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 Yaklaşık olarak Mayıs 2018 ortalarında tamamen tesadüfî biçimde başladığım AGH serüvenimin 

sonucunda kendimi 2 Temmuz 2018 gecesi önümüzdeki sene için evim olacak Mariehamn’da buldum. Mariehamn, 

İsveç’e kültürel ve dil olarak yakın olmasına rağmen Finlandiya’ya bağlı özerk bir bölge olan Åland’ın başkenti. Her ne 

kadar “başkent” desek de, bölgedeki tek şehir olmasının yanı sıra burada yaklaşık 10,000 kişi yaşıyor, ve şehirde toplu 

taşıma gibi imkânlar neredeyse bulunmuyor. Zaten Mariehamn’dan çıktıktan sonra istisnasız her yerin köy ve kasaba 

olduğu çok net görülebiliyor. 

 Åland, her ne kadar kırsal bir yer olsa da oldukça zengin bir bölge, bunun sebebi de tax-free bölgesinde 

yer alması ve deniz taşımacılığında önemli bir durak olarak rol oynaması. Resmi istatistik kitapçığına göre de zaten en 

büyük şirket deniz taşımacılığında oldukça yaygın olan bir firma. Bu firmada yaklaşık 2300 kişi çalışırken (ki bu Åland 

için çok yüksek bir sayı), ikinci büyük şirketin çalışan sayısı 200-300 civarında görünüyor. 

 Bölgenin tek havalimanı olan Mariehamn Havalimanı pek de elverişli olmadığından ve uygun fiyatlı 

uçuş bulmanın imkânsızlığından, genel geçer yöntem önce Stockholm’e uçup sonra bir cruise ile Åland’a gelmek. Ben 

de sabah 07:30 uçağı ile Stockholm’e gelip, akşama kadar Stockholm’de turlayıp, günün son feribotu ile Mariehamn’a 

doğru yola çıktım. 

 Hep büyük şehirlerde yaşamış birisi olarak Mariehamn başta inanılmaz küçük geldi. Limanda, 

organizasyonum SKUNK’un direktörü Mia Hanström beni karşılayıp arabayla diğer EVS gönüllüsü (Berin Yahya) ile 

paylaşmaya başlayacağım evime götürdü. Ertesi sabah 9’da ilk toplantıyı yapmak üzere ayrıldık. 

 Sonraki gün telefon numarası alma ve organizasyonu tanıtma işlerini hallettikten sonra, hâlihazırda 

devam etmekte olan Gregersö kampına doğru yola çıktık. Åland’ın farklı organizasyonlarının bir araya gelerek 

düzenlediği bu yaz kampı, okul çağı çocuklarının yaz tatillerinde bir uğraş bulması amacıyla başlanmış bir proje. Bir 

taraftan hedef de çocukları bireysel düzeyde tanıyıp, ülkede oldukça yaygın olan alkol ve uyuşturucu kullanımına 

başlamalarını mümkün mertebe engellemek. 

 Türkiye’den sonra bu kamp açıkçası başta oldukça ilginç geldi, çünkü kesinlikle bizim alıştığımız gibi 

değil. Kesin görev ayrılıkları yok, herkes o an ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyor. Örneğin, biz genellikle çocukların 

öğle yemeği ve ara öğününün hazırlanması ile uğraştık, yeri geldiğinde de temizlik yaptık. 

 Bu süreçte eve yerleşme işleriyle meşgul oldum biraz. Öncelikle odamın kapısı bulunmadığı için zorluk 

çekmiş olsam da, bir noktada kapı yerine perde takarak sorunu hallettiğimizi düşünüyorum. Benim odam, evin 

orijinalinde salon olduğu için girişi standart bir kapıya göre biraz daha geniş ve burada evlerin üzerinde değişiklik 

yapmak Türkiye’deki kadar kolay değilmiş, ev sahibi sorun çıkarabiliyormuş. Bunun da üzerine masraf eklenince, 

perde en kısa ve pratik çözüm yolu gibi göründü. 

 İki hafta Gregersö’de bulunduktan sonra toplantı almak ve “study-visit” adı altında bir müzeyi ziyaret 

etmek adına Enklinge ve Kumlinge adalarına gittik. Adadaki eski bir yerleşim üzerine olan müzeyi ziyaret ettikten 

sonra direktörün evinde konaklayıp toplantı yaptık, sonra Mariehamn’a geri döndük. 

 Son zamanlarda da Åland’da yaygın olan ve iyi bilinen bir ikinci el firması olan Emmaus’un hazırladığı 

kamp için gün sayıyor, bir taraftan da başka organizasyonlarla ortak planlanan ReGeneration 2030 Summit isimli 

organizasyonumuz için çalışıyoruz. 


