, että kielen puhuminen alkaa minulta jo
sujua jollakin tavalla.
Suomessa olen vieraillut kaikissa isoimmissa
kaupungeissa, lisäksi olen isäntäperheiden mukana
vieraillut Tanskassa, Ruotsissa ja Virossa. Myös
alkutalvesta osallistuin perinteiselle Lapin matkalle,
jossa oli tosi hauskaa ohjelmaa, Abbi kertoo. Olen
myös käynyt isäntäperheen kanssa Rukalla
laskettelemassa.
Kesällä osallistun 9 eri Euroopan maahan
suuntautuvaan vaihto-oppilaiden perinteiselle
kesämatkalle, Abbi valaisee.
Kysyttäessä Abbilta, mitä hän pitää Suomesta? Vastaus
oli, että Suomi on rakas, koulu on helppoa, kun ei nyt
tarvitse hirveästi opiskella, mutta kotona on taas sitten
opiskeltava kovasti.
Vaikka täällä on ollut todella kivaa olla, on minulla

tietysti halu palata jälleen syksyllä kotiin. Onhan oma
koti aina se minne jokainen haluaa.
Minulla on aikomus opiskella historian professoriksi.
Olen kiinnostunut tästä aiheesta ja Suomenkin
historiaan olen tutustunut innokkaasti täällä. “Minusta
on todella ollut mukava tutustua teidän historiaanne:
talvisotaan ja kaikkeen muuhun. Ennen tänne tuloa
minulla ei ollut mitään tietoa Suomesta. Ennen matkaa
katselin joitakin kuvia täältä”, Abbi jatkaa.
Kysyttäessä koti-ikävästä, Abbi kertoo, että ikävöi
kavereita ja perhettä. Usein tuleekin messailtua netin
kautta kotimaahan.
Mikä Suomessa on helppoa? Etäisyydet ovat pienet ja
täällä on helppo matkustaa paikasta toiseen, Abbi
kertoo.
Mites poikaystävä? “ Ei ole täällä Suomessa eikä
kotonakaan ikävöimässä”.
Hän haluaa jo tässä vaiheessa kovasti kiittää
klubiamme siitä mahdollisuudesta, että hän saa
viettää tällaisen vaihto-oppilasvuoden klubimme
“jäsenenä”.

" Suomi on kaunis maa ja minulla on todella käynyt
tuuri, kun olen saanut niin mahtavat isäntäperheet"

