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Kutsu maailma kotiisi – Toivota kansainvälinen vaihto-oppilas tervetulleeksi! 
 
Oletko aina ollut utelias maailman kansoista ja muista kulttuureista? Haluaisitko itse asua jonkin aikaa 

ulkomailla mutta se ei ole mahdollista?  Ota vastaan kansainvälinen vaihto-oppilas lukuvuodeksi tai –

kaudeksi ja anna kansainvälisyyden muodostua luonnolliseksi osaksi jokapäiväistä elämääsi. 

 

Explorius on kansainvälinen vaihto-oppilasorganisaatio joka lähettää joka vuosi satoja pohjoismaisia 

opiskelijoita vaihtoon ympäri maailmaa. Vaihtovuoroisesti Pohjoismaihin tulee myös opiskelijoita maailman 

joka kolkasta; Aasiasta, Pohjois- ja Etelä -Amerikasta sekä Euroopasta. 15-18-vuotiaita vaihto-oppilaita tulee 

myös Suomeen ja tarjoamme nyt suomalaisille perheille mahdollisuutta ryhtyä isäntäperheeksi näille 

oppilaille. 

 

- Jättää hyvästit saksalaiselle vaihto-oppilaallemme Wiebkelle ei ollut helppoa. Kun on elänyt yhdessä 

perheenä 10 kk oli Wiebkestä tullut kiinteä osa perhettämme ja sisko lapsillemme, nyt tuntuu tosi 

tyhjältä, sanoo Tarja Virtanen, Iitistä, joka oli isäntäperheen äiti lukuvuoden 2011–12. 

 

- Yukikoon muodostui todella tärkeä side, sanoo japanilaisen Yukikon isäntäperheen äiti Eija Laine 

Tuusulasta. Yukiko oli Suomessa lukuvuoden 2008-9. 

 

Mitä sitä osaisi lyhyesti sanoa moisesta mullistavasta kokemuksesta?  
 

- Vaihto-oppilaan ottaminen kotiin vaatii koko perheen sitoutumisen, mutta  

myös rakentaa parhaimmillaan upean ystävyyssuhteen loppuiäksi. Kun nämä ikävät 

luonnonmullistukset (tsunami) sattuivat oli meillä kiire saada Yukiin yhteyttä ja kuulla, että kaikki 

on ok.Yukiko oli meillä käymässä pari viikkoa helmikuussa 2010 ja jälleen elokuussa 2011.  

Odotamme häntä aina innolla!  

 

-  Yukikon suomenkielentaito on säilynyt uskomattoman hyvin ja pystymme juttelemaan pelkän 

suomenkielen turvin. Yukiko on aina meidän Yukiko! 

 

Explorius – vaihto-oppilasohjelman etu, on sen tarjoama upea mahdollisuus luoda elinikäinen ystävyyssuhde 

nuoreen ja myös häneen perheeseensä jossain toisella puolella maapalloa.  Isäntäperhe oppii uudesta maasta 

ja kulttuurista ja koko perheen englannin kielen taito paranee.  Sitä näkee myös Suomen ja oman 

kulttuurimme aivan uusin silmin. 

 

Vaihto-oppilaan ottaminen ei vaadi perheeltä mitään erikoista tai ylimääräistä. Ei tarvitse tehdä mitään 

ihmeellistä normaalista poikkeavaa. Vaihto-oppilas haluaa nimenomaan elää suomalaista arkea ja osallistua 

isäntäperheen elämään perheenjäsenenä, sanoo Harriet Särömaa, joka vastaa Exploriuksen suomalaisista 

isäntäperheistä ja tänne tulevista kansainvälisistä oppilaista. 

 

Yhdessä suomalaisen perheensä kanssa saa vaihto-oppilas oppia millaista on elää Suomessa. 

Oppilas on mukana arjen kaikissa askareissa; siivoaminen, ruoan laitto ja aktiviteetit, ja myös perheen 

juhlatilaisuuksissa. Hän käy suomalaista lukiota ja oppii suomen kieltä.  Tukihenkilömme ympäri Suomea 

järjestävät paikallisia tapahtumia ja ovat perheen ja oppilaan tukena vuoden aikana.   

 

Explorius järjestää Pohjoismaissa oleville kansainvälisille vaihto-oppilailleen ja myös isäntäperheiden 

nuorille yhteisiä retkiä mm. historialliseen Tallinnaan, hiihtoretki Lappiin, kansainvälinen tapaaminen ja 

tutustuminen Tukholmaan sekä Osloon ja Soft Landing camp Kööpenhaminassa.  Matkat ovat olleet hyvin 

suosittuja ja arvostettuja ja siellä on luotu monia ystävyyssuhteita. 

 



Oppilas ei odota, että isäntäperhe tekee hänen vuokseen joukon ylimääräisiä aktiviteetteja vaan tärkeintä on 

saada elää perheen tavallista arkea ja kuulua osana perheeseen. 

 

- Explorius hakee juuri nyt isäntäperheitä elokuussa Suomeen saapuville oppilaille ja toivottaa 

tervetulleeksi kaikenlaiset perheet, sanoo Harriet Särömaa. 

 

 

Lisätietoja varten, ota yhteyttä Harriet Särömaa 

sähköposti:  info@explorius.fi  Puhelin:  010 321 1939 tai 010 321 1930 

www.explorius.fi   
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