Toinen koti Makedoniassa
Aloitin vapaaehtoisjaksoni Skopjessa, Makedonian pääkaupungissa reilu seitsemän kuukautta sitten.
Aika kuluu kuin siivillä, mutta muistan silti edelleen fiilikseni ensimmäisiltä päiviltä. Pelko
sopeutumisesta täysin uuteen maahan ja kulttuuriin ilman turvaverkostoa Suomesta oli valtava. Mutta
se kesti noin viikon, enkä ole sen jälkeen epäillyt päivääkään päätöstäni muuttaa vuodeksi Makedoniaan.
Työntekijät organisaatiossani ja paikalliset ystävät ovat minulle kuin toinen perhe.
Euroopan Solidaarisuusjoukot (ESC) on Erasmus+ hankkeen alla toimiva projekti, Service joka tarjoaa
nuorille mahdollisuuden lähteä vapaaehtoistyöhön Eurooppaan. Projektien pituudet vaihtelevat
muutamasta viikosta yhteen vuoteen, rahoitus tulee kokonaan Erasmus+ hankkeelta, eikä
vapaaehtoiselle kerry taloudellisia menoja vapaaehtoistyöjakson ajalta. Minä lähdin 12 kuukauden
kestävälle matkalle Makedoniaan, jossa työskentelen Volunteers Centre Skopjessa, NGO:ssa. (Nongovermental organisation). Yhdistys tekee valtavasti Eramus+ projekteja paikallisesti, niin kuin myös
ulkomailla. Järjestämme erilaisia seminaareja, koulutuksia ja nuorisovaihtoja Eramus+ hankkeen alla,
joissa on yleensä osallisena monta eri Euroopan maata. Toimintaamme kuuluu myös tukea paikallista
yhteisöä, olemme käyneet tekemässä erilaisia workshoppeja nuorille kouluissa, järjestäneet
tapahtuman, jossa maalasimme roskapönttöjä kierrättämisen edistämiseksi sekä siivouspäivän toimiston
ja naapurustomme ympärillä, sillä roskaaminen on täällä ongelma. Miltei kuukausittain järjestämme
muun muassa karaoken baarissa, johon kaikilla on vapaa pääsy, elokuvailtoja eri maista, itse myös
valmistin suomalaisen lounaan muutama viikko sitten esitelläkseni kulttuuriani. Vapaaehtoisten
päätehtävä kaiken tämän lisäksi on tuottaa kuukausittainen VOICES -lehti, johon saamme artikkeleita
ympäri maailmaa. Kirjoitamme myös itse kuukausittain artikkeleita, luomme desginin ja rakennamme
koko lehden alusta loppuun saakka vapaaehtoistiimimme kanssa. Meillä on myös vapaata tilaa luoda
omia projektejamme, jakaa ideoita ja kehittää toimintaamme vielä pidemmälle. Olemmekin aktiivisesti
vapaaehtoisporukkamme kanssa ottaneet vapaan tilan käyttöön ja ruvenneet markkinoimaan
lehteämme ja uudistamaan yrityksemme visuaalista ilmettä. Tällä hetkellä meillä on vapaaehtoisia
Puolasta, Saksasta, Ranskasta, Virosta ja Turkista. Muutama erilaisissa projekteissa mm. lasten kanssa.
Tämä projekti on henkilökohtaisesti minulle ihan täydellinen. Makedonia on mielenkiintoinen maa, enkä
koskaan lakkaa ihailemasta vuoristoa mikä ympäröi koko Skopjea. Kulttuuri on mielenkiintoinen ja
ihmiset ystävällisiä, olen karistanut jo hieman suomalaista “personal space” tyyliäni ja kasvanut
seitsemän kuukauden aikana huimasti. Yritän jatkuvasti rohkaista ystäviäni Suomesta ja täältä ottamaan
sen rohkean askeleen ja lähteä vapaaehtoiseksi maailmalle, vaikkapa edes muutamaksi kuukaudeksi.
Omalla kohdallani tämä kokemus avasi silmät ja sai minut rohkaistumaan ja löytämään intohimoni niin
työelämässä kuin henkilökohtaisessa. Seuraavat viisi kuukautta Skopjessa aion viettää täysin sydämin,
ottaa kaiken irti vapaaehtoisjaksostani ja oppia aktiivisesti uutta. Takaraivossani kutkuttaa jo ajatus
tänne muuttamisesta, sillä olen löytänyt ympärilleni ihmiset ja ympäristön, johon koen kuuluvani ja
nautin joka hetkestä. Kaiken kaikkiaan voin sanoa, että olen onnellinen ja vapaaehtoiseksi lähteminen oli
päätös, jota en koskaan tule katumaan.
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