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heldust argipäevarutiini, et saada tuttavaks ini-
mesega, keda huvitab Eesti ja eesti keel ning ai-
data tal maad avastada ja keelt õppida.»

Lisa vahetusema Carol leiab, et vahetusõ-
pilase võtmine on vastastikku kasulik. «Oleme 
paljude kogemuste võrra rikkamad – alates uue 
olukorraga kohanemise ja enda keelelise proovi-
lepanekuga ja lõpetades igapäevaelus ette tuleva-
te pisiasjadega,» loetleb Carol vahetusõpilasega 
kaasnenud elukooli tunnusjooni.

«Me armastame Tartut!»

Taist, Saksamaalt ja Austriast pärit kolm õpilast 
on hakanud siin oldud ajaga armastama nii Tar-
tut, Eestit kui ka oma vahetusperet.

«Armastan Tartut, see on nagu mu kodu-
linn Lüneburg,» sõnab Leonie. «Mõnikord ei saa 
arugi, et pole Saksamaal.» Ninnettra märgib, et 
vahetusaasta muudab iseseisvamaks ja julge-
maks – enne siiatulekut oli ta pigem häbelik.

Ehk võibki vahetusaasta märksõnaks olla 
iseseisvumine: võõrale maale minek ning seal 
kohanemine nõuab julgust, vaprust ja valmisole-
kut kõige ees ootavaga toime tulla. Kolm omava-
hel Eestis sõbrunenud tüdrukut on juba enne 
siit lahkumist veendunud, et on saanud hinda-
matu kogemuse ja sõpru kogu eluks.
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Mullu augustis saabus eestisse 
hulk noori kõikjalt maailmast. 
Omavahel ühendas neid vaid 
kaks asja: keegi neist ei osanud 
eesti keelt ja neile kõigile oli 
tuttav tähekombinatsioon YFU.

Praeguseks on need noored, igaühel oma ema-
keel ja kultuuritaust, olnud YFU Eesti program-
mi vahendusel meil juba üheksa kuud. Peale 
YFU ühendab neid vahetusõpilase tiitel, eesti 
keele oskus ning kahe kodu ja pere olemasolu.

Mida arvavad nad üheksakuise kogemuse 
põhjal vahetusõpilase staatusest ning oma kodu-
maa ja Eesti ühiskonna, keele ja inimeste eripä-
rast? Saksamaalt pärit Leonie, Austriast tulnud 
Lisa ja Tai tüdruk Ninnettra aitavad sellest veidi 
aimu saada.

Eesti – täiesti tundmatu maa

Ei Leoniel, Ninnettral ega Lisal olnud Eesti esi-
mene valik, kuhu tulla. Juhuste kokkulangemise 
tõttu said aga just sellest riigist nende kolme ja 
veel 28 noore kodu vahetusõpilase aastaks. Kõik 
kolm tunnistavad, et ei teadnud Eestist sama 
hästi kui midagi. Tihti oli koolikaaslaste ja sõp-
rade esimene küsimus: «Miks Eesti? Miks sa ta-
had vene keelt õppida?» Ninnettra märgib, et kui 
ta kuulis, et tema vahetusaasta-kodumaaks saab 
Eesti, mõtles ta esimese hooga: huvitav, kas seal 
ikka elekter on? Ja internetiühendus?

Üheksa siin veedetud kuu jooksul on nii 
mõnedki esialgsed mõtted hakanud iseendale 
nalja tegema. Nad teavad Eestist üsna palju, sa-
muti seda, mida eestlastest üldiselt mujal maail-
mas arvatakse ja mida nad ise arvavad. 

Tüdrukud kinnitavad, et tegelikult pole 
eestlased üldse nii häbelikud, kui räägitakse. 
Sõpru pole siin sugugi raske leida.

Erinevusi loomulikult on, teab Ninnettra. 
Tais näiteks on täiesti tavaline tänaval võõrale 
naeratada või teda kõnetada, ka klassi saabuv 
vahetusõpilane võetakse seal esimesel päeval 
rõõmsate hõisetega vastu. Siin seda niisama liht-
salt ei juhtu.

Samas räägib Tartu kunstikoolis õppiv Li-
sa, et nende koolis tuldi kohe esimesel päeval te-
ma juurde, kutsuti kaasa sööma ja ka õpetajatega 
suheldakse algusest peale kui sõpradega. Ka 
Leonie ja Ninnettra kinnitavad, et tegelikult on 
Eestis palju toredaid inimesi, keda tundma õppi-
des saad sõbrad kogu eluks.

Oma kodumaad ja Eestit võrreldes avastas 
Ninnettra endale üllatuseks, et siinne internet on 
palju kiirem kui Tais ja et enamik siinseid noori 
räägib head inglise keelt.

Leonie ja Lisa märgivad, et erinevalt nende 
kodumaadest torkab eestlaste juures silma nen-
de patriotism: nad on uhked oma keele, kultuuri 
ja maa üle ning seda uhkust näidatakse hümni 
laulmise, lippude lehvitamise ja uhkuse sõnades-
se panemisega. «Saksamaal oma suhtumist sel 
viisil ei näidata,» tõdeb Leonie.

Elu muutev kogemus

Olulist osa vahetusaasta õnnestumises mängi-
vad ka noori vastu võtvad pered, kelle juurde 
õpilased elama satuvad. Lisa ja Leonie ei arva, et 
nende võõrustajapered mahuksid määratluse al-
la «tavaline Eesti pere».

Leonie vahetusperes on näiteks olnud juba 
neli vahetusõpilast. Pereema Aire sõnul on va-
hetusõpilase perre võtmise põhjused aastatega 
muutunud: «Algne eesmärk oli heategevus – 
pakkuda kaugelt tulnud lapsele turvatunnet, ko-
du ja võimalust õppida tundma Eestit. Hiljem, 
seoses heade esimeste kogemustega, otsisime va-

Õpilasvahetus = 
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YFU eesti
1952. aastal loodud orga-
nisatsiooni Youth For Un-
derstanding (YFU) eesti 
haru. MTÜ tegeleb rah-
vusvahelise õpilasvahetu-
se korraldamisega 15–
18aastastele keskkooli-
noortele. Praeguseks on 
eestis käinud üle 200 vä-
lisõpilase, sama palju on 
õpilastele kodu pakkunud 
peresid. Tänavu augustis 
oodatakse siia kuni 40 
õpilast kogu maailmast.

Kõik, kes sooviksid  
tulijaile vahetusaastaks 
kodu pakkuda, võivad täp-
sema info saamiseks  
kirjutada aadressil  
yfu@yfu.ee.

Eestis viibivad vahetus- 
õpilased kevadisel ühisel 
väljasõidul Lõuna-Eestis. 
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