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Herkese merhaba.. 

Finlandiya’da bugün itibari ile 6. Ayımı tamamlamış bulunuyorum. 5 ay kadar bir süre kaldı projenin 

tamamlanmasına. Sanırım yazın daha fazla çalışma gibi bir durum olacak yaz kampları sebebiyle. Ve daha 

şimdiden yaz kamplarında gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili hazırlıklar yapmam gerekiyor. Ama yine de 

bu ülkede hiçbir şeyin acelesi yok gerçekten. Günler çok sessiz ve sakin geçiyor. Eğer sessizliği ve 

yalnızlığı sevmeyen biri iseniz bu ülkeyi pek önermem. Benim için gayet iyi bir ülke,kalabalıktan 

uzaklaşmayı düşünürseniz de ilk tercihiniz olabilecek bir ülke 😊 

Çoğunlukla gençlik merkezinde çalışıyorum ve çocuklar hiç gelmiyor gibi bir şey. O sebeple; günler, eğer 

ki planlamazsanız çok sıkıcı ve sessiz geçiyor. Bir tek haftasonu bir yerlere gidebilecek vaktiniz oluyor. 

Naçizane tavsiyem: ev sahibi kuruluşun evine ilk vardığınız zaman projeye gelmek için harcadığınız vize 

ve uçak gibi masraflardan alacağınız geri ödemeyi tutumlu şekilde harcayın , hatta öyle çok da harcama 

yapmamaya çalışın. Ki haftasonları vs ülkenin çeşitli şehirlerine geziler düzenlersiniz günübirlik. Yılbaşı 

tatilinde küçük bir Avrupa seyahati yaptım tüm sahip olduğum para ile ve Finlandiya’ya beş parasız 

döndüm , o yüzden siz bu ölçüde bir düşüncesizlik yapmayın 😊 Yine de paranız olmasa bile temel 

ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabiliyorsunuz. Evet, şu ana kadar ki EVS deneyimim boyunca yaşadığım 

tek yüksek miktarda adrenalin salgıladığım zaman Finlandiya dışında idim. Burada herkes çok sakin ve 

nazik,problem yaşama olasılığınız eğer siz çok problemli bir insan değilseniz imkansız gibi bir şey 😊 Bu 



anlattıklarımdan Finlandiya çok sıkıcı görünebilir , hatta aslında bir bakıma öyle 😊 ama ilk zamanlarda 

gayet ilginç bir yer. Ve gerçekten görmeniz gereken bir yer. Çünkü , bu ülke bence dünyadaki en ilginç 

ülkelerden biri.  Gerek insanların genel tavrı ve yaşayış biçimi gerek doğası bu ülkeyi bir kez de olsa gelip 

görmeniz gereken bir yer haline getiriyor. Ve bu arada, ben bu ülkeye aşığım. Bu EVS , aslında çok ciddi 

bir deneyim. Çünkü , ben belki de hayatımın sonuna kadar yaşayabileceğim bir memleket bulduğumu 

hissediyorum, Kim bilir herkesin arayıp bulmak istediği ne de çok hayaller vardır içlerinde. Bu sebepledir 

ki, EVS’i ciddi biçimde düşünürseniz daha faydalı olur sizin için.   

 EVS’te en azından Finlandiya için söyleyebileceğim muhteşem yorulacağınız projeler yok. Burada 

tanıştığım diğer gönüllülerinde çoğu o kadar da meşgul değiller projelerle ilgili. O yüzden endişeleriniz 

varsa yetenekleriniz vs ile ilgili,fazla dert etmeyin.Çünkü genelde eğer siz ekstra bir şeyler yapmak 

isterseniz proje içinde yapabilirsiniz ama onun haricinde doğal akışında gürültüsüz işliyor projeler 

genellikle. 

Şimdi, Finlandiya’dan ve projemden birkaç fotoğrafla veda edebilirim sanırım bu yazıya .. 

Kış Manzaraları……………………😊
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