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YFU tänab kõiki toetajaid, kes andsid 
oma panuse YFU ettevõtmiste õnnestumiseks!

YFU Eesti aitab kaasa avatud ja aktiivse kodanikuühis-
konna tekkimisele, pakkudes rahvusvahelisi hari-
duslikke õpilasvahetusprogramme 14-18-aastastele 
noortele ning Eesti peredele, kes avavad oma kodu ja 
südame välisriikidest pärit vahetusõpilastele. Aastane 
kogemus teises kultuurikeskkonnas annab noorele 
oskused, mis laiendavad tulevikus eneseteostus- ja 
valikuvõimalusi. Vahetuspereks olemine suurendab 
kultuuridevahelist mõistmist ja julgustab pereliikmeid 
mõtisklema oma väljakujunenud stereotüüpide ning 
väärtushinnangute üle.

YFU soov on, et kultuurivahetuse kogemus on nii 
motiveeriv ja silmiavav, et programmis osalejad on 
valmis seda jagama ka teistega. Meie laiahaardeline 
ja mitmekesine vabatahtlike võrgustik aitab tuua YFU 
sõnumi üldsuseni ning inspireerib üldsust toetama 
tolerantset ja avatud maailmavaadet.

Meie missioon tegutseda avatuma ja mõistvama 
maailma nimel on tänasel päeval kahtlemata sama 
aktuaalne, kui see oli 1951. aastal, mil Rachel Andre-
sen otsustas maailma noorte abil rahumeelsemaks 
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Sõbrad kogu eluks! See on YFU vahetuskogemus 
Trad.Attack! liikmete silme läbi 

Intervjuu

Trad.Attack! on bänd, kelle muusika viib rännakule 
müstilisse ja kirevasse Eesti loodusesse, traditsiooni-
desse, inimestesse, kus uus energia kohtub vanade 
juurtega... Oma muusika jaoks saavad nad enda 
sõnutsi inspiratsiooni reisimisest, rändamisest ja uute 
kultuuride avastamisest. Seda viimast on tehtud nii 
bändina kui ka YFU vahendusel. Sandra on YFUga seo-
tud olnud mitut pidi – nii tema kui ka noorem õde käisid 
vahetusaastal, Sandra pere on olnud YFU vahetuspere 
ning aidanud tugiisikuna teistel vahetuspere kogemust 
saada. Ka bändi trummar Tõnu on YFU tegemistesse 
olnud kaasatud mitmes rollis. Tõnu on olnud vahetus-
vend Belgiast õppima tulnud Nynckele ja nii Tõnu õde 
kui ka praegune elukaaslane on mõlemad olnud YFU 
vahetusõpilased.  

Tahtsime teada, kas ja kuidas on bändiliikmete YFU 
kogemus neid saatnud või mõjutanud? Avasta Maailma 
läks kohale ning kohtus Sandra ja Jalmar Vabarna ning 
Tõnu Tubliga vahetult enne nende uue plaadi salvestust 
armsas Viljandi linnas. 

üritasid Nynckele õpetada, kuidas ahju kütta, kuna Bel-
gias sellist asja väga ei näe. Ja nii ta üritaski kord sauna 
ahju tuld teha. „Esiteks pani ta ahju täiesti otsast otsani 
täis ja siis lihtsalt viskas tiku peale, oodates, et nüüd tuli 
süttiks! See oli küll selline humoorikas hetk, kus esimene 
reaktsioon oli naer ja siis ma selgitasin, et ei, nii küll ei 
tehta,“ muigab Tõnu. „Nii ma siis näitasin talle, kuidas 
see tegelikult käib ning hiljem näitas isa ja järgmisel sau-
naõhtul ütles Nyncke, et see kord teen mina tule! Ja siis 
ta tuligi toime sellega ja see oli selline uskumatult 
uhke hetk, kus ta ise istus seal saunas ja teadis, et 
tema tegi selle tule.“ 

Sandra toob toreda näite sellest, kuidas tema Belgia 
vahetuspere traditsioonid on kandunud nüüdseks edasi 
juba tema ning Jalmari perekonda. Nimelt oli Sandra 
Belgia vanematel kombeks oma pulma-aastapäeval 
panna selga oma pulmariided ning tähistada seda täht-
sat päeva piduliku hommikusöögiga. Selle traditsiooni 
on nad Jalmariga nüüd üle võtnud. Aga ka vahetuspere 
aegadest on Sandral meenutada nii mõndagi vahvat 
ning ühtviisi harivat ja silmaringi avardavat. Nende esi-
mene vahetuslaps oli Šveitsist pärit tüdruk, kes oli hästi 
tubli ja õppis poole aastaga eesti keele selgeks. „Kusjuu-
res, me läheme talle kogu perega sel aastal külla!“ lisab 
Sandra õhinal.

Teine vahetuslaps oli Yumiko Jaapanist, kes oli tol 
hetkel 16aastane ning temaga me nägime, kui erinev on 
Jaapani kultuur Eesti omast ja kuivõrd erinevad noored 
ikka on. „Näiteks kaks aastat tagasi kutsuti Trad.Attack! 
esinema Lõuna-Koreasse ning natuke aega hiljem sain 
temalt kirja, et miks me Jaapanisse ei läinud? Kas meile 
ei meeldi Jaapan?“ räägib Sandra. Siis tuligi seletada, et 
see ei käi nii, et meie otsustame kuhu läheme, vaid meid 

trummar Tõnu. „Ja mis seal salata - kõige parema ja 
ehedama kogemuse andis ikka see, kui Nyncke meie 
peres elas. Me kohtume temaga praktiliselt iga aasta, ta 
on endiselt meie pere-chatis ja temast on saanud minu 
õde. Kusjuures, meie pere valiti mõni aasta tagasi ka 
YFU Aasta Vahetuspereks! See diplom on meil ikka veel 
seina peal,“ mainib Tõnu mõningase uhkusevarjundiga 
hääles.

Sandra meenutab, et tema otsis juba enne vahetusaas-
tat erinevaid väliskogemuse võimalusi. „Tol ajal olin 
väga armunud ühte Belgia noormehesse ning seetõttu 
tunduski Belgia õige valik. Nüüd oleksin ma kindlasti 
valinud juba midagi muud, midagi eksootilisemat,“ 
naerab ta.

„Belgias hakkasin koolis käima ühes katoliiklikus koo-
lis ja olles Eestis harjunud oluliselt vabama eluga, jäin 
sinna muidugi koguaeg hiljaks ning sain omale suuri 
punaseid templeid päevikusse. Hilinedes oli niigi piinlik, 
aga siis pidid veel paluma ka, et sind kooli sisse luba-
taks,“ meenutab Sandra.  

Erinevusi Eesti eluga meenub Sandrale veelgi. „Minu 
pere Eestis oli selline vabama elukorraldusega, kuid 
sealne vahetuspere oli hästi konkreetne. Õhtul kell kuus 
oli õhtusöök ja kõik pidid kindlalt kohal olema. Elul 
ja tegemistel oli selline kindel struktuur. Mitte, et see 
halb oleks olnud, aga tiinekana tuli see kindlasti esialgu 
üllatusena.“

„Aga kokkuvõttes saan öelda, et mul oli tore vahe-
tusaasta,“ möönab Sandra. „Ühe naljakama asjana 
meenub, et kui ma Eestist lahkusin, siis arvasin, et küll 
mu isa võib ikka kohati nõme olla, aga koju tagasi tulles 
ei jõudnu ära imestada, et kuidas isa selle aasta jooksul 
arenenud oli. Alles tükk aega hiljem mõistsin, et sees-
mine kasvamine ning areng toimus ikkagi hoopis minuga 
seal Belgias. Igal juhul oli see väga enesearengut täis 
aasta!“

Kuid eks on tõsi,  et vahetusaasta mõjub 
arendavalt kõigile osapooltele. Tõnu toob näiteid, 
et tegu on tegelikult mõlematpidi õppimisega. 

Tõnu meenutab, kuidas tema ema ja isa pidid hakkama 
inglise keelt õppima ja purssima. „Selle eest ma olen 
Nynckele väga tänulik – nüüd mu vanemad vähemalt 
püüavad rääkida inglise keeles ja sellest aru saada.“ Üks 
hästi lahe ja meeldejääv hetk oli Tõnu jaoks see, kui nad 

Milliste tunnete ning mõtetega meenutate YFUt 
täna?  

„Minu elus on YFUl selline huvitav koht – mu enda 
elukaaslane käis vahetusõpilasena Hollandis, minu õde 
käis Tšiilis ja Sandra ema oli meie perele sellel ajal tugi-
isikuks, kui meie juures elas Nynke Belgiast. Et selline 
põnev terviklik ring on olnud,“ arutleb Trad.Attack!`i 

kutsutakse. „Aga jällegi, väga suur kultuuriline erine-
vus, mis lööb sellistel hetkedel välja. Me eelmise aasta 
oktoobris käisimegi  bändiga Jaapanis ja tema vanemad 
tulid kohapeale meid kuulama. Loomulikult saatis ta 
enne meile ka kirja, et kuidas oleks sobilik käituda. 

Yumikoga kohtusime aga viimati laulupeo ajal, kui ta 
Eestisse meile külla tuli.  Ja tore on veel see, et ta püüab 
siiani eesti keeles kirjutada ja rääkida.

Kuidas sa kirjeldaksid ühe lause või mõttega seda,  
mida vahetuskogemus annab?

Tõnu ütleb julgelt, et nende pere on nüüd ühe liikme 
võrra rikkam! „See sai selgeks kohe esimeste kuu-
dega. See ongi kõige lahedam asi. Kui sa küsid, miks 
üks Eesti pere võiks võtta endale vahetusõpilase, 
siis just selle pärast,“ kinnitab ta.

Sandra täiendab, et tema mõistab alles nüüd täielikult, 
milline tänulikkus temas ikkagi on just tema vahe-
tuspere vastu. „Mõelda vaid, et keegi võõras võtab 
sind enda perre! Keegi lööb sinu pärast oma igapäeva 
elu justkui sassi. See vahetuspere, kus ma Belgias elasin, 
oli täielik YFU pere – pereema oli kunagi täiesti esimese 
lennuga Belgiast USAs käinud ning üks õdedest oli värs-
kelt just Kanadast tulnud, kui ma sinna jõudsin ja meil 
klappis koheselt,“ lisab ta. „Me suhtleme siiani tihedalt 
ning see on ikka uskumatult äge, kui sa esiteks sellise 
inimese leiad, kellega niimoodi klapib ja jäädki suhtlema 
– pärast viitteist aastat ka!“

Tõnu lisab: „Alguses mõtled küll, et kuidas me nüüd 
hakkama saame. Keegi tuleb täiesti võõrast kultuurist, 
võõra keelega, kuid tegelikult saavad kõik hakkama!“

Trad.Attack! 
Fotograaf Jelena Rudi

Perepilt Yumico külaskäigust Eestisse 2019. aasta 
Laulu- ja tantsupeo ajal

Tõnu oma vahetusõega Viljandi Folgil (fotol vasakult 
Jalmar, Tõnu, Nyncke)
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ütleb Tõnu.

Kui peaksite jagama noortele soovitusi, siis millised 
oleksid need kolm soovitust teie poolt? 

„Mina arvan, et proovige võimalikult palju kogeda! Mina 
käisin Belgias vahetusaastal, aga läksin pärast sinna 
tagasi interniks. Siis olen veel õppinud Taanis ülikoolis, 
elanud Aafrikas. See julgus minna, käia ja vaadata – see 
tuleb suureks kasuks! Kõik mu välismaised kogemused 
on mind täiendanud ja rikastanud. Ärge kartke ka nega-
tiivseid kogemusi, sest ka neist on võimalik õppida!“ 
soovitab Sandra.

Tõnu leiab, et noored võiksid oma vanemaid austada. 
„Isegi, kui nende meetodid tunduvad igavad või iga-
nenud, siis fakt, et nad on elanud meist kauem, annab 
neile rohkem kogemust ning võimalust anda olukor-
dadele huvitavaid perspektiive. Ja see on väga oluline 
noorte arengu jaoks. Ja muidugi proovige erinevate 
kultuuride toite! Kui lähed Gruusiasse, julge süüa gruu-
sia pelmeene. Kui oled kusagil välisriigis, siis mine kuula 
kohalikku bändi! Need asjad annavad aimu just sellest 
kultuurist. Aga selleks peab minema kohale. Sa võid ju 
vaadata Eiffeli tornist ilusaid pilte, kuid miski ei asenda 
seda kogemust, kui sa lähed ja seisad selle ees ning 
tunned – vau, ma olengi siin!“ rõhutab Tõnu vahetu ning 
päriskogemuse erilisust. 

Mis värvi on armastus?
  

Taani kuningriigis Skive linnas asub lahesopi kaldal 
üks maja. Sellel on kaks korrust ning seda ümbritseb 
hubane aed. Ütlete, et maja nagu maja ikka? Jah, pal-
jude jaoks kindlasti, aga minu jaoks on see üks eriline 
paik – see on minu kodu. Esimest korda astusin üle selle 
läve 1994 aastal, kui selle ukse avas mulle minu teine 
perekond ehk minu vahetuspere Taanis: ema ehk taani 
keeles „mor” ja kaks õde. Selline on meie perekond.

Muidugi on kodusid erinevaid ja peremudelidki erinevad 
teineteisest, aga vahetusperedel on üks ühine omadus 
– soov ja tahe muuta ühe noore inimese elu ning maa-
ilmapilti. Aga mitte ainult, see on samavõrra rikastav 
kogemus ka oma perele. On kodus lapsed või mitte, 
koos vahetusõpilasega avardub maailm hoopis teistes 
värvides ja teistel laiuskraadidel. Tuleb vaid selleks 
avatud olla.

Reisides maailma avastada on tore, kuid mitte kunagi ei 
paku turistiks olemine selliseid kogemusi ja ehedaid ela-
musi, kui võimalus kutsuda maailm omale koju. Noorte 
jaoks, kes siia tulevad, on võimalus jällegi tulla ja elada 
rikastav ja sootuks teistsugune aasta Eesti kodus.

Olen sündinud Hiiumaal. Lapsepõlves sai palju Lätis 
vanaema juures oldud. Olen elanud mitu korda Taanis, 
samuti Saksamaal. Kuigi Uno Loop oma laulus ei leiagi 

ühtset vastust armastuse värvile, siis mina võin küll 
väita, et minu oma on väga kirev – sinine, must, valge, 
punane jne. Olen seeläbi väga rikas ja neid kogemusi – 
elada noorena Euroopa eri paigus ja perede juures – ei 
vahetaks ma mitte millegi vastu.

Loomulikult olen elu lõpuni tänulik nendele peredele, 
kes on oma kodu ukse mulle avanud, aga ka kõigile 
neile, kes on alates YFU Eesti tegutsemisest oma koju 
värviküllust kutsunud!

Igal suvel ja talvel võtame Eestis vastu noori, kelle 
arengule saad just Sina oma perega õla alla panna, sest 
vahetusaasta jooksul kasvatakse koos, muututakse koos 
ja saadakse tõeliseks perekonnaks. Ning see ei muutu 
ka aastate jooksul, sest koos elatud vahetusaasta ongi 
elumuutev kogemus, millele tagasi vaadates on soe 
tunne.

Seetõttu kutsungi Sind, hea Avasta Maailma lugeja, 
avama oma kodu ja süda ühele noorele inimesele 
maailma avarustest, et leida enese jaoks viimaks vastus 
küsimusele, mis värvi siis see armastus on?

Üks Eesti 
kirjaniku Tiina Laanemi 

tegelaskuju ütleb: „Mis mõtet on 
elul, kui iga uus päev on eelmise koopia?”. 
See mõte viib meie pere tihti reisidele. Et 

oleks uus ja põnev ja erinev. Aga oleme nüüdseks 
kaks korda oma igapäevaelu värvilisele paberile 

kopeerinud ja oleme saanud palju põnevust ja värsket 
särtsu oma kohustuslikku argipäeva. Kahel korral 

oleme oma perre võtnud elama vahetusõpilase, aastal 
2016 Aisha Šveitsist  ja 2017 Marie Saksamaalt. Need 
kogemused on olnud kõike muud kui igavad. Seetõttu 

oleme otsustanud ka selle aasta värvilisemaks 
muuta ning avame oma koduukse Mehhikost 

pärit Danielale.

Kadri Kaarus 
YFU ema ja vabatahtlik

Diina Tuulik 
Programmijuht 
Eestisse tulevad õpilased

 diina@yfu.ee     501 0825

Vahetuspered

Seda kuuldes ei saa küsimata jätta – kas te ise 
olete mõelnud vahetuspereks hakata? 

Tõnu on väga positiivselt meelestatud: „Kuna meil on 
praegu väike laps, siis tema võiks natuke suuremaks 
kasvada, aga iseenesest ma ei paneks üldse kätt ette.“

Sandra küsib Jalmarilt, et kas nemad võiksid ka vahe-
tuspereks hakata? Jalmar naerab: „Me võiks võtta 
sellise bändi-lapse, kellega tuuritada, kel on mingi roll 
kanda, näiteks helimeheks.“ 

Jalmar lisab, et tal tuli meelde, et nende peres käisid 
Narvast õpilased Eesti keelt õppimas. „Kaks-kolm 
suve järjest käisid ning elasid meil umbes kolm näda-
lat ning mu üks mälestus sellest on see, et üks pois-
test varastas mu plätud ära. Aga ta tõi need pärast 
tagasi ja ütles et oli nendega peol käinud, sest ei leid-
nud enda jalanõusid üles!“ naerab Jalmar. „Naljakaks 
muutis kogu loo asjaolu, et tal endal oli jalanumber 
umbes viis numbrit suurem kui mul. Ka käis meil Eesti 
kultuuri ja keelt õppimas üks Soome noor, kes sõitis 
suvi läbi minu rolleriga ringi ning temast on mul väga 
soe mälestus.“ 

„Muidugi ma arvan, et minu perele hakkas see mõte 
vahetuspereks olemisest meeldima rohkem ka selle 
pärast, kui oma lapsed hakkavad või on väljakolinud 
ning mõned toad on tühjaks jäänud,“ kommenteerib 
Tõnu. „Ja kindlasti on see nii ka paljudel teistel. Siis on 
hea variant võtta.“

Tõnu ja Sandra avaldavad mõlemad, et lööksid hea 
meelega YFU tegemistes kaasa näiteks tugiisikutena. 
„Mu õde on oma Tšiili vahetusaasta kogemusest rääki-
nud, et tema sealne tugiisik oli justkui põhiline sõber, 
kellega ta seal suhtles ja oli, kellelt sai palju tuge,“ 

Trad.Attack! 
Fotograaf Daniel Voloz
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Vahetusõpilasest Mehhiko koolipoiss õppis Eestis muna 
praadima ja salli kandma

“Mehhikos minnakse koolist ära koos isa-emaga, 
siin aga üksi, ja üksi saab käia igal pool, kui 
vaja,” rääkis Mehhikost pärit vahetusõpilane 
Carlos. “Siin koristavad oma kodu kõik ise, ja kui 
meil tänavajalatseid toas ära ei võeta, siis Eestis 
ollakse toas ilma jalanõudeta.”

Carlos Carranza Sosat tema eesti kodus külastades 
valisin mõttes „Hello!” või pigem „Hi!” tervituse vahel, 
sest tegu on ju ikkagi teismelise poisiga. Kuid 15-aas-
tane noormees ennetas mind uksel puhtas eesti keeles 
„Terega!”.

“Carlosega võib rääkida eesti keeles,” kinnitas ka 
pereema Kairi, kelle kolmelapselise pere liikmeks sai 
praegu Tallinna kunstigümnaasiumis õppiv noormees 
üleilmse vahetusõpilaste programmi kaudu. “Kui aprillis 
tuli minu meilboksi MTÜ YFU Eesti meil soovitusega 
hakata vahetuspereks, tekkis mul kohe huvi. Lapsedki 
olid päri – väga lahe, võtame! Julgust andis seegi, et 
vahetusperelt ei nõuta mingit lossi, majale uue tiiva 
ehitust või korteri uuendust. Idee on selles, et noored 
saaksid kauge maa igapäevase eluga ehedalt tuttavaks. 
Carlos oli üks nooremaid, meie Erikuga enam-vähem 
samavanune, ja nii see otsus sündis.” 

Nagu vanad tuttavad
Vahetusõpilased tulid Eestisse 15. augustil, sellele 
järgnes viiepäevane kohanemislaager. “Nägime teda 
vilksti selles laagris jalutamas ja tundsime varem 
kevadel saadetud piltide järgi kohe ära,” rääkis Kairi. 

“Vahetusvanemate teabetunnis soovitati algul võima-
lusel kodus olla, mitte kohe reisile minna, aga meil 
oli  Hiiumaa-sõit juba ammu planeeritud. Nii juhtuski, 
et tulime koju, panime kohvrid ära ja siirdusime edasi 
Hiiumaale.”

“Lapsed sõbrunesid juba teel sinna,” rääkis pereisa 
Oliver. “Meie 13-aastane poeg oli just käinud Inglismaal 
– nädal aega keelekümbluses. Nii suhtlesid nad Carlo-
sega alguses inglise keeles. Saime kohe hästi läbi, nagu 
oleksime vanad tuttavad – sellist tunnet, et pole mil-
lestki rääkida, ei tekkinudki.”

Hiiumaal olles tundis Carlos huvi, kuidas käib praemuna 
tegemine. Pärast viieminutilist koolitust praeb ta nüüd 
igal hommikul ise endale ühe muna.

“Toidud on siin väga head, aga ma igatsen ikka vahel 
mehhiko toitude järele ka,” ütles Carlos. “Minu lemmi-
kud on takod ja tortiljad. Tortilja on pannkoogi moodi. 
Täidan need lihaga ära ja kuumutan. Ka siin on mu lem-
miktoit pannkoogid.”

Tänu Hiiumaa suvistele päikesepaistelistele ilmadele 
polnud kliimavahetus liiga järsk, kuid märksa jahedam 
pealinn võttis Carlose juba pisut lõdisema. Kui teised 
käisid veel särgiväel, haaras mehhiko noormees juba 
jope järele. Talv ja lumi aga ladina-ameeriklasele suur 
üllatus ei olnud. “Lund olin juba varem näinud,” rääkis 
Carlos, “esimene kord kaks aastat tagasi USA-s käies. 
Olin seal küll ainult viis päeva, kuid väga imelik ja harju-
matu oli esimene lumi küll! Nüüd pole siinne külm just 
suur probleem, käin sulejope ja salliga.” 

Pildil Oliver, Carlos, Romi ja Kairi 
Pilt: Albert Truuväärt

Soojamaa noormehel on juba tekkinud ka oma talveho-
bid. “Käisime jaanuaris suusatamas Kiviõlis ja nädal 
hiljem Pirital murdmaad sõitmas. Kaks nädalat tagasi 

VAHETUSPEREKS SOBIB

YFU ei vali vahetusperesid nende rassi, 
nahavärvi, religiooni, poliitiliste eelistuste, soo, 
perekonnaseisu, seksuaalse orientatsiooni, 
emakeele, sotsiaalse klassi, rahvuse, etnilise 
päritolu või füüsilise välimuse järgi seni, 
kuniks need ei lähe vastuollu YFU hariduslike 
eesmärkide ja valikukriteeriumitega. 
Vahetuspereks võivad olla niivõrd erinevad 
inimesed kui kohalikus kultuuris võimalik. 

KKK?

Tihtilugu põrkan oma töös kokku küsimustega pere-
delt, kes soovivad saada YFU pereks, kuid puudub 
kindlus, kas MEIE PERE SOBIB? Siinkohal mõned vas-
tused juba ette ära – YFU pereks sobib iga pere, kellel 
on soov ja tahe oma koduuksed avada ning elumuu-
tev väljakutse vastu võtta.

Kas maakohas elavad pered saavad 
ka kandideerida?
Maapered on meil väga oodatud vahetusõpilasi 
võõrustama! Kõige olulisem kriteerium elukoha jaoks 
on see, et noor saaks käia igapäevaselt koolis, kas 
siis ühistranspordiga, koolibussiga või viib teda pere 
ise kooli. Väiksemate kogukondade seltsielu on vahel 
just see, mille üle välismaalane suured silmad teeb ja 
uurib, kuidas küll kõik kõiki tunnevad ja kuidas on või-
malik, et sa asju tead enne, kui ma sulle neist rääkida 
jõuan.

Kas üksikvanem võib ka 
vahetuspereks hakata?
Sul on võimalik hakata vahetuspereks kui Sul on juba 
oma lapsed olemas või ei ole ühtegi. Sa sobid ka siis, 
kui Su lapsed on juba kodunt välja kolinud ning kui  
oled üksikvanem või kahe lapsevanemaga perekond! 
Perekonnad võõrustavad väga erinevaid lapsi ning 
samamoodi on perekonnamudelid väga erinevad. 
Oluline on, et perekond oleks avatud, toetav ning see, 
et nende elus oleks ruumi veel ühele lapsele.

Kas perekonnas peab olema sarnases 
vanusegrupis lapsi?
Ei, perekonnas ei pea olema lapsed vahetusõpilasega 
samas vanuses. Muidugi võib see aidata kaasa õpilase 
kohanemisele, kuid ei ole kindlasti selle eelduseks. On 
palju toredaid näiteid, kus just perekonna pisikesed 
liikmed õpetavad oma vahetusõele- või vennale kiirelt 
eesti keele selgeks. Tegelikult ei pea peres lapsi üldse 
olema või nad võivad olla juba suured ja vanemate-
kodust välja kolinud või ehk on lapsed alles planeeri-
misel ning otsustatakse end kõigepealt teismelisega 
proovile panna.  

Kas vahetusõpilasel peab olema oma 
tuba?
Perekond peab tagama õpilasele oma voodi - oma 
tuba pole kohustuslik. Tõsi, kui on toa jagamine, siis 
on hea, kui perelaps ja vahetuslaps on samast soost. 
Küll aga ei ole oluline see, et lapsed oleksid sama 
vanad.

Kokkuvõtteks võib öelda, et YFU ootab kõiki perekondi 
üle Eestimaa, kel soov ja tahe avada oma kodu meie 
noortele. 

Ajaleht Pealinn, autor Kai Maran
Artikkel on lühendatud
08. aprill 2019

Vahetuspered

Carlos esimesel reisil Hiiumaal
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käisime kõik koos Austria Alpides,” ütles Carlos. “Oli 
päris hea! Veel armastan sõita rattaga, kuid talvel segab 
seda jää.

Head kaaslased leidis ta koos julgusega hakata rää-
kima eesti keelt. “Ma ei teadnud varem eesti keelest 
mitte midagi,” ütles Carlos. “Alguses tuli tere, siis jah ja 
ei. Esimene üllatus oli, kui vähe eestlased võõrastega 
räägivad. Esimesed kaks kuud olid siin väga rasked, sest 
minuga rääkisid koolis vaid mõned inimesed. Vahetus-
keskuses suhtlesime vastuvõtjatega agaralt ja mõtlesin, 
et kõik eestlased on sellised agarad suhtlejad, kes kohe 
küsivad, kes sa oled ja kust sa tuled. Koolis aga minust 
eriti välja ei tehtud, kuigi olin palju pruunim kui teised. 
Kui eestlane läheks Mehhikosse, siis arvan, et kõik meh-
hiklased tahaksid kohe temaga rääkida.”

Carlos vahetusperega Austria Alpides, Obertauernis

Meeldima hakanud tütarlaps oli see, kes Carlost ise 
juttu alustama sundis. “Siis sain aru, et kui keegi ei räägi 
sinuga, pead sina rääkima nendega. Sa pead oma 
võimalusi kasutama,” selgitas ta. 

“Mida ma tegin? Novembris hakkasin sõbraga rääkima 
eesti keeles. Ühel päeval nägin koolis tüdrukut, kel-
lega tahtsin pikemalt rääkida. Tema aga inglise keelt ei 
osanud. Sellest oli mul väga kahju! Aga see oli hea ka. 
Kui ma tahtsin temaga rääkida, pidin õppima eesti keelt. 
See oli mu motivatsioon mitmeid kuid. Kuigi mul praegu 
on palju teisigi sõpru, pean ütlema suure aitäh just oma 
klassiõele! Kõik olid väga õnnelikud, kui ma edaspidi 
proovisin nendega eesti keeles rääkida. Kord oli mate-
maatika tunnis pisut igav ja ma küsisin: “Õpetaja, mis 
on teie telefoni number?” Kõik hakkasid naerma. Mina 
muudkui jätkasin ja jätkasin. Nii sain sõpru juurde.”

Pererahva sõnul sai Carlosega igapäevaselt eesti keeles 
suhelda juba aasta algul. “Meil on kolm last, väiksemad 

kolmene ja kaheksane, nemad inglise keelt ei oska,” rää-
kis Oliver. “Polegi muud varianti, et kui nendega suhelda 
tahad, peab eesti keelt oskama. Kaasa aitas seegi, et 
poisid on koos ühes toas, nii tuleb suhelda pidevalt.”

“Vähem kui viie kuuga sai eesti keele selgeks,” ütles 
Kairi. “Oht oli muidugi selles, et kuna me peres räägime 
inglise keelt vabalt, kippusime esialgu ikka rohkem ing-
lise keeles rääkima. Siis aga panime kindla plaani maha 
– nüüd räägime põhiasjad eesti keeles ja kui ta ütleb, et 
ei saa aru, siis inglise keeles. See muutiski kõik!”

“Seda lisaks sellele, mis ta koolis õpib. Võtsime eesti 
keele õpikust iseseisvalt juurde ja arutasime koos läbi. 
Loeb see, palju keegi ise on nõus keeleõppe nimel tööd 
tegema. Kui aga liiga järsku teisele keelele üle minna, 
võib see pigem stressi tekitada. Kohanemisaeg on vaja-
lik.”

Harjutus iseseisvaks eluks
Kui pere lapsed hommikul üle tee Tallinna ühisgümnaa-
siumisse lähevad, siirdub Carlos Koplisse. “Käin Koplis 
kunstigümnaasiumi meediaklassis,” rääkis Carlos. “Ees-
tisse tahtsingi tulla õppima just filmiprogrammi pärast. 
Septembris ma ei saanud õpetaja jutust veel midagi aru, 
aga nüüd probleemi pole. Teeme lühifilme, teemavalik 

on nagu me ise tahame. Meil Mehhikos on narkootiku-
mid küllalt suur probleem ja meie film räägibki teis-
melisest poisist, kes tarvitab narkootikume. Ta läheb 
üledoosiga katusele uimerdama, kukub alla ja sureb. 
See film on hoiatuseks. Tegime filmi koos teiste, Unga-
rist ja Belgiast pärit vahetusõpilastega. Filmime profi-
kaameraga ja oleme ise ka näitlejad.”

Filmikaamera on teinud lõunamaa noormehe tuttavaks 
mitme põhjamaa pealinna iselaadse paigaga. “Kui tegin 
novembris koolis esitluse Tallinna ekskursioonist, valisin 
Nõmme ja Nõmme turu, Telliskivi kandi ja vanalinna,” 
selgitas Carlos. “Selle peale kulus palju närvi, sest pidin 
rääkima kõigi ees eesti keeles. See oli aga päris hea ka! 
Nõmme ongi mu lemmiklinnaosa Tallinnas – kõrged 
männid ja väiksed majad, ilusad tänavad. Oleme käinud 
klassiga filmimas ka Haapsalu linnas ja Rakveres, kus 
tegin video linnusest. Koos perega käisime filmimas 
Keila-Joal.”

Kohtumine õhtul söögilaua ääres
Tallinnas üllatas noormeest õpilaste iseseisev liiku-
mine linna peal. “Mehhikos minnakse koolist ära koos 
isa-emaga, siin aga üksi ja käid üksi igal pool, kui vaja,” 
rääkis Carlos. “Mehhikos tegi mulle kodus süüa ema 
või isa või vanaema, nii on siingi. Aga mu tuba koristas 
Mehhikos palgatud koduabiline. Siin aga koristavad kõik 
ise. Kui meil tänavajalatseid toas ära ei võeta, siis siin 
ollakse toas ilma jalanõudeta.” 

“Meie pere suuremad lapsed käivad trennides ja huvi-
ringides ise, meie neid kuskile ei vea,” ütles Kairi. “See 
oli tingimuseks ka vahetusõpilast võttes, sest meie 
töögraafikud on sellised. Mina lähen hommikul esime-
sena välja, tööle. Tüdruk käib meil õhtuses vahetuses, 
Carlos läheb kooli poole üheksaks-kümneks ja sealt veel 
Kanutiaia filmiringi või BFM-i filmikooli. Igaüks toimetab 
päeval ise, õhtul saame ühise söögilaua taga kokku.”Kui 
vahetusõpilase aasta juulis lõpeb, on käes kurb lahku-
mishetk. “Oleme juba nii harjunud, et meil on neli last,” 
ütles Kairi. “Kõige vanem, poiss, sai just kolmteist, kesk-
mine tüdruk sai kaheksa ja väiksem tüdruk saab märtsi 
lõpus kolmeseks. Kõik lapsed hakkasid hästi sobima ja 
koos mängima. Kui ta nüüd ära läheb, on tõesti naljakas 
tunne. Kurb on kindlasti!”

Carlost ootavad 800 000 elanikuga kodulinnas More-
lias 13-aastane õde, isa ja ema. “Järgmisel sügisel lähen 
üheteistkümnendasse klassi,” ütles Carlos. “Tulevikus 
tahan hakata Mehhikos pannkookide müümisega äri 
tegema. Kui mulle pannkoogid nii väga meeldivad, siis 
küllap on Mehhikos palju teisigi selliseid! Helistasin eile 
emale ja ta arvas, et see on hea idee.”

Vahetuspereks saamine  
on olnud positiivne  
väljakutse kogu meie perele:  
see on palju andnud, aga ühtteist nõudnud. Kuna 
perre saabus võõras laps teisest kultuurist, nõudis 
see omajagu kannatlikkust, et talle kõiki meie 
eripärasid selgitada. Krit on olnud usin õppija ning 
oma küsimustega pannud meidki sügavamalt oma 
kultuuri üle juurdlema. Oleme ühiselt võtnud ette 
erinevaid tegevusi, et tutvustada talle Eestimaad 
ning loomulikult seeläbi ise palju õppinud. Saime 
tänu YFU-le juurde ühe toreda pereliikme, kellega 
soovime sidet pidada kogu elu.

Kerli Moora  
(vahetusema 2018/19)

Vahetuslaste positiivne 
mõju perele.

Võõras laps meie peres terveks aastaks? Tasu selle 
eest ei saa. Vastutus on suur. MIKS?

Kui vahetusaasta lõpule jõuab, saame kokku 
vahetusperedega, kes on võtnud enda perre YFU 
lapse ning neilt uurides, mida ühiselt saavutati, 
kuuleme palju head. Kes toob välja selle, et pere 
on saanud rooste maha lihvida oma võõrkeel-
telt, kes peab väärtuslikuks ühiseid jutuõhtuid, 
mis panevad nii mõndagi siin maailmas teisiti 
nägema. Jah, vahetusaasta ei ole lihtne - tege-
mist on teismeliste kasvatamisega ja isegi need, 
kes ei ole veel ise jõudnud puberteediealisi kant-
seldada, võivad vaid ette kujutada, milline on see 
väljakutse. Siiski räägivad kogemustega pered, et 
sellist väljakutset ei pea pelgama. Panna proovile 
oma pere on suurim võimalik eneseületus. Mis 
siis ikkagi paneb juba mõne Eesti pere võtma 
kaheteistkümnendat vahetusõpilast?

Carlos perelastega Hiiumaal
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Eestlasi on üle maailma laiali väga palju ning oma 
kultuuri edasiandmine erinevates Eesti kogukondades 
on järjest olulisemaks muutunud. Mitmed väliseest-
lased on tulnud Eestisse oma juuri otsima just YFU 
kaudu. Nii ka Ella, kes on üles kasvanud küll Austraa-
lias, kuid on olnud tihedalt seotud Austraalia Eesti 
kogukonnaga. Tema vanavanemad olid eestlased 
ning kodune keel emaga on samuti eesti keel. Aust-
raalias laulis ta eesti koorides ja tantsis rahvatantsu 
ning tuli nüüd kaema, milline meie kultuur siin Eesti-
maal välja näeb. Palusime Ellal kirjutada oma elust 
Eestis.

Tere!
Mina olen Ella, ma olen Austraalia-Eesti päritoluga ja 
olen elanud juba kuus kuud vahetusõpilasena Eestis. 
Ma olen selle aja jooksul palju vahvat ette võtnud 
ja kogenud ning olen tänulik YFU-le Eestis olemise 
võimaluse eest. YFU kaudu mul on olnud palju seik-
lusi väljasõitudel Eestis: ma osalesin rattamatkal 
Hiiumaal, sõitsin bussiga Narva ning praamiga Saare-
maale, kõndisin Peipsi järve jääl ning õppisin natu-
kene kõnõlõda Setomaal. 

Eestist on üldiselt mugav reisida väljagi: käisin 
vahetusperega Kemi lumelinnas ja jõuluvanal külas 
Rovaniemis Soomes, kooli kooriga Skoklosteri lossis 
Stockholmis ning Ed Sheerani kontserdil Riias. 

Oma igapäevases elus siin Eestis käin rahvatantsu 
ja võrkpalli trennis, õpin plokkflööti ja laulan kooris 
ning sellel suvel ma laulsin koos Kiili kooli kooriga 
laulupeol. See oli imeline elamus, mis tegi südame 
soojaks ning täitis hinge uhkusega, et olen eestlane. 
Minu lemmik mälestus on see, kuidas rahvas ja lauljad 
sulandusid üheks siis, kui ühendkoor tuli lavale ning 
me kõik koos seistes ja kätest kinni hoides laulsime 
minu lemmiklaulu: „Ta lendab mesipuu poole”. 

Mul on olnud esmakordselt võimalus tähistada mitut 

Vahetuspered

Minu teistmoodi elu Eestis

Eesti tähtpäeva. Käisin vastlapäeval kelgutamas, 
kirjutasin peapreemia võitnud luuletuse „Ood eesti 
keelele” emakeelepäeval ning jaanipäeva veetsin oma 
vahetusperega maal ning esinesin Põhja-Tallinna jaa-
nitulel Kiili Kirjude rahvatantsurühmaga.  

Koolis olen märganud, et ma tegelen muusikaga palju 
rohkem kui kodus, kuna see on kohustuslik aine 12. 
klassini. Minu muusikaõpetajad on väga andekad ja 
kõrgelt haritud. Veel oli üks kohustuslik aine riigi-
kaitse, milles ma tutvusin Eesti kaitseväega ning osa-
lesin riigikaitselaagris. Seal me õppisime marssima, 
tulistasime relvadest ja puhastasime neid, magasime 
telkides ning sõime toidupakkidest. 

See oli minu jaoks ainulaadne elamus, mis lisaks 
kogutud teadmistele andis mulle võimaluse veeta 
aega Eesti looduses. Kõndida kaskede vahel, magada 
mändide all, matkata läbi raba, korjata metsmaa-
sikaid ning nautida pikki suvepäevi, on minu meelest 
täielik paradiis. Talvine ilm andis mulle ägedaid või-
malusi suusatada meie kohalikul staadionil ja uisu-
tada korvpalliväljakul. 

Veel üks asi, mis mulle Eesti puhul meeldib, on toit. 
Eesti eriline, ja minu jaoks harva kättesaadav must 
leib, soolatud kurgid, pelmeenid, astelpaju- ja kase-
mahl, kama, Kalevi kommid, kringel, kohukesed, 
kodujuust ja muu maitsev, mis täidab kõhtu ja soojen-
dab südant eestlusega. 

Eestis olla on võrratu ning ma nii ootan teist poolaas-
tat, mis loodetavasti annab veel lahedaid kogemusi, 
armsaid mälestusi ja ägedaid elamusi!

Ood eesti keelele

Ole igavesti,
püsi ja arene,
lase laulusse

oma ilusa heliga
uhked sõnad,

koosta raamatuid
oma kaunite lugudega,

täida südameid
oma soojusega

ja koduse tundega.

Ella laulupeol “Minu arm” 2019

Soovitusi eelmistelt vahetusperedelt 
vahetusaasta lõpus:
• Elage oma elu tavapäraselt edasi, ainult et nüüd 

koos vahetusõpilasega.

• Olge avatud ja ärge tehke eeldusi.

• Ärge looge eelarvamusi.

• Ei tasu pabistada – tundke end nagu omas 
kodus, olgugi, et perega liitub üks teismeline, 
kes on võtnud ette julgustüki tulla teise riiki (või 
sootuks teisele poole maakera), liituda perega, 
keda enne ei tunne, õppida keeles, mida varem 
pole ehk kuulnudki… Mida rahulikumaks ja 
avatumaks jääte, seda ladusam on kohanemine. 
Garanteeritud on see, et aasta jääb meelde nii 
vahetusõpilasele kui teile. Jäägu siis meelde hea!

• Andke aega, et vahetusõpilane saaks sisse elada.

• Leidke teine YFU pere, kellega koos toredaid asju 
ette võtta ja reisida.

• Julgustage õpilast suhtlema ja elus osalema.

• Olge avatud. Ärge suruge enda ootusi peale. 
Vaadake, mida see laps tegelikult vajab. Leidke 
viis temaga suhtlemiseks. Igal inimesel on mingi 
teema, mis teda huvitab. YFU peaks olema 
sotsiaalne ülesanne, võimalus anda, mitte ainult 
saada.

• Ärge püüdke teda muuta, vaid aidake suunata.

• Olge kannatlikud.

• Ärge eeldage. Ka kõige lihtsam ja 
iseenesestmõistetavam asi ei pruugi olla õpilasele 
mõistetav.

• Pange pere reeglid alguses paika: söögid, nõud, 
koristamine, ühistegevustes osalemine.

• Ärge muutke enda tavaelu rutiini ja ärge suhtuge 
vahetusõpilasse nagu külalisse. Kaasake teda 
igapäevatoimetustesse, see lähendab teid ja aitab 
õpilasel paremini sisse elada.

• Teismelised ei vaja kogu aeg suurt aktiivsust. Nad 
vajavadki aega ja võimalust vahepeal lihtsalt olla.

Välja võib tuua põhilised pooltargumendid

• Oma pere kõrvaltvaataja pilguga nägemine.

• Asjade nägemine läbi vahetusõpilase silmade 
(vabastav kogemus näiteks mööda Eestimaad 
reisides).

• Tähendusrikkamaks saavad meie traditsioonid ja 
pühad.

• Kinnistub teadmine, et eestlane olla on uhke ja 
hää.

• Tekib selge arusaam, et ega eesti keel ei ole 
tõesti maailma lihtsaimate killast (minema, 
tulema, tooma, viima jne… Need tekitavad palju 
segadust, kui pead vahetusõpilasele selgitama, 
mis on nende erinevus).

• Vahetusõpilase kultuuriruumist saab osa kogu 
pere – võõrapärasest kulinaariast teistmoodi 
ilmavaateni.

„Igaljuhul tasub ära!“ räägivad need, kel endil 
on vahetusõpilane peres olnud. See, kuidas oma 
pere muutub tolerantsemaks, avatumaks ning 
rikkamaks, on väärtus, mida tavaliselt turistina ei 
koge. Seetõttu vahetusaasta just 11 kuu pikkune 
ongi – sinna jääb ema sünnipäev, kooliminek, õe/
venna sünnipäev, jõulud, vastlapäev, saunaõhtu 
sugulastega, lihavõtted ja palju muud. Igal aastal 
jõuab jaanipäev vahetusperedele kätte liiga ruttu. 
Loetakse päevi hetkeni, mil EI taheta koju tagasi 
minna. Enamik vahetusõpilasi on pere külge nii 
kasvanud, et lahkumine näib võimatu - võõrast 
lapsest on saanud oma.
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YFU Eesti pakub 14-18 aastastele noortele võimalust veeta kooliaasta välisriigis. Vahetusaasta YFUga 
annab asendamatu kogemuse eluks, mida üksi teine programm hiljem ei suuda pakkuda. Toetav 

vahetusperekond, kohalik kool, sõbrad ning see, et noor ei pea muretsema oma sissetuleku eest, loob 
erilise kombinatsiooni tingimustest, mis on soodustavad enesearenguks ning keeleõppeks.

MIKS SAATA LAPS VAHETUSAASTALE YFUGA?

YFU on üks tunnustatumaid ning pikema kogemusega vahetusprogrammide 
pakkujaid - maailmas oleme tegutsenud juba üle 65 aasta, Eestis oleme 
tegutsenud 27 aastat. Meil on kogemused ja professionaalne tugisüsteem. 
Kogemuse läbi teinud lapsevanemad soovitavad!

Veel küsimusi? Võta ühendust!
Mari Tanissaar  

Väljaminevate õpilaste programmispetsialist

 mari@yfu.ee     5887 3131

Kuidas saada YFU vahetusõpilaseks?

Taotlemine jaotub järgnevateks sammudeks:

Kandideerimine algab taotlusdokumentide 
esitamisest: taotlusankeet (selle saad esitada 
meie kodulehel www.yfu.ee), motivatsiooni 
küsimustele vastamine (ka seda saad teha 
otse kodulehel) ja hinnete ülevaade. Taotlu-
seid võtame vastu aastaringselt ning neid võib 
esitada juba järgnevateks õppeaastateks.

1.

Pärast Valimispäeva ootame sind koos vähe-
malt ühe lapsevanemaga lepinguvestlusele. 
Vestlus annab võimaluse uurida detailsemalt 
erinevate riikide programmide ning ülesehi-
tuse kohta, samuti lepingu ja rahastusvõima-
luste kohta. Valimispäeva läbinud õpilasel on 
võimalik osaleda ka toetajate otsimise koolitu-
sel. Sellest loe lähemalt leheküljelt 24.

3. Lepinguvestlusele järgnevalt avaneb võimalus 
sõlmida leping soovitud sihtriiki, eeldusel, 
et sinna on antud hetkeks veel vabu kohti. 
Pärast lepingu sõlmimist algab põhjalikum 
ettevalmistus vahetusaastaks ning YFU Eesti 
toetab ja abistab Sind igal sammul! Täpsemalt 
saad lugeda meie kodulehelt www.yfu.ee.

4.

Kui taotlusdokumendid on esitatud, saad sa 
kutse Valimispäevale – üritus, mille käigus 
sinuga vesteldakse ning tehakse grupitöid, 
eesmärgiga saada sinust parem ülevaade ning 
veenduda, et oled vahetusaastale minekuks 
valmis.

Vahetusõpilased

Ungaris, Šveitsis ja Belgias käinud õpilaste lapsevanem:

“Elasime perega seitse aastat välismaal ja kogesime omal käel, mida annab laste arengule pikaajaline 
elamine teises kultuuriruumis. Lapsed olid siis veel väiksed, kuid nö pubekaikka jõudes ja Eestis tagasi 
olles oli meil vanematena valmisolek ja huvi oma lapsi aastaks õpilasvahetusse saata. YFU organisat-
siooniga paremaks tutvumiseks, otsustasime kõigepealt hakata vahetuspereks. Tänaseks on meie peres 
elanud juba kaks tüdrukut – Saksamaalt ja Belgiast. Väärt kogemus andis lõpliku tõuke nii meile vane-
matena, kui ka kindlustunde lastele, et nad tahavad minna ja saavad hakkama. 

 Robert õppis aasta aega Budapestis muusikaprogrammis Bela Bartok’i gümnaasiumis kontrabassi eri-
alal, mis on Ferenc Liszti akadeemia ettevalmistus-gümnaasium. Ingmar õppis Šveitsis, Zürichis samuti 
nö mitteametlikus muusikaprogrammis, tema kool sai valitud lähtudes trompeti edasiõppimise võima-
lustest. Ja Iris, meie pere noorim, käis Belgias, Brüsseli Kunsthumaniora kooli muusikaprogrammis oma 
saksofonimängu oskusi edasi arendamas. 

Meie pere selge eelistus on olnud YFU mõnedes maades pakutavad muusikaprogrammid. Rääkimata 
vabast keeleoskusest, mis vahetusaastaga kaasneb, on lapsed vahetusaasta tulemusel iseseisvamad, 
saavad hakkama mitmete väljakutsetega, on edukad ja edasipüüdlikumad. Tänu laste vahetusaastale 
on rikastunud kogu pere rahvusvaheline elu – suhtleme meie lapsi võõrustanud peredega, käime ükstei-
sel külas ja naudime seda kõike täiega.”

Sulev Nõmmann
Siidrikoda OÜ asutaja, Roberti, Ingmari ja Iris-Helena isa

Saksamaal käinud 
õpilase lapsevanem 
nendib:
„Lastele ja noortele suu-
repärane võimalus saada 
end lähemalt tundma, 
ületada raskusi, tutvuda 
maailmaga, erinevate ini-
mestega, muutuda salliva-
maks ja hinnata enam oma 
kodukohta ning päritolu. 
Erinevus rikastab!“

Itaalias käinud õpilase 
lapsevanem muljetab: 
„Vahetusaasta annab 
meeletu kogemuse. Saab 
juurde enesekindlust, 
iseseisvust, õpib lahen-
dama probleeme ja saama 
hakkama täiesti erinevate 
inimestega. Lisaks muidugi 
keeleõpe.“

Hiinas käinud õpilase 
lapsevanem räägib:
„See on elumuutev 
kogemus, mis tõstab 
mugavustsoonist välja. 
Niisugust kogemust pole 
Eestis võimalik saada.“

2.
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Vahetusõpilased

Lisaks aastastele programmidele pakume ka 
lühiprogramme järgnevatesse riikidesse: Ecua-
dor, Hiina, Kreeka, Itaalia, Jaapan, Läti, Rumee-
nia, Prantsusmaa, Saksamaa, Serbia, Taani, Tai, 
Türgi, USA, Uruguay, Venemaa. Vaata lisa www.
yfu.ee/luhiprogrammid või küsi yfu@yfu.ee

Kuhu saab YFU Eestiga minna?

Argentina  
Austraalia 
Austria  
Belgia  
Brasiilia  
Bulgaaria  
Ecuador  
Hiina  
Hispaania 
Holland 
Iirimaa 
India 
Itaalia 
Jaapan 
Kanada 
Läti 
Leedu 
Lõuna-Aafrika Vabariik 
Mehhiko 
Norra 
Paraguay 
Poola 
Prantsusmaa 
Rootsi 
Rumeenia

Saksamaa 
Serbia 
Slovakkia 
Soome 
Suurbritannia 
Šveits 
Taani 
Tai 
Tšehhi 
Tšiili 
Türgi 
Ungari 
Uruguay 
USA 
Uus-Meremaa 
Vietnam

Vahetusõpilased oma kogemusest

Ma poleks kunagi arvanud, et Taani, üks pisike riik üsna 
Eesti külje all, võib siiski nii teistsugune olla. Õhtusöö-
gid kogu perega, naeratavad ja jutukad kassapidajad, 
„aega ju on“ suhtumine - seda ja palju muud seob üks 
sõna - hygge. See võtab kokku mõnusalt veedetud aja 
sõprade ja perega, aga ka pehmed sokid ja rahuliku 
kõnnitempo. Aasta jooksul sai mulle hygge olemus 
üha selgemaks, sest see pole ainult sõnakõlks, vaid 
suuresti kogu taani kultuuri alus, mis väljendub nende 
suhtumises, kõnemaneeris ja ajatajus. Vahetusaasta 
kogemus aitas minu kiiresse argiellu Eestis juurde tuua 
rahulikkust, arusaama puhkuse ja lihtsalt olemise vaja-
likkusest ning vabamat suhtumist kõigesse keerulisse. 
Vahetusaasta andis juurde palju julgust, sest kui oled 
julgenud teha midagi riigis, kus keelt ei oska ja kedagi 
ei tunne, siis Eestis on pärast seda palju asju käkitegu.

Minu vahetusaasta Jaapanis oli üks imeline ja seik-
lusterohke kogemus. See aasta oli täis uue võõrkeele 
omandamist, uue keskkonna ja kultuuriga harjumist, 
uusi tutvusi ja kogemusi ning lõbusaid mälestusi, 
mida elu lõpuni meenutama jään. Armastan sealset 
maastikku ja toitu väga. Suisa nii palju, et igatsen seda 
taga. Mul on olemas koht mitme tuhande kilomeetri 
taga, mida saan kutsuda teiseks koduks ja kuhu mind 
oodatakse avasüli tagasi. Vahetusaasta on aasta, 
mis jääb meelde kogu eluks ja aitab tulevikus muude 
asjadega kiiremini kohaneda. Loodan, et ka Sina, 
kallis lugeja, valid võimaluse veeta ühe vahva aasta 
välismaal!

Kõige suurema jälje jättis minu südamesse minu 
vahetuspere, kellega koos elasin üle nii tõuse kui 
mõõnasid. Ainult ühe aastaga suutsid nad muuta ja 
avardada minu maailma vaatenurki igas suunas ja 
panna mind asju rohkem hindama ja väärtustama. 
Minu kõige meeldejäävaim hetk oli see, kui mu vahe-
tusvennale tulid sõbrad külla ja ta tutvustas mind kui 
oma õde, mitte kui vahetusõpilast. Sel hetkel sain aru, 
et jah need siin ongi minu inimesed, minu pere ja ma 
kuulungi siia.

Sain oma vahetuspere teada kümme päeva enne mine-
kut ning juba esimestest sõnumitest alates tundsin, 
et olen nende perre äärmiselt teretulnud. Lootsin, et 
kohale jõudes ei pea ma pettuma ning tõepoolest - mu 
uus pere kujunes veel armsamaks kui ma arvasin! Esi-
mestel minutitel oma uues Ecuadori kodus ei saanud 
ma keelebarjääri tõttu mitte midagi aru peale selle, et 
vahetusisa mulle rõõmsalt naeratades “Tütreke, meie 
kodu on nüüd ka sinu kodu!” ütles. Ma jään igavesti 
tänulikuks oma hiiglasuurele Lõuna-Ameerika pere-
konnale, kes mind ikka meeles peab ja tulihingeliselt 
tagasi ootab ning kes ei avanud mulle mitte ainult ukse 
oma koju, vaid ka oma südamesse.

Viktoria Jefimova
Ecuador 2017/18

Andra Salumaa  
USA 2017/18

Siret Siim
Taani 2016/17

Anett Lee Melts
Jaapan 2018/19



1918

TASA

 

SÕUAD

KAUGELE

 

JÕUAD

Korduma kippuvad küsimused
Kui vahetusaastalt tagasi tulen, siis 
millises klassis ma kooliteed jätkan?
Kooliteed jätkatakse enamasti pooleli jäänud kohast – 
kui lõpetasid enne vahetusaastat 9. klassi, siis tagasi 
tulles lähed 10-ndasse. Vahetusaastal klassi lõpeta-
mine on keeruline, kuna esimestel kuudel õpitakse 
alles keelt, mistõttu ei ole võimalik täismahulises 
õppetöös osaleda. Samuti on õppekavad riigiti üpris 
erinevad ning ainete ülekandmine seetõttu komp-
litseeritud. Kui õpilane saab aga oma Eesti kooliga 
kokkuleppele ainete ülekandmise osas, siis ei ole YFU 
poolt sellele takistusi. Iseenesest „vahele jäänud“ 
kooliaasta edasist kooliteed kuidagi ei mõjuta ning 
sageli on uue klassiga jätkamine isegi kergem – vahe-
tusaasta muudab Sind ennast päris palju!

Kas sihtriigi ja linna valiku saab teha 
ise või on mingi nimekiri variantidest 
kuhu saab minna?

Sihtriigi saab õpilane valida ise, eeldusel, et sinna 
on lepingu sõlmimise ajal vabu kohti ning silmas 
peab pidama sihtriigi poolseid ootuseid vanuse, 
keeleoskuse jms osas (täpsem info riigiti kodulehel). 
Konkreetset piirkonda või linna aga sihtriigis valida 
ei saa – õpilane läheb elama sinna, kuhu leitakse 
talle sobivaim vahetuspere. Ainsateks eranditeks 
on Suurbritannia ja Iirimaa, mille puhul saab 
lisatasu eest valida ka piirkonda (täpsem info riigiti 
kodulehel). Suurem osa õpilastest paigutatakse 
väiksematesse piirkondadesse ja asulatesse - sealne 
keskkond aitab noorel kiiremini kohaneda.

Kas enne ei saa lepingut sõlmida, kui 
kogu raha pole koos?
Lepingu sõlmimise hetkel ei pea raha koos olema – 
osalustasu maksed jaotatakse graafiku alusel perioo-
dile, mis jääb lepingu sõlmimisest vahetusaasta 
alguseni. See annab võimaluse osa summast ka näi-
teks toetajate abiga kokku saada. Kindlasti võiks aga 
lepingu sõlmimisel olla olemas plaan rahastuse leid-
mise kohta – see aitab sihi silme ees hoida ning annab 
kindlustunde nii meile kui teile!

Kas programmi osalustasu on 
ainukene rahaline kulu või peavad 
vanemad lapsele välismaale ka 
taskuraha kaasa andma?
Osalustasu katab suurema osa programmiga seondu-
vatest kuludest – lennupiletid, kindlustuse, väljaõppe- 
ja YFU seminaride kulu, paigutusega seonduvad kulud, 
õppemaksu, tugisüsteemi jms. Lisanduvad kulud või-
vad olla igakuine taskuraha, viisaga seonduvad kulud, 
õppematerjalid, koolivorm, igapäevane transport. 
Paljuski sõltub konkreetsest sihtriigist ning täpsemat 
infot selle kohta leiad kodulehel.

Kuidas käib stipendiumi taotlemine? Mil-
lised on stipendiaatide valikukriteeriumid 
ning millised tegurid suurendavad stipen-
diumi saamise võimalust?
Hooaja jooksul toimub kaks stipendiumikonkurssi. Sti-
pendium on ühekordne rahaline toetus summas 1000 
– 2000 eurot. Seda saavad taotleda kõik õpilased, kes 
on läbinud valimispäeva, käinud lepinguvestlusel ning 
osalenud toetajate otsimise koolitusel. Taotlemiseks ei 
pea veel leping sõlmitud olema. Taotlemise protsess 
jaotub kaheks: esmalt esitatakse avaldus ja tutvustav 
video endast ning nende põhjal otsustab komisjon, kes 
kutsutakse edasi intervjuule. Taotlejate puhul jälgitakse 
seda, kui hästi on põhjendatud soov minna vahetu-
saastale, kui palju on iseseisvalt vaeva nähtud rahas-
tuse leidmiseks, milline on reaalne vajadus lisanduvaks 
rahaliseks toetuseks ning loomulikult seda, et noorel 
oleks vahetusaastast rääkides sära silmades.

INFOTUNNID

Miks üldse minna?  
Mida peaks enne teadma ja tegema?  

Kuidas seda kõike rahastada?  
Mis riikidesse on üldse võimalik minna? 

Kuidas vahetusaasta välja näeb, mis seal 
toimub? 

Kõigile neile ning palju rohkematele küsimus-
tele saad vastuse tulles YFU Eesti infotundi!

Täpsem info ja registreerimine  
YFU Eesti kodulehel

Minu jaoks toimis vari-juht-mentor süsteem ideaal-
selt! Varjuna alustades tundsin end justkui õpipoiss: 
minu ülesanne oli seista Peetri kõrval, kõike jälgida 
ja märkmeid teha. Selles suhtes on vari mugav olla – 
kogu vastutus on siiski koordinaatoril ja varjult ooda-
takse lihtsalt ettevalmistust. Kui veebruaris Peeter 
Portugali õppima läks, tundsin, et justkui iseenesest 
pidin varjuks olemise ületama ja kiirelt koordinaa-
tori mantli selga ajama. Peeter oli küll alati interneti 
vahendusel olemas, kuid just WS-il kohal olles tundsin 
temast väga puudust. Siinkohal tuligi kasuks Trine 
mentorina – tema aitas korralduslikust poolest ja 
toetas vaimselt. Minu jaoks ongi mentori ülesanne 
asendada koordinaatorit ajal, mil teda ennast pole. 
Ma ei kujuta ette, et oleksin sel ajal kõigega nii hästi 
toime tulnud ilma mentori olemasoluta.

VKG on olnud osa minu elust viimased viis aastat ning 
läbi aastate olen näinud erinevaid töökorralduslikke 
variante ja täitnud erinevaid rolle. Mäletan kui koor-
dinaatorina alustasin ning mentori ja varju süsteem 
VKG-s veel ei toiminud. Mul on hea meel näha, et 
viie aasta jooksul on siiski toimunud pidev areng 
ning järk-järgult on välja kasvanud vari-juht-mentor 
süsteem, mis – nii nagu Peeter ka ütles – on viimasel 
aastal toiminud kui kellavärk. Aasta jooksul jätsin 
vastutuse täielikult Peetrile ja Carmenile, vaheteva-
hel hiilisin nende Skype koosolekutesse ja vajadu-
sel vastasin tekkinud küsimustele eelmiste aastate 
know-how põhjal. Mulle tundub, et kui algselt rollid ja 
nende olemus nii iseendale kui ka meeskonnale lahti 
mõtestada, on just selline kolmiksüsteem tõhus ja 
annab võimaluse teadmiste jätkusuutlikuks edasiand-
miseks. 

Sarnaselt Carmeniga algas minu koordinaatoriks ole-
mine varjuna juba kevadisel WS-il, kui Trinet ennast 
polnud. Ma valetaks, kui väidaksin, et tol hetkel ma 
temast puudust ei tundnud. Ka koordinaatorina 
konsulteerisin ma mitmeid kordi Trinega, et raskete 
olukordadega hakkama saada. Sellepärast arvan, et 
mentori rolli loomine oli väga hea mõte. Koordinaato-
rina seadsin endale eesmärgiks Carmenit nii põhjali-
kult kui vährgi võimalik koordinaatori rolliks ette val-
mistada, nagu seda oli teinud Trine mulle, sest minu 
vastutus pole mitte ainult praegune hooaeg, vaid 
järgmisedki. Nüüd, hooaja lõpus, tean, et mu eesmärk 
sai täidetud suurepäraselt, kuna Carmen näitas juba 
kevadisel WS-il, et temast saab väga äge koordinaa-
tor. Tunnen, et meie varju-koordinaatori-mentori 
kolmik toimis nagu kellavärk. 

Carmen Kask
vari, Belgia 2015/16

Trine Tamm
mentor, Belgia, 2013/14

Peeter Raudsepp
koordinaator, Saksamaa 2014/15

Vabatahtlikud

Vabatahtliku teekond - abikäest mentoriks

MA MÕISTAN, ET MINUST SÕLTUB, ET ASI 
SAAKS TEHTUD, SEST KOOS ON ÄGE!

Just selline mõtteviis on omane YFU Eesti vaba-
tahtlikele. YFU Eesti väärtuseks on inimesed, kes 
juhinduvad ühisest põhimõttest, et koos on äge! 
YFU jaoks on äärmiselt oluline kaasata ja aren-
dada vabatahtlikke, et seeläbi hoida ja kasvatada 
suhtumist “ma mõistan, minust sõltub”. Mõtes-
tatud tegevuse kaudu oskavad YFU vabatahtlikud 
toime tulla vastutusrikastes rollides, mis võimal-
davad teadlikult omandada uusi oskusi ja neid 
kasutada ka organisatsioonist väljapool. 
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AITÄH, ARMSAD KOORDINAATORID!

YFU Eesti suurimaks väärtuseks on inimesed. 
See väljendub igas YFU ettevõtmises: meie 
tublid ja võimekad vabatahtlikud oskavad läbi 
viia kultuuriteemalisi koolitunde, pakkuda 
tuge Eestisse saabunud vahetusõpilastele, 
korraldada mitmepäevaseid hariduslikke üritusi 
sadadele osalejatele ja palju-palju muud. Just 
taolistes väljakutsuvates tegevustes osaledes 
on vabatahtlikel ehk yfukatel võimalus anda 
enda panus organisatsiooni arengusse. Need 
tegevused on jaotunud töögruppidesse, mis 
tagavad vabatahtlikule võimaluse lüüa kaasa 
endale sobivas valdkonnas, kus rakendada ja 
arendada oma teadmisi ja oskusi.

2018/2019 hooajal oli YFU-s 17 töögruppi, 
mis tegutsesid seatud eesmärkide nimel 
järjepidavalt terve hooaja juulist juunini. Iga 
gruppi aitasid juhtida ja õigel kursil hoida 
yfukate kuldvara: meie toredad-tublid-andekad-
kohusetundlikud-väsimatud koordinaatorid 
ja varjud, tänu kellele on iga aasta ainulaadne 
ja unustamatu. Nemad võtsid kohustuse ja 
vastutuse seista YFU arengu eest, olles teejuhiks 
teistele vabatahtlikutele ja hindamatuks 
abiliseks kontorile.

Suur aitäh teile! 
YFU kontor

“Vabatahtlikud on tihti need, 
kes suuresti mõjutavad meie hea-

olu. Puhas keskkond, üritused, mis toovad 
kogukonna kokku, nõrgemate aitamiseks loodud 

teenused, kogutud annetused on vaid üksikud näited 
sellest, kuidas meie oma inimesed aitavad meie väikest riiki 

aina paremaks ehitada. YFU on siinkohal suureks abiks kasva-
tades peale uut põlvkonda, kes oma välismaal saadud kogemusi 

ja teadmisi naastes kodumaal ära kasutavad. Lisaks on YFU-s 
tegutsevad välismaalased oluline tugi meie kogukonna loomisele. 
Eestis ei ole vabatahtliku töö tegemine kuigi pika traditsiooniga. 
See on ehk ka põhjus, miks oma aja annetamise edetabelis leiab 

Eesti teiste riikide kõrvalt alles 92. kohalt. Teadmine, et mina 
saan kujundada seda kogukonda, kus on hea, turvaline, sõb-
ralik elada, algab meist endist. Vabatahtlikuna ühiselt meie 

kogukonda kujundades usun, et tõuseme sellel statis-
tika real kindlasti jõudsalt. ”

Kai Klandorf, Vabaühenduste Liidu 
juhataja

Õpilasena nautisin oma 
vahetusaasta lõpusirgel YES-i 

täiel rinnal. Senine kogemus YFU-s on 
mulle aga näidanud, et veelgi põnevam 

show-st endast on see, mis leiab aset lava 
taga. Vabatahtlikuna oli võimas lüüa kaasa nii-

võrd suure ürituse toimumisse nagu YES ja näha, 
kuidas kogu kaadervärk tööle hakkab. Lisaks 

tegusale nädalale Saksamaal, sain IGL-i (Inter-
national Group Leader) rollis olles õpilastega 
koos bussiga koju sõita ning nendega koos 

naerda, nutta ja lõputult laulda.
Anette Haavamäe, 

YES tiimi vabatahtlik. 

YES-il käisin 
IGL-ina juba teist korda, 

seega oli kogu trall minu jaoks 
tuttav – jah, juba kolmandat korda olin 

nõus 32 tundi bussis veetma! Mind motivee-
rib kõige rohkem see teadmine, et olen õpilased 

eelorientatsioonil vahetusaastaks valmis pannud ja 
aasta pärast võtan nad YES-il jälle vastu, et turvaliselt 
tagasi Eestisse tuua. Mis saaks olla pisarakiskuvam, 
kui pealt vaadata, kuidas nad oma peredega taas-
kohtuvad? Kogu ettevalmistus ja töö läksid sajaga 
asja ette – õpilased isegi uurisid Eestisse jõudes, 

millal uuele bussireisile lähme, seega nemad 
tundusid õnnelikud ja nii jäin mina kõigega 

väga rahule.

Carmen Kask, YES tiimi 
vabatahtlik

Vabatahtlikud

24.juunil asusid sajad yfukad tervest Euroopast teele 
Saksamaa poole, et osa saada järjekordsest YES-ist 
ehk Young Europeans’ Seminarist. Berliini lähistel toi-
muv üritus on mõeldud nendele noortele, kes on äsja 
lõpetanud oma vahetusaasta ning enne koju minemist 
saadakse osa ka YES-ist. Koos ligi saja vabatahtlikuga 
pannakse punkt oma vahetusaastale ning lisaks käsit-
letakse ka ühiskondlikult aktuaalseid teemasid, mille 
eesmärgiks on  laiendada silmaringi ja panna õpilasi 
nägema asju teisest vaatevinklist.

Selleaastase YES-i teemaks oli „Breaking through 
walls” ehk piiride lõhkumine nii rahvusvahelisel, ühis-
kondlikul kui ka personaalsel tasandil. Igal õpilasel oli 
võimalik ise otsustada, mis vaatenurga alt nad soo-
viksid antud teemale läheneda -  kas läbi kunstilise 
eneseväljenduse, debati, tehnoloogia või aktivismi. 
Töötoad kulmineerusid suure ühisüritusega, kus said 
õpilased projekte luues lahendada erinevaid ühis-
kondlikke probleeme.

Eestlaste jaoks ei lõppenud YES aga kiire lennuga koju, 
vaid meie delegatsiooni ootas ees 32-tunnine bussi-
sõit. Eestlased tulevad traditsiooniliselt YES-ilt tagasi 
bussiga ning kuigi esmalt ei ole keegi sellest mõttest 

Vabatahtlikuna YES seminaril

vaimustuses, on nende arvamus pärast esimesi tunde  
täiesti muutunud. Kui bussitäis õpilasi, kes aasta aega 
Eestis ei ole olnud, liigub üheskoos Eesti poole, saab 
kindlasti äge olema. Läbi Saksamaa, Poola, Leedu ja 
Läti mängis bussis ainult eesti muusika, millele terve 
bussitäis rahvast kaasa laulis. Bussis sõime üle pika 
aja eesti snäkke (kartulivahvlid läksid eriti peale) ning 
endiste vahetusõpilaste teadmised pandi proovile 
mitme viktoriiniga. Mõnikümmend kilomeetrit enne 
Eesti piiri toimus ka õpilastele üllatusena piknik, kus 
kohukeste nägemine tõi nii mõnelegi pisara silma.

Kui juba YES-i ja bussisõitu on raske sõnadesse panna, 
siis Eesti piiri ületamine on täiesti sõnulseletamatu. 
Läbisegi nuttes ja naerdes joosti laulude saatel bussist 
välja, suudeldi kodumaa pinda ning üksteist ringis 
kallistades lauldi hümni, mis ei olnud emotsionaalne 
üksnes meie noortele, vaid ka vabatahtlikele. Seejärel 
jätkus tee edasi Pärnu ja Tallinna poole, kus pered ja 
sõbrad juba ootamas olid.

Kuigi ise lahkusin vahetusaastale ligi kaheksa aastat 
tagasi, on YES ja YES buss ühed põhjustest, miks ma 
endiselt YFU-s vabatahtlikuna tegutsen. Kuigi selle-
aastaseid vahetusõpilasi olen eelnevalt vaid korra 
nende eelorientatsioonil kohanud, olid nad muutunud 
ja tagasisõidu ajaks olid saanud osaks meie suurest 
YFU perest ning vähemalt mina ei jõua ära oodata, 
mida kõike nad vabatahtlikena tegema hakkavad. 
Edukat vabatahtlikuteed!

2018/2019 HOOAJA 
STATISTIKA

• 17 töögruppi 
• 26 vabatahtlikku juhtivas  

või varju rollis 
• 174 vabatahtlikku panustasid osaleja 

või korraldajana 209 ürituse 
toimumisse 
• 573 liiget

Anneli Võsandi
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UKS YFU MAAILMA 

Armas vahetusaastalt Eestisse naasnud vahe-
tusõpilane, kes sa soovid osa saada YFU vaba-
tahtlikkuse maailmast! Oleme sinu jaoks loonud 
aastase sisseelamise programmi - niinimetatud 
„jubina elutsükli”, mis toetab sind vabatahtliku 
tee alguses. Seda teekonda läbides omandad 
põhiteadmised YFU ürituste korraldamisest, saad 
astuda esimesed turvalised sammud yfukana ja 
leiad sõbrad terveks eluks!

Kõige rohkem tunnen ma peale jubina aastat tänutun-
net teiste yfukate vastu, sest olenemata korraldata-
vast sündmusest, oli meie koosolemine alati äärmiselt 
lõbus ja motiveeriv. Meeldejäävaim hetk minu jubina 
aastal oli siis, kui mulle tuli postkasti kõige armsam 
paberkiri teatega, et olin saanud ELO (eelorientat-
sioon) tiimi vabatahtlikuks – see oli olnud üks mu 
unistustest juba enne vahetusaastat ja selle täitumine 
tegi mind nii-nii rõõmsaks!

Viktoria Jefimova 
Ecuador 2017/18

Minu jubina aastal on iga YFU-ga veedetud hetk olnud 
täis uusi kogemusi ja vahvaid yfukaid. Selle aasta üks 
kõige meeldejäävam osa oli ELO (eelorientatsioon), 
üks YFU suurüritustest väljaminevatele õpilastele. 
Need kolm päeva juunikuust olid jalustrabavalt vah-
vad. See oli võimalus aega veeta koos teiste vabataht-
likest sõpradega ja õppida tundma uusi õpilasi, kes 
peagi suunduvad vahetusaastale. See ei olnud ainult 
tore ja vahva, vaid ka väga arendav kogemus. Ma sain 
aru, kui paljuks rohkemaks ma vabatahtlikuna võime-
line olen. Ei saa salata, et pärast ELO oli mu väsimus 
suur, aga rõõm südames oli veelgi suurem, sest olin 
saanud veeta imetoreda aja koos oma YFU perega.

Ella Mari Roosi 
Austria 2017/18

Minu kõige esimene mess, kus ma käisin oli Saaremaal 
Kuressaares. Kuni messi lõpuni kulges kõik plaanitult, 
asjad said kaasa, saime boksi ilusti üles, saime terve 
hunniku kontakte jms. Pärast messi lõppu kui me 
spordihoonest lahkuma hakkasime, olid ühel hetkel 
kõik meie kohvris olnud asjad igal pool laiali, nimelt 
oli kohvri lukk ootamatult katki läinud. Meil ei tulnud 
ühtegi paremat ideed, kui sõita taksoga kesklinna, 
osta rull teipi ja kohver kinni teipida. Teibi me saime 
ja ka kohver püsis kuni kontorisse jõudmiseni kenasti 
koos, kuid see ehmatus, mille põhjustas meie asjade 
laiali lendamine püsib veel pikalt meeles. Aga milline 
õppetund!

Leana Jete Korb 
Austria 2017/18

Siiamaani on kõige eredamalt meeles minu esimene 
YFU üritus vabatahtlikuna, milleks oli AAS (Aasta 
Alguse Seminar) 2018. Need viis päeva olid väga 
kiired, sisukad ja väsitavad, kuid energia oli alati 
laes tänu ümbritsevale tiimile, kellest sai minu teine 
perekond nende väheste päevade jooksul. Esimesest 
hetkest alates tundsin end kui YFU pere osa. 

Birgit Helen Tarien 
Uruguay 2017/18

Ma armastan inimesi õpetada ja seetõttu on loomuli-
kult mu lemmiktegevus YFU vabatahtlikuna koolituste 
andmine. Ma olen koolitusi teinud erinevates kohta-
des. Aga üks koolitus, mida ma mitte kunagi kindlalt 
ei unusta, on see kui pidin andma koolitust autos. See 
jääb mulle alatiseks üheks lahedaks mälestuseks, sest 
minuga oli väga tore grupp inimesi ja autos tehtud 
koolitus oli lahe ja teisugune kogemus.

Carmen Suik 
Argentina 2017/18

Minu esimene aasta YFU vabatahtlikuna

Vabatahtlikud

YFU kõige-kõigemad aastal 2018 
Septembris 2018 kogunesid meie tublimatest tublimad vabatahtlikud YFU Eesti teises kodulinnas – Tartus – 
Hotell Antoniuse restoranis, et tähistada edukat ja töökat hooaega kauni õhtusöögiga. Kuigi iga vabatahtliku 
panus on äärmiselt oluline, annab Aasta Vabatahtliku valimine yfukatele võimaluse märgata ja nomineerida just 
neid endi seast, kelle panus on olnud antud hooajal eriti inspireeriv. Konkursile nomineeriti üle kolmekümne 
särava ja tegusa yfuka, pere ja tiimi, kelle seast tunnustati kõige silmapaistvamaid järgnevate tiitlitega….

YFU aasta UUSTULNUK tuli ja jäi! Ta tegi palju - isegi 
rohkem veel kui kogenud vabatahtlikud. Uudistades, 
õppides ja vahel ka kukkudes vallutas ta kõik tipud ja 
jäi meelde!

YFU aasta VABATAHTLIK on oma aktiivsuse ja tegut-
semistahtega eeskujuks kõigile YFU vabatahtlikele, ta 
on muutunud aastaga YFU nägu ja YFU on muutunud 
tema nägu!

YFU aasta TÄHED on aasta jooksul silma paistnud eri-
lise toimekusega, viinud ellu erilise muudatuse, loonud 
uue kvaliteedi, teinud väga tublit tööd ja panustanud 
silmapaistvalt oma vastutusalas.

YFU aasta PERE on tulnud ja võtnud endale lapse, 
teinud tema vahetusaasta maailma parimaks ja on 
jäänud mulje, et vahetusõpilane on kuulunud sinna 
perre juba sünnist saati!

Liisa Vara

Liisa on täielik päikese-
kiir, kes kohe jubinana hakkas 

tegema absoluutselt kõike, mida 
vabatahtlikuna vähegi teha saab. Ta 
tegi meeletult koolipresentatsioone, 
messe, valimispäevi ja oli osa korral-
dustiimidest. Tegemist on inimesega, 
kes paneb terve toa särama ja aitab 

kõiges, milles vaja. Pole kaht-
lustki, et Liisa on Aasta 

Uustulnuk.

Perekond 
Maksimov

Perekond Maksimov jagas 
oma kogemust sisuliselt juba 
esimesel päeval. Nad aitasid 
YFU head sõna levitada ning 

tegid seda soojuse ning 
armastusega. Suur aitäh 

teile! 

Trine Tamm 

Trine panus YFU arengusse 
ja paremasse toimimisse on 

tohutu. See, kui korralikult ta asju 
teeb, kui suure vastutuse ta võtab, tema 

innovatiivsus ja teotahe on imekspandavad. 
Ta on näidanud oma pühendumust, 

võimekust ja YFU-meelsust koolitajana 
nii Eestis kui ka  rahvusvahelistel 
seminaridel. Kui taoline panus ei 

vääri tunnustust, siis ma ei 
tea, mis väärib!

Perekond Võik

Anti Kuusk

Liisa Naur Käroliis LutsarJohanna Viik

Elerin EelmäeAnneli Võsandi
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Näide õpilase tehtud plaanist ning 
YFU osalustasu jaotumisest:

YFU PROGRAMMI 
TASU JAGUNEMINE

NÄIDISPLAAN  
ÕPILASE OSALUSTASU 
KOGUMISEST

8%

YFU organisatsioonide ühtse 
kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse 
tagamine.

Infosüsteemid, andmebaasid, 
koolitused.

700 €

Pakun lapsehoiu teenust. 
Jalutan naabrite koera.

24% 

Kindlustus ja transport  
vahetusmaale ning tagasi.

1500 €

Käin suvel tööl.

27%

Õpilaste ettevalmistamine 
enne vahetusaastat.

Koolitused, seminarid, nõus-
tamine, lapsevanemate koh-
tumised, materjalid, YFU Eesti 
kontori töö ja tugiteenuste 
kvaliteedi tagamine.

300 €

Sünnipäevaks ja jõuludeks 
palun kinkida raha.

300 €

Müün laatadel kooke ja 
käsitööd.

800 €

Leian suvetöö.

41%

Vastuvõtva maa YFU kulud.

Seminarid, kohtumised, nõus-
tamine vahetusaasta jooksul. 
Perede leidmine, koolitamine, 
nõustamine. Kontori töö ja 
tugiteenuste kvaliteedi taga-
mine.

3400 €

Korraldan toetuste kogumise 
kampaania.

Olen läbinud YFU „Toetajate 
otsimise koolituse“ ja otsin 
toetajaid.

Taotlen YFUst stipendiumit.

100% 7000 €

Nõuanded toetajate 
otsimiseks:
• Leia just Sinule sobiv viis 

toetajate leidmiseks. Sellel teel 
ära karda eksida.

• Pisikesed eesmärgid aitavad 
sihti paremini silme ees hoida.

• Kõnesid ja kohtumisi on hea 
läbi harjutada, sest see annab 
enesekindlust võimaliku 
toetajaga suhtlemiseks juurde.

• Kui saadad meile, siis järgi 
õigekirja. Lihtne asi, mis kipub 
ununema, aga sellel on väga 
suur jõud.

• Kui sul on peal 
motivatsioonipuhang siis kasuta 
seda, mitte ära jää ootama 
paremat hetke.

Triin Jürimäe 
Toetajate otsimise 

koolituste juht 
2019/2020

YFU toetab õpilasi omalt poolt 
koolituste ja nõuga. Isikupä-
rase lahenduse toetajate leid-
miseks loovad õpilased ise. 
Unikaalne ja toimiv toetajate 
otsimise lahendus toob välja 
õpilase isikupära ning tekitab 
toetajates huvi. Hea plaan viib 
sihile.

Toetajate otsimine annab 
kogemuse, kus proovile pan-
nakse oma sihikindlus, pla-
neerimisoskus, ettevõtlikkus, 
loovus, suhtlemisoskus jpm.

2019/2020 õppeaastal oli 
juulikuu seisuga toetuseid 
saanud 36 õpilast, kokku 
407 toetajalt kogusummas 
114 650 eurot.

Veel küsimusi? Võta ühendust!
Kreete Tammaru
Arendustegevuste projektijuht

 kreete@yfu.ee     58 556 622 

Toetajad

Eestis on sadu tuhandeid heategevuses mitteosalevaid inimesi, kes saaksid endale lubada iga kuu vähemalt 
mõne euro annetamist heaks otstarbeks ja kümneid tuhandeid, kelle jaoks poleks probleemiks sellest ka oluli-
selt suurem regulaarne annetus. Nende lisandumine annetajate sekka võimaldaks oluliselt kasvatada heatege-
vusest oluliste ühiskondlike probleemide lahendamiseks laekuvat rahasummat.

Alates 2019 juunist on YFU Eesti osa „Ma armastan aidata” annetuskeskkonnast, mille kaudu kogume 
annetusi meie „Uks maailma – tolerantsema Eesti nimel” stipendiumifondi. Annetuste abil anname 
välja stipendiumid piiratud rahaliste vahenditega õpilastele, et vahetusaasta ning sellega kaasnev ene-
searengu võimalus ei sõltuks ainult noore majanduslikest võimalustest.

See on väike, aga kindel ja järjepidev panus meie ühiskonna muutmisesse - Eestisse naasevad noored, kes on 
täis teotahet, pingetaluvust ning uusi mõtteid kuidas meid ümbritsevat veelgi paremaks muuta!

Vali endale sobilik annetamise võimalus – kasuta 
ära kogutud preemiapunktid, loo annetusalgatus või 
sõlmi kas või väike püsiannetus. Üks väike muudatus 
võib anda panuse maailma muutmisesse meie ümber.  
Selleks ei pea tegema midagi muud, kui lihtsalt ühe 
oma pisikese läbimõtlematu kulu vahetama ühe hea-
teo vastu!

Iga heategu loeb

KUIDAS ANNETADA?
Läbi „Ma armastan aidata” keskkonnas on erinevaid 
annetamise võimalusi:

• Ühekordne annetus- Raha annetamiseks saad 
keskkonnas armastanaidata.ee/yfu-eesti valida 
pakutud summade vahel või sisestada sulle sobiva 
summa

• Püsiannetuse vormistamiseks suunatakse Sind 
internetipanka

• Swedbank preemiapunktid - Makstes 
oma ostude eest Swedbanki eraisiku 
pangakaardiga, kogud preemiapunkte. Valides 
preemiaprogrammis heategevuse kategooria 
Haridus, saad oma preemiapunktidega toetada 
annetuskeskkonnas olevaid hariduslikke 
organisatsioone (sh YFU Eesti). 

KUST MEID LEIDA? 

YFU Eesti kuulub valdkonda „Haridus” - Kõik 
annetatud punktid jagatakse valdkonnas esindatud 
organisatsioonide vahel võrdselt. Rohkem infot 
Swedbanki preemiapunktide programmi kohta: 
www.swedbank.ee/preemiapunktid

Teen annetusalgatuse - Siin saad YFU Eesti 
annetuskeskkonna projektile ise toetust koguda - loo 
oma annetusalgatus: https://www.armastanaidata.
ee/yfu-eesti

Näiteks saad sulle olulise sündmuse puhul kingituste 
asemel paluda sõpradel annetada YFU Eesti 
projektile.
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25 aastat head koostööd koolidega

Pakkumised koolidele õppeaastaks 
2019/2020 
YFU on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt loodud 
algatuse “Huvitav kool” partnerorganisatsioon. Alga-
tuse eesmärk on muuta iga kool huvitavaks õpilastele, 
õpetajatele, lapsevanematele, hariduse toetajatele ja 
sõpradele.

Miks just YFU töötoad?
• Põnevad kogemused otse klassiruumi – töötoad 

noortelt noortele;

• Iga töötuba sisaldab interaktiivset tegevust, mis 
annab silmaringi avardava kogemuse tavapärasest 
erineva nurga alt;

• Töötoad toetavad õppekava üldeesmärke (töötoad 
on kokku pandud koostöös algatusega Noored 
Kooli);

• Vabatahtlikel on töötoa läbiviimiseks vajalik 
ettevalmistus. Lisaks on neil mitmekülgne 
maailma rahvusvahelise kogemusega, mida 
põnevate näidete kaudu jagada. 

Kellele ja millised YFU töötoad?
• Hea võimalus 8.-11. klassi õpetajatele, kes 

soovivad oma õppetegevust põnevamaks ja 
elulisemaks muuta;

• Töötube saab tellida õppeaasta jooksul kasvõi 
mitu korda!

Lisainfo ja tellimine: 
Marit Lekstein 

Turundusspetsialist

 marit@yfu.ee     5553 3005

YFU töötuba kestab vähemalt ühe koolitunni 
(45 min).

Sobib 8.-11. klassile.

Külalistunnid on tasuta.

Minu arvates on töötoad, mida YFU Eesti koolinoortele pakub, niivõrd silmaringi avardavad ja huvitavad 
just seetõttu, et neid viivad läbi värskelt vahetusaastalt tulnud selleks väljakoolitatud õpilased, kelles on 
seda välismaist kultuuri ja vürtsi niivõrd palju sees särtsumas, et suudavad selle kuulajatele edasi anda 
just noortele sobivas vormis. Pärast tundi kõnnivad õpilased klassist välja, endal välismaiste kultuuride 
särts sees ning mõtted vahetusaastast peas mõlkumas.

Viisin töötube läbi üle Eesti eelmisel aastal, kuid päras töötubade lõppu tundsin alati, et midagi on minus 
puudu. See, mis mul puudu oli, on tunne, on see rõõm, kui särasilmsed õpilased veel pärast tunni lõppugi 
lisaküsimusi küsima ning lugusid kuulama jäävad. Kordki tundi ettevalmistades ei teadnud, mis seiklused 
mind seekord ees ootamas on ning kas esinen 30 inimesele või hoopis 130 inimesega auditoorium ees. Kas 
sõidan parema transpordi puudumisel kooli väljasõidu bussi ja 3. klassi õpilastega üheskoos tagasi koju. 
Iga tund on omamoodi äge ja eriline! Armusin TUURi niivõrd ära, et otsustasin selle enda südame asjaks 
võtta ja sellel aasta selle korraldamisesse panustada TUURi varjuna.

Arabella Saaliste, Ecuador 2017/18

YFU koolikülastus 90ndatel aastatel

Arabella YFU töötubasid läbi viimas

Selle aja jooksul oleme jõudnud pea igasse Eesti kooli ja 30 000 nooreni!

Koolid

Töötubade valik: 
Ühiskonnaõpetuse tund

Kuidas märgata ja analüüsida 
meid ümbritsevat ühiskonda oma 
mitmekesisuses?

 

Keele- ja kultuuritund

(inglise, prantsuse, saksa keeles 
või eesti keel võõrkeelena)

Mis on kultuur ning kuidas on 
seotud keel kultuuriga?

Minu elu vahetusõpilasena

Et teha häid valikuid, peab olema 
teadlik võimalustest.

Võimalused, mida õpilastele välja 
pakkuda: 
• Uurimistöö YFU põhjal;

• Töövarjupäev YFUs;

• Praktika YFU kontoris;

• Kogukonnapraktika 
(heakodanik.ee/ 
kogukonnapraktika).



YFU pood  
Yfukale YFU meened! 

YFU Eesti pusa on vaielda- 
matu hitt-toode läbi aegade. 
Sobib kooli, tööle, metsa või 
festivalile.You name it! PS. 
Lisandunud punane pusa!

YFU Eesti juubeli erimeene – 
imeline Eesti Disaini element 
Sinu kohvri küljes, kuhu iganes 
Sa ka ei rändaks! Vali sellest 
imelisest värvigammast endale 
üks täisnahast silt ja ole uhkusega 
yfukas kuhu iganes Sa ka ei läheks. 

YFU Eesti T-särk on YFU 
maailmas ainulaadne! Juhul 
kui hindad kodumaist disaini, 
siis see on MUST-HAVE!

Üüber öko kott, mis mahub 
kingituseks ka täiesti pungil 
olevasse käsipagasisse. 
Päriselt! 

Pudelivesi on ammu OUT! 
Kraanivesi on IN! YFU ülipopi 
pudeliga ei kannata sa enam 
kunagi veepuuduse all. PS. 
Pudel on BPA vaba!

Pole midagi paremat, kui 
üks soe kakao ühel külmal 
talveõhtul või kuum tee, kui 
oled äsja lõpetanud metsas 
pika matka. See lekkekindel 
termoskruus saab olema su 
parim sõber! 

1. 2. 3.

25€

5.

11€

6.

15€

4.

5€

20€
25€

Meened on müügil YFU kontoris ja YFU suurematel üritustel.  
Aga saadame ka postiga, seega kirjuta meile julgelt! 

YFU meeneid ostes toetad YFU stipendiumifondi.

Saadaval ka valge kott!


