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Eunate BHIko Batxilergoko 1. ikasturteko ikasleak 
Finlandian egon dira elkartrukaketa batean, 
“Wine…not?” Comenius Elkartearen barruan. 
 

 
 
  
 Martxoa heldu zen eta Eunate BHIko ikasleek bisita bueltatu behar 
zieten Finlandiako Joensuun Lyseo Lukioko ikasleei. Finlandiarrek azaroan 
aste bat eman zuten Iruñean Comeniusen “Wine…not?” proiektu barruan 
egiten den trukaketan, ederki pasatu zuten hemen eta asko ikasi zuten 
hemengo bizimoduaz eta eskola sistemaz. Orain txanda Nafarrentzat izan 
da eta lehenengo Batxilergoko 16 ikasle eta bi irakasle Finlandiara abiatu 
ziren  duela gutxi maleta ilusioz beteta eta hotzari aurka egiteko arropaz. 
 Igande batean iritsi ziren eta gaua Helsinkin eman zuten. Hurrengo 
egunean goiz esnatu, gosaldu eta Finlandiako hirigunea bisitatzeko beta izan 
zuten, arratsaldean Joensuura joateko trena hartu baino lehen. Lau ordu 
eta erdi trenez igaro ondoren, Eunateko ikasleak haien helmugara ailegatu 
ziren. Hor finlandiarrak zain ziren, ikasle, guraso eta irakasleak, ongi 
etorria emateko eta ikasle bakoitza bere familiarekin etxeratzeko. 
 Hurrengo egunean, txango izugarria egin zuten Koli Parke 
Nazionalera. Hor Koliren ondarea ezagutzeko aukera izan zuten eta Ukko-
Kolira, Finlandiako punturik altueneetariko batera, igo ziren. Arratsean 
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Taitokortteli, Joensuun dagoen eskulanen eta kultura egoitza bisitatu 
zuten. 
 Asteazkena Joensuun Lyseo Lukion egoteko eguna zen eta Finlandiako 
hezkuntza sistema ezagutzeko aukera galanta izan zuten. Besteak beste, 
finlandiarrekin klaseak konpartitu zituzten; institutua aurkeztu zieten eta  
lan egin zuten proiektuaren ekintzetan. Arratsalde partean, neguko kanpoko 
jardueretan parte hartu zuten Eunatekoek finlandiarrekin batera Lake 
Pyhäselkän inguruan. 
 Ostegunean, Valamo Monastegi ortodoxora abiatu ziren autobusez 
eta bertako arte bilduma ikusi zuten. Hau ikusi eta gero, New Valamo 
upategietara joan ziren horko ekoizpena ezagutzera. Comenius proiektu 
honen barruan derrigorrezkoa da alkohola ekoizten den gune bat bisitatzea, 
herrialde bakoitzak duenaren arabera. Kasu honetan New Valamon 
monasterioko monjeek ardoa ekoizteko antzinako tradizioari eutsi egin 
diote eta gaur egun bizirik darraiola eta nola egiten duten azaldu zieten 
ikasleei. Arratsaldean, famatua den ice-swimming egin zuten, hau da saunan 
egon denbora luze eta gero igeri egitea bertako ur izoztuetan. Iruñeko 
ikasleak apur bat beldur ziren hasieran baina gero izugarri gustuko izan 
zuten jarduera honetan. 
 Ostirala finlandiarrak eta Iruñekoak egoteko azken eguna zen eta 
ederki aprobetxatu zuten. Elkartu eta gero Karelia enpanadak eta “pulla” 
izeneko bertako opila egiten aritu ziren sukaldaritza erakunde batean, 
Martha izenekoa. Beranduago, Korrikaren astean joan zirenez, lasterketa 
txiki eta polita antolatu zuten elurretan. Gero, ikasleek denbora libre izan 
zuten erosketak egiteko eta Joensuu hobeto ezagutzeko. Egunari eta 
egonaldi honi bukaera bikaina jartzeko Finlandiarrek agurra emateko jaia 
ahaztezina antolatu zuten.   
 Azkenean, etxera itzultzeko eguna heldu zen eta larunbatean goizean 
agurtzeko ordua zen Joensuuko tren geltokian. Ikasle guztiak triste azaldu 
ziren trukaketa bukatu zelako eta baten batek malkoren bat ere isuri zuen, 
Europako bi lurralde zeharo ezberdinetako diren 32 ikasle hauek hain gertu 
eta hain gustura egon direlako eta elkarren artean adiskidetasuna eraiki 
dutelako. Orain teknologia berriek ematen dizkieten aukerei esker 
harremanetan jarraituko dute eta, ahal badute, berriz elkartuko dira. Gauza 
bat ez dute inoiz ahaztuko, ezberdinak izanik oso antzekoak garela eta gure 
artean, gure kasuan, Europako herrien artean, zubiak eraiki behar ditugula 
elkar ezagutzeko, errespetatzeko eta elkarren arteko Europa Batasuneko 
proiektua eskuragarriago eta hiritarrago izaten laguntzeko. 


