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Åland’daki EVS Maceram

     Şubat ayında yaptığım başvurular ve Skype görüşmeleri sonrası, bir yıllık EVS projesi 
için Åland’a kabul edildiğimi öğrendim. Finlandiya eğitim sistemine, Nordik müzik ve yaşam
kültürüne olan ilgim, İsveççe öğrenme isteğim ile Åland benim için mükemmel bir deneyim
kazanma yeri olacaktı. Heyecanlı geçen bekleyişten sonra EVS projeme başlamak beni çok 
mutlu etti.

     Åland takımadaları, 1920’de Finlandiya’dan ayrılarak, özerkliğe kavuştu ve kendi 
parlamentosunu oluşturdu. Geçmişte İsveç’ten sonra Finlandiya’ya bağlı olan halk, İsveççe 
konuşuyor ve daha çok İsveç kültürü hakim.

     Åland adalarında yaşayan gençler, ulaşım zorlukları sebebiyle arkadaşları ile birlikte 
zaman geçiremiyor, belli bir yaştan sonra küçük adalarda okul olmaması sebebiyle Åland 
adalarının tek şehri olan Mariehamn'a taşınmak zorunda kalıyorlar. Bazı küçük adalarda, 
kendi yaşıtı dahi olmayan gençlerin en büyük problemi yalnızlık. Bu sebeplerden dolayı 
projenin asıl amacı gençlerin buluşabileceği aktiviteler, kamplar düzenlemek, onları farklı 
kültürler, olanaklar ile tanıştırarak gelecek fırsatlarından haberdar etmekti. 



     EVS projeme başladığımda, ilk iki ay tek gönüllü çalışan bendim. Bu sürede adadaki 
kültürel aktivitelere katıldım, müzeleri gezdim. Finlandiya Kokkola’da gerçekleşen EVS 
eğitimine (arrival training) katıldım. Bu eğitimde farklı kültürlerden birçok arkadaş edindim.

     Eğitim sonrası diğer gönüllü arkadaş da Türkiye’den seçildi ve birlikte çalışmaya 
başladık. Aynı zamanda İspanyol ve Ålandlı iş arkadaşları ile de çalıştığım için İngilizcemi 
geliştirme fırsatı buldum.



     Kokkola eğitiminde tanıştığım arkadaşlarım beni Mariehamn’da ziyarete geldi ve birlikte 
Midsummer kutlamalarına katıldık.

     Batı Sahra, Slovakya, Fransa, Litvanya, Makedonya'dan gelen gönüllüler ile iki hafta 
süren Emmaus yaz kampına katıldım. İkinci el dükkanı olan Emmaus'un misyonu, kazandığı
ile yardıma muhtaç ülkelere, çocuklara, evsizlere yardım göndermesi, sürdürülebilir 
kalkınma için faliyetlerde bulunmasıdır. Bu kampın esas amacı, Batı Sahra'nın politik ve 
sosyal sorunlarına dikkat çekmek, politikacıların da katıldımı ile bir çözüm bulmaya 
çalışmaktı ve bu sebeple kamp sonunda bir festival düzenlendi. Gitar çalarak festivale eşlik 
ettim.



     Åland takımadalarından olan Föglö ve Brändö adlı, nüfüsü 550’yi geçmeyen küçük 
adalarda birer hafta yaşadım. Bu süreç okula gidip derslere katılarak, Finlandiya eğitim 
sistemini yakından görerek, Türkiye hakkında sunumlar yapıp, Türkçe şarkılar öğreterek 
geçti. Projeye başladığımdan beri belki de beni en mutlu ve tatmin eden deneyimi, bu 
küçük adalarda yaşamış oldum. Bir öğretmen olarak bu bilgileri hayatımda kullanacağım. 

  



     İş dışındaki ada hayatımda ise oldukça aktiftim. Gençlik orkestrasında perküsyon 
çalmaya, kilise korosunda alto olarak şarkı söylemeye başladım ve hatta koro konserinde 
yer aldım. İsveç ve İzlanda’ya seyahat ettim.

     Hava soğuk ve karlı olunca, bu fırsatı okulda öğrenciler ile kayak yaparak kullandım. Kış
boyunca bisiklet kullanmaya devam ettim. Kış mevsimini sevdiğim için çok bunu zorluk 
olarak görmek yerine eğlenceli buldum.

     İş ortamında hayvanlar ile vakit geçirme şansım da oldu. Ofisimizde kimi zaman iki kimi
zaman ise dört köpek vardı.

     Öğrenciler ve gençlerin fotoğraflarını paylaşmak artık yasak olduğu için onlarla olan 
fotoğraflarımı paylaşamıyorum yoksa birlikte birçok kamp, aktivitede yer aldık ve çalıştık.:) 
Müzik, spor, sanat, ekolojik yemek, çevre problemleri gibi birçok konuda kamplar, 
workshoplar gerçekleştirdik. Takımadalara gidip, okullarda derslere katıldık, aktiviteler 
yaptık.



     Gönüllü Türk çalışma arkadaşımdan sonra kısa süreliğine İsveçli bir gönüllü ile daha 
yaşama ve çalışma deneyimim oldu. Bu iki aylık süreçte işte ve evde sadece İsveççe 
konuştuğumu belirtmek isterim.:) 

     28 yaşında, bir arkadaşım aracılığıyla haberdar olduğum EVS’ten ve bu deneyimi 
yaşama fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Başka bir kültürde ve ülkede yaşamak kimi 
zaman zor da oldu ama bunu iyi yönden bir deneyim olarak gördüm. Bu yüzden tamamen 
tatmin ve mutlu bir şekilde bir yıl geçirdim. İngilizce ilerlettim, artık akıcı konuşabiliyorum. 
İsveççe öğrendim ve intermediate seviyesinde konuşmaya başladım. Kesinlikle herkes 
bunu deneyimlemeli diye düşünüyorum. 
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