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Perustietoa 
 
 Lähdin 31.12 kuukauden kestävälle matkalle Kanadaan. Olimme osallisena FinAl 2.0 projektissa ja 

pääsimme mukaan muutamiin isoihinkin tehtäviin. Majoituksena oli isäntäperheet ja meillä oli 
ensimmäiselle kahdelle viikolle yksi perhe ja toiselle viikolle toinen. Matkan alettua päästiin heti 
ensimmäisenä Banffiin, jossa meillä oli kolmen päivän pituinen konferenssi, jossa me käytiin läpi 
tuota FinAl 2.0 projektia ja saatiin tutustua muihin opiskelijoihin. Seuraavat kaksi viikkoa vietimme 
työharjoittelun parissa paikallisissa kaupan alan työpaikoissa ja viimeisen viikon aikana käytiin läpi 
paikallisia High Schooleja.  

 
 

Tietoa Kanadasta, Albertasta sekä Edmontonista 
 
 Kanada sijaitsee Pohjois-Amerikassa ja sen naapurivaltio on Yhdysvallat. Kanadassa on kymmenen 

provinssia ja kolme territoriota joilla jokaisella on myös oma pääkaupunki. Kanada on maailman 
toisiksi suurin valtio, jonka väkiluku on noin 33,5 miljoona. Albertassa asuu noin 3,6 miljoonaa 
ihmistä ja se on pinta-alaltaan jopa isompi kuin suomi. Edmonton on Albertan pääkaupunki, jonka 
väkiluku on 812 200.  

 

FinAl 2.0 
 
 FinAl 2.0 on projekti jota toteuttavat Albertan provinssi sekä suomalaiset koulut. Tämän 

tarkoituksena on saada opiskelijoiden ääni esiin sekä kuunnella heidän ideoita siitä, miten saataisiin 
kaikille paras mahdollinen koulu. Tämä projekti järjestää ja rahoittaa useita reissuja Suomeen 
kanadalaisille opiskelijoille. He järjestävät aina kerran vuodessa ison konferenssin johon me 
päästiin myös osallistumaan. Kanadasta kuuli usein, miten Suomen koulutusjärjestelmä on yksi 
maailman parhaimmista, joten se on varmaan osasyy siihen, miksi tällainen projekti on kehitetty. 
Opiskelijat Edmontonin kouluista toivat esiin ideoitaan kuin myös me suomalaisetkin. Projektin 
ideana on ottaa oppia molempien maiden koulutusjärjestelmästä ja yhdessä kehittää paras 
mahdollinen koulu kaikille. 

 

Banff 
 
 Banff on lähinnä turismille rakennettu kaupunki. Banffin kansallispuisto sijaitsi kalliovuorilla ja sen 

asukasluku on noin 9000 asukasta. Olimme Banffissa kolme vuorokautta ja kävimme läpi koko FinAl 
2.0 projektia. Pääsimme tutustumaan toisiimme ensimmäisenä päivänä scavenger hunt:in parissa. 
Loppuaikana teimme paljon diaesityksiä sekä keskustelimme paljon siitä, miten tehtäisiin jokaisesta 
koulusta paras mahdollinen koulu. Viimeisenä päivänä saimme illan vapaaksi ja pääsimme 
viettämään vapaa-aikaa upeassa Banffissa. Yövyimme hotellissa, jossa oli aivan tajuttoman upea 
näkymä Banffin vuoristoon ja paljon nähtävää. 
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Asuminen 
 
 Meille oli järjestetty isäntäperheet koko reissun ajaksi. Yövyin ensimmäiset kaksi viikkoa Zenchyson 

perheen luona, jossa asui minun ikäinen tyttö, jonka kanssa kävin Central High Campuksella 
koulussa ensimmäisen viikon ajan. Kaksi viimeistä viikkoa vietin Parmiter perheen luona, jossa 
pääsin viettämään aikaani 16-vuotiaiden kaksosten kanssa ja käymään Eastglen High Schoolia. 
Kaikki asumiskulut olivat maksettu ja ruokailu hoidettu. Koululta saimme lisäksi bussikortin mutta 
ainakaan itselläni sille ei ollut käyttöä, sillä kaikilla oli auto, sekä ajokortti jolla päästiin helpommin 
liikkumaan. 

 

 
 
 

Koulu 
 Kanadassa ollessamme vietimme kaksi viikkoa työharjoittelussa sekä kaksi viikkoa kouluissa. 

Ensimmäisellä viikolla pääsimme koulujen järjestämälle Banff-reissulle, joka kesti kolme päivää. 
Tuon jälkeen olimme loput kaksi päivää isäntäperheidemme lapsien kouluissa. tuon loppuviikon 
kaksi päivää olin Central High kampuksella, joka oli tarkoitettu vähän vanhemmille oppilaille, jotka 
eivät saaneet suoritettua kaikkia kurssejaan ollessaan High Schoolissa. Koulussa panostettiin paljon 
uraosaamiseen ja opiskelijoille oli todella paljon apua tarjolla ammattivalintakysymyksiin sekä myös 
College valintoihin. Koulussa opiskeltiin pääsääntöisesti vain matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa 
sekä äidinkieltä. Lisäksi heillä oli myös tarjolla ensiavun opintoja, jossa opiskelijat pääsivät 
kokeilemaan, millaista olisi olla palomies, ensihoitaja ja poliisi. Heidän tuntinsa oli minusta 
mielenkiintoisinta seurata, sillä he opiskelivat enemmän tehden kuin kirjoita päntäten. Viimeisenä 
viikkona olin jo vaihtanut perhettä ja pääsin uusien isäntäperheiden lapsien mukana Eastglen High 
Schooliin. Tämä oli tyypillinen high school, jota me näemme vain leffoissa. Jo ensimmäisen päivän 
jälkeen en toivonut mitään muuta, kuin että olisin itse päässyt kokemaan tuon high schoolin 
sellaisenaan. Junior high schoolin jälkeen oppilaat siirtyvät High Schooliin jossa he opiskelevat 4 
vuotta. High Schoolissa huomasin sen, että he tarjoavat oppilailleen paljon vapaaehtoisia kursseja 
jotka valmentavat työelämään sekä jollekkin tietylle alalle. Heillä oli melkeinpä jokaisessa koulussa 
tiettyyn ammattiin valmentavia kursseja kuten esimerkiksi: puutyöt, autonkorjaus, kosmetologi 
sekä parturikampaaja, ompelu ja käsityöt sekä ruuanlaitto. Itse pääsin opiskelemaan ruuanlaittoa 
sekä kosmetologia ja opin jopa itse paljon uutta niissä. Loput 3 päivää Edmontonissa kiersimme 
paikallisia High Schooleja. Kävimme Central High kampuksella, Eastglen, Queen Elizabeth, M. E. 
Lazerte sekä Jasper Place high schooleissa. Meitä kohdeltiin todella hyvin kiertäessämme näitä 
kouluja, sillä meille oli järjestetty paljon eri aktiviteetteja. Pääsimme lisäksi myös tutustumaan 
alkuperäiskansojen historiaan, näimme tanssiesityksen sekä pääsimme puhdistautumaan.  
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Työskentely 
 
 Kun työharjoittelujaksoni alkoi olin todella innoissani paikasta jonne pääsin, sillä se oli 

vaatekauppa. Kyseinen kauppa ei kuitenkaan ollut yhtään mitä ajattelin ja luvattiin, joten yritin heti 
vaihtaa eri työpaikkaan. Neljän päivän jälkeen löytyi huippuhyvä paikka, jossa pääsin kokemaan niin 
paljon kaikkea uutta. Työskentelin Londonderry Mall kauppakeskuksessa olevassa SaveOn Foods –
ruokakaupassa. Paikka oli aivan loistava ja työkaverit olivat mahtavia. Työnkuvaani kuului 
myymäläpäällikön varjostaminen ja se oli kuin minulle tehty. Seurasin myymäläpäällikön 
jokapäiväistä työtä ja pääsin näkemään, millaista hänen työnsä on. Ekana päivänä pääsin mukaan 
jakamaan ruokaa paikalliseen alakouluun. Heillä pidettiin koulussa kerran kuussa snack day, jolloin 
lapset tekivät pientä terveellistä naposteltavaa koko koululle, jota lapset voisivat myös itse tehdä 
kotonaan. SaveOn foods maksoi nämä ruuanlaittoon käytetyt ruuat ja pääsevät myös mukaan 
jakelemaan valmiita eväitä lapsille. Pääsin tekemään myös normaalia kaupan työtä eli hyllytystä 
sekä hyllyjen siistimistä. Pääsin tekemään lukuisia esillepanoja sekä järjestelemään myymälää 
uudelleen. Olin osallisena myös palavereissa ja pääsin vähän myös seuraamaan muiden 
osastopäälliköiden työtä. Työpaikka Kanadassa oli unelmien täyttymys, josta olen todella 
kiitollinen, sillä opin enemmän kuin luulin. 

  

                   
 

Vapaa-aika 

 
 Vapaa-ajallamme pääsimme kokemaan Kanadaa täysin rinnoin. Ensimmäiselle viikonlopulle meille 

oli järjestetty retki West Edmonton Mall –ostoskeskukseen joka on Pohjois-Amerikan suurin 
ostoskeskus. Ostoskeskuksissa tuli vietettyä paljon aikaa käyden läpi kaikkia liikkeitä. Itse vapaa-
ajallani kävin museossa, taidegalleriassa ja elokuvissa. Mieleenpainuvinta oli kuitenkin NHL ottelu, 
jota toinen isäntäperheeni vei minua katsomaan ja se oli yksi huikeimmista kokemuksistani! Lisäksi 
heidän perhe harrasti paljon urheilua, joten pääsin seuraamaan jalkapalloa sekä myös käsipalloa. 
Heidän veljensä halusi pelata ammatikseen jääkiekkoa ja pelasi vähän korkeammassa sarjassa, 
joten pääsin myös katsomaan hänen peliä, sillä he pelasivat onneksi yhden ottelun myös 
Edmontonissa. Kävimme myös luistelemassa ja West Edmonton Mall:issa sijaitsevassa Galaxyland 
huvipuistossa. Tapasin paljon hienoja ihmisiä ja tunsin oloni kotoisammaksi kuin koskaan, vaikka 
olinkin kaukana kotoota. Kanadalaiset ottivat meidät vastaan rakkaudella ja tekivät meista osan 
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heidän perhettä. Kokemuksiani on vaikea pukea sanoihin, sillä tämä oli elämäni hienoin kokemus 
jota en vaihtaisi mihinkään. Suosittelen kaikkia menemään ulkomaille koulun kautta, jos on 
mahdollista. 

 

                           

 
 


