
                      
 
 
 

RAATUSE KOOLI ÕPILASTE TAGASISIDE PROJEKTILE „NORDIC 
CULTURAL LANDING – BREAKING THE BORDERS“ 

 
 

Alustan sellest, et mulle kohutavalt meeldisid projektiga seotud nädalad, 

põhimõtteliselt kõik meeldis. Kogu see kogemus andis mulle palju juurde julgust 

suhelda uute inimestega ka tulevikus. Ma tunnen, et olen iseseisvamaks saanud, ja 

nüüd tean ka seda, millega enda juures veel töötama pean, et tulevikus hästi hakkama 

saada. 

 

Loomulikult sain palju uut teada Fääri saarte ja kõige sellega seonduva kohta, selles 

pole kahtlust. Ma nägin, kuidas nad seal elavad, kuidas me sarnaneme ja erineme, 

kui erinevad võivad olla meie uskumused ja maailmavaated. Ja nii erilist loodust oli 

samuti tore näha. 

 

Enda kohta sain teada tegelikult nii mõndagi. Mul on omadusi ja külgi, mis vajavad 

nende kallal töötamist, et paremini elus hakkama saada. Kindlasti pean olema 

enesekindlam ja julgem. 

 

Projekt andis mulle võimaluse olla iseseisvam kui kunagi varem, elasin ma ju nädal 

aega senini võõra perekonna juures, võõras kohas, ja rääkisime erinevat emakeelt. 

Aga mul läks hästi, sain kogu perega kohe hästi läbi, me saime suhteliselt vabalt 

omavahel rääkida ja koos aega veeta. Peale projekti lõppu tekkis üllatuslikult igatsus 

mind majutanud pere vastu, oleksin eelistanud sinna jääda koju tulemise asemel. 

Tegelikult jäin igatsema kõiki inimesi ja hetki. 

 

Suhtlemine fäärlastega andis mulle võimaluse arendada inglise keele oskust, mis on 

suurepärane, kuna leian, et inglise keele hea valdamine on tohutult oluline ja aitab 

jällegi elus paremini hakkama saada. 



 

Hästi tore oli päev Endla rabas. Kõigil oli järve ääres väga lõbus. Fääri saartel olid 

veelgi toredamad päevad. Tunnen, et seal hakkasidki inimesed rohkem suhtlema ja 

aega koos veetma. Mulle väga meeldisid peaaegu igaõhtused koosviibimised fääri 

sõpradega. Koos oli kuidagi väga hea olla, kõik olid toredad. 

 

Kokkuvõttes olen väga tänulik ja rahul, et sain projektist osa võtta. Andsin enda 

parima, ehkki alati ei pruukinud minu parim olla piisav, tuleb lihtsalt endaga tööd teha. 

Mul tuleb kasvatada eelkõige enesekindlust ja julgust ja pean olema veelgi avatum 

ning osavõtlikum. Arvan, et olen iseseisvam, ja tagantjärele olen just õnnelik, et sain 

olla üksi ühes majapidamises eestlasena, mitte nagu paljud teised.  

 

Kõik kogemused ja enda ning teiste tundmaõppimine aitavad mind kindlasti tulevases 

elus. Arvan, et projekt valmistas mind mingil määral ette iseseisvaks eluks, kus tuleb 

julgeda suhelda võõraste inimestega, viibida kodust eemal ja vallata võõrkeeli. 

 

--------------------- 

 

See projekt andis mulle võimaluse esimest korda lennukiga lennata ja välismaale 

reisida. Ma õppisin kuidas tuleb lennujaamas käituda (mida seal tegema peab jne) 

ning kuidas eri maade rahvad elavad. Ma sain teada oma majutava kohta ning Fääri 

saarte külade, mägede, kalade ja muu looduse kohta. Ma sain enda kohta rohkem 

teada, et ma kannatan külma rohkem kui ma arvasin.  

 

See projekt arendas minus kindlasti rohkem suhtlusoskuseid. Kõige enam jäi mulle 

meelde mägi, kus me ronisime, paadiretk ja Janus (minu majutatav õpilane). Ma tean 

nüüd, et Fääri saartel ei kasva puid, kuna sealne kliima on puude kasvuks liiga muutlik. 

Ma tean et Fääri saartel on iga inimese kohta 3 lammast ning, et nad söövad neid asju 

mida nad kõige kergemini kätte saavad (vaalad, lambad, linnud). See andis mulle 

kindlasti rohkem julgust ja lõbu reisist. 

 

--------------------- 

 



Mina isiklikult sain esimest korda osaleda sellises projektis, mistõttu oli see minu jaoks 

väga uus ja huvitav kogemus. Ma sain selle projektiga näha kui väga erineb meie 

eluviis ja/või harjumused nende omadest. Näiteks nemad võtavad kõike väga 

rahulikult ja jätavad mõned asjad viimasele hetkele.  

 

Ma sain teada kuidas nad lambaid tapavad (kuid kahjuks ma seda pealt ei näinud) ja 

millistest loomadest nad peamiselt toituvad. Kindlalt saan ma öelda, et tean nüüd 

milliseid veeloomi/imetajaid nad söövad ja püüavad. Esimesena tulevad meelde 

näiteks lammas, vaal, delfiin ja jänes. Kuid see, et nad seal kohapeal tapavad ja 

söövad vaalu ja väikseid delfiine oli minu jaoks alguses natukene šokeeriv. Kuid 

õnneks ma nende tapmist pealt ei näinud.  

 

Miski, mida õppisin ja tulevikus tagasiminekuks meelde jätan on see, et kui minna seal 

merre või ookeani (kuna ma pole kindel kumb see täpselt oli) ujuma, siis oleks 

soovitatav väga vähe paljajalu seal vees kõndida, kuna see veepõhi on täis teravaid 

kive, mis teevad jalgadele väga haiget. Minul endal on seetõttu jalatallad kriime ja 

väikseid haavu täis.  

 

Miski mida ma enda kohta teada sain on see, et ma pole üldse hea hüvasti jätmisega 

ehk siis ma muutusin väga emotsionaalseks. Kuigi me olime seal ainult nädala, tekkis 

seal olles kodune tunne. Eriti meeldivaks tegi selle kogemuse see, et kõik inimesed, 

kellega tutvusin, olid väga sõbralikud. Isegi inimesed kes meid ei teadnud ütlesid 

möödudes tere, mida meil Tartus tavaliselt ei juhtu. Muidugi võrreldes Strenduriga on 

meil tegemist ju üpriski suure linnaga, kuid neil väikese külakesega.  

 

Kindlasti jäävad mulle meelde meres (või ookeanis) ujumine, spordihall, fääri perega 

bingo mängimine, mäkke ronimine ja fääri õpilaste vastu jalgpalli mängimine. Minu 

jaoks isiklikult oli see mäkke ronimine alguses väga väsitav, kuid vaade, mida hiljem 

näha sai, oli imeline. Kuid kahjuks ei oska ma kindlalt öelda, kas kogu see kogemus 

ja seal viibimine minus just midagi arendas. 

 

--------------------- 

 



Mulle meeldis see projekt väga. Ma sain uute inimestega tuttavaks (nagu tavaliselt ja 

selleks ju projektid ongi) ja hoian nendega kontakti. Kõige rohkem jäi mulle meelde 

paadisõit meres ja mägedes ronimine. Õpilased ja õpetajad olid toredad ja osadega 

sai vabalt suhelda (aga mitte liiga vabalt ;) ). Sooviks tagasi minna ja nendega rohkem 

aega veeta sest sellist asja ei koge sa igapäev.  

 

--------------------- 

 

See kogemus Fääri saartel oli väga erinev võrreldes teiste riikidega. Hinnad on 

kõrged, vähe poode, vaikne elu ja PALJU mägesid. Ma arvan, et kui seda projekti 

poleks tulnud, siis ma ei oleks reisinud sinna mitte kunagi. Ja Fäärid Eestis ei olnud 

midagi erilist. 

 

Ma õppisin, et iga riik ei ole nii hästi varustatud ning neil on enamus asju vaja sisse 

tellida. Tulevikku võtan kaasa, et ma saan teistele öelda, et olen käinud Fääri 

saartel. 

 

Ma sain teada, et Fääri inimesed on suured naljamehed ja neil ei hakka kunagi igav. 

Ma sain teada, et mulle ikka ei meeldi kala ning, et ma suudan liiga palju rääkida 

teistega. See projekt arendas mul kõige rohkem suhtlemist ning inglise keele oskust.  

 

Fääridel mulle väga meeldis üks tüüp nimega Janus. Ta on sihuke lahe tüüp, kes 

teeb kõvasti nalja ning võib meisterdada kõigest kõike. 

 

Nüüd ma tean, et Fääridele väga meeldib kalastamine ning see on sealsete kõige 

populaarsem töö. Nende toit on tavaliselt lamba liha või piimatooted. 

 

Selle reisiga ma olen nüüd palju julgem ning olen valmis asju proovima, mida varem 

pole proovinud. 

 

 

--------------------- 

 



 

Mulle meelis see projekt väga. Kõik oli superhästi planeeritud. Minul olid külas kaks 

tüdrukut - Elisabet ja Frida. Kuigi meil ei olnud palju ühiseid teemasid, saime siiski 

väga hästi läbi. Nad olid sõbralikud ja jutukad. Mind hämmastas, kui erinevad me 

võime olla! Kui mina olen kiire liikumisega, siis nemad kiirustavad aeglaselt. Õnneks 

jõudsime igale poole õigel ajal.  

 

Fääri saarte pere oli väga abivalmis ja sõbralik. Teise nädala projekti tegevustest oli 

mäkke ronimine ja paadisõit ühed mu lemmikud.  Mulle väga meeldis fäärlaste lihtne 

elu. Maaelu on mulle alati meeldinud. Nüüd mõistan ka, miks tüdrukud tahtsid 

enamuse Eesti nädala vabast ajast kaubanduskeskuses „Kvartal“ veeta.  

  

Ka minu perele meeldis väga projektis osaleda. Selle kaudu me avastasime koos Fääri 

saari ja õppisime nende kultuuri ja loodust tundma. Isegi vanaema ja vanaisa elasid 

minu tegemistele kaasa ja minu sünnipäeval tegin külalistele väikese ülevaate 

nendest päevadest. 

 

Igavesti vahvad projektinädalad olid. Selliselt võiks igal kevadel kooliaasta lõpetada.   

 

--------------------- 

 

Kui minult küsida, miks ma projektiga üldse liitusin, vastaksin ma, et haarasin lihtsalt 

kinni võimalusest reisida. Jah, ma sain reisida ning olen selle võimaluse eest väga 

rõõmus, aga samas omandasin ka palju muud, kui uued reisimuljed, mida sõpradele 

jutustada. 

 

Ma olin küll kuulnud paljudelt varem projektides osalenud klassikaaslastelt, et nädalad 

välismaa õpilastega tähendavad mugavustsoonist välja hüppamist ja peale seda on 

inglise keelest küll ja veel, kuid see mind ei heidutanud.  

 

Juba Eesti projektinädalal vahetusõpilasega rääkides tundsin, kuidas võõrkeel suus 

üha vabamalt jookseb ning Fääri noored polegi eriti teistsugused, kui Eesti omad.  

 

Võttes luubi alla nädala Fääridel, siis olen väga rõõmus, et meil oli võimalus saada nii 



palju teada selle saarestiku ajaloo ja kultuuri kohta. Kuna minu majutaja perekonda 

võiks lugeda sealseks musterpereks, siis saime õhtuti maitsta nii lambapead, kui 

verivorste, mis meenutasid küll rohkem soolaseid browniesid, kuid andsid siiski 

kultuurilise elamuse ehtsalt edasi.  

 

Omaette naljakas juhtum oli see, kui sõitsime perega teatud kaljut vaatama ja 

märkasin tee ääres ümberpööratud murumättaid ning küsisin pereisalt, et mis 

nendega tehakse. Ta vastas mulle toonil, nagu oleks tegu maailma  kõige loomulikuma 

asjaga: „Kartuleid kasvatame muidugi. Kas te seal Eestis ei söö siis kartulit?” Hiljem 

õhtusöögilauas laskusime pikemalt ja põhjalikumalt kartulisortide ajalukku ning 

nimistusse.  

 

Selline igapäevane kodune elu arendas märkamatult paljut minus edasi. Julgus, 

initsiatiiv ja ikka seesama suhtlusoskus. Välismaal olles saab loota küll osaliselt 

saatvatele õpetajatele ja helistada vaimse toetuse saamiseks vanematele, aga kui 

viibida näiteks situatsioonis, kus tahad õpetada kasuperele veidi Eesti ajalugu ja 

püüad järjekindlalt selgitada Balti riikide erinevusi, oled läinud tülli toanaabriga või 

igavled võõras külakeses ja otsid tegevust, pead õiged sõnad ja lahendused ise 

leidma.  

 

Õnneks oli mul julgust alati küsida asjade kohta, mis mind huvitasid ja õige pea sai 

selgeks, et need fäärlased on ikka üks igavesti sõbralik ja muhe rahvas. Iseenesega 

võtan kaasa teadmise, et positiivsusega saab asju palju paremini lahendada. Püüan 

alati jääda positiivseks, kuid kui tekkis projekti ajal raskeid olukordi ja paljud hakkasid 

kurtma, tundsin ma eriti, et ei suuda kaua negatiivset juttu kuulata ja sooviksin vestluse 

kuidagi headele teemadele pöörata.  

 

Nendele kahele nädalale tagasi vaadates tulebki meelde kõigepealt see, et Fääri 

saartel on super sõbralikud, natuke aeglased ja isegi mitte nii erinevad inimesed kui 

eestlased. Teiseks see, et Eestis on kõige parem elada, kuid et silmaring laieneks, 

tuleb siit ikka vahel eemal ka olla. 

 

--------------------- 

 



Ilma selle projektita poleks ma saanud selliseid lahedaid sõpru nagu sealt. Tulevikku 

võtan ma kindlasti kaasa teadmise, et inimesi ega suhtlemist pole vaja karta, kui väga 

tahta siis saab ilusti hakkama. Ma sain teada, et Fääridel liiguvad lambad vabalt 

mägedel ringi ja, et seal on väga väga ilusad mäed. 

 

Enda kohta sain ma teada, et ma polegi nii arg suhtleja kui ma kartsin ja suudan 

kenasti ka võõraste inimestega rääkida, isegi kui nad ei räägi minuga sama keelt. 

Minus arendas see projekt kõige enam suhtlemise ja inglise keele oskusi. 

 

Kõige paremini jäi mulle meelde see, kuidas mu perekond oli nii lahke ning see, kui 

me käisime oma perega erinevates kohtades vaatamisväärusi vaatamas ja need olid 

tõesti kaunid paigad. 

 

Fääri saartest sain teada, et enamus nende lihast on  lamba- ja kalaliha. Ma sain teada 

ka, et seal pole praktiliselt üldse puid (ainut mõned, mis on inimese poolt istutatud) ja 

et need mäed on tõesti kaunid. 

 

Tervikuna andis see projekt mulle parema teadmise, kuidas elavad ka teised rahvad  

ja milline kultuur on Fääridel. 

 

--------------------- 

 

See kogemus andis mulle uusi sõpru, kellega ma saan suhelda läbi telefoni. See 

kogemus andis mulle teistsuguse vaate Fääri saartest. Ma õppisin seda, et järgmine 

kord kui ma sinna lähen, võtan ma kaasa paksema jope. Ma sain teada, et seal on 

igapäeva menüüs ja rahvustoiduks kala. Ma sain teda , et mind oodatakse alati tagasi.  

 

Tänu meie kalal käigule ma ei karda enam kalu. Mul oli isegi huvitav kuulata nende 

rahvuskombeid. kõige enam jäi mulle meelde mäe matk , sest meil Eestis ei ole 

mägesid. Ma sain teada, et seal süüakse palju kala ja neil on mägede peal lambad. 

Mulle väga meeldisid nende rahvusriided.  

 



Tänu sellele projektile ma sain palju teada lammastest ja tulevikus ma ostan endale 

palju lambaid ja teen endale lambakasvatuse. Ma sooviksi veel sellistes projektides 

osaleda. 

 

--------------------- 

 

See oli lahedamaid kogemusi minu elus ja mul oli hea meel, et ma selles projektis 

osalesin, väga väga huvitav kogemus. Fääri saared on väga ilus koht ja arvan, et kui 

ma ei oleks osalenud projektis, siis ma ei olekski sinna sattunud. Mul oli hea meel, et 

projektis osales palju lapsi minu klassist ja ka minu klasiisjuhataja, tundsin end 

turvaliselt.  

 

Projekti raames õppisin ma olla iseseisvam, paremini oma aega planeerida. Sain palju 

teada Fääride elu ja kultuuri kohta ja minu jaoks oli see esmakordne kogemus elada 

teise perega teises riigis. Loomulikult sain täiendada ka oma inglise keelt. Ma sain 

teada et nendele maitsevad söökidest erinevaid kalad ja sain maitsta nende 

traditsioonilist kala. Fääride traditsiooniliseks söögiks on vaal ja vaalarasv, see ei 

maitsenud mulle.  

 

Ma sain veel teada, et Fääridel on 2x vähem inimesi kui Tartus ja sellepärast väikestes 

külakestes peaaegu kõik inimesed tunnevad teineteist. Fääride inimesed teenivad 

leiba vist peamiselt kalandusega. Mul ei olnud koduigatsust, nii et mul polnud 

probleemi elada Fääridel koos perega 1 nädal.  

 

Projekti programmi üritused olid kõik toredad ja huvitavad, aga minu jaoks oli parim 

aeg pere juures, kus ma peatusin. Me külastasime paar korda suurt laeva ja sain olla 

kaptenisillal, kapteniga suhelda ja pilti teha. Kuna minu unistus ongi saada piloodiks 

või kapteniks, siis ma olin laeva ekskursioonist ja kapteniga kohtumisest vaimustuses.  

 

Mul jäi hästi meelde kui toredasti me perega suhtlesime, minu hostiga Jonathaniga, 

tema sõbraga ja klassivenna Alekasndriga. Me lõbutsesime laeva sadamas, käisime 

jalkat mängimas ja ronisime mäkke. Fääridel loodus on mägine ja muinasjutuliselt ilus. 

Kokkuvõtlikult oli kõik suurepärane! 



 

Tänu sellele kogemusele sooviksin ka tulevikus veel mõnes projektis osaleda :) 

 

--------------------- 

 

Selle projekti käigus mõtlesin ma kogu aeg, mida teevad meie pered, mis ilm Eestis 

on, kuidas läheb meie peredel jne. Aga mitme päeva pärast olin ma unustanud mõtted 

Eestist. Ma nautisin Fääri saarte puhast õhku ja imeilusat loodust. 

 

Iga päeva alguses mõtlesin ma, et mida põnevat me täna õpime või teeme. Minu jaoks 

oli kõige põnevam kalastamine, kuigi oleks tahtnud seda rohkem teha.  

 

Sain teada, et olen muutunud julgemaks ja võimekamaks. Julgen rohkem suhelda ja 

küsida. Ma ei õppinud midagi juurde inglise keelest, sest oskan inglise keeles paljut. 

 

Ma arvan, et see projekt andis meile kõigile juurde midagi. Tean nüüd rohkem Fääri 

loodusest: seal on palju mägesid, väga palju allikaid, kust tuleb väga hea maitsega 

vett ja neil elab seal rohkem lambaid kui inimesi. 

 

Kohe kui koju jõudsin ja nende loodusest perele ja õele rääkisin, tahtsid nad ka sinna 

minna. Kõige rohkem muutis mind värske õhk, mida on Eestis saadaval ainult 

metsades ja rabades. 

 

Kui võrrelda Eesti ja Fääri saarte õhku ja loodust, siis võidaks minu arust Fääri saared. 

Ma väga nautisin meie matka, sest seal oli väga ilus vaade ja värske õhk. 

 

Mulle väga meeldis see reis ja ootan juba järgmist sellist projekti. 

 

--------------------- 

 

See kogemus andis mulle eelkõige võimaluse näha riiki, kuhu ma võib-olla poleks ilma 

selle projektita kunagi sattunud. Samuti sain kogeda, kuidas käivad asjad nende koolis 

ja kodudes. 



 

Tulevikku võtan kaasa oskuse süüa iga päev, enam-vähem igaks eineks võileibu. 

 

Sain teada, et fäärlased on väga chillid inimesed, nagu ikka v ä g a. Kui eestlased 

kiirustavad söömisega ja jõuavad igale poole 15 minutit varem kohale, siis fäärlastel 

kulub pool päeva söömiseks ja neil pole kunagi kindlat plaani, isegi kui on, jõuavad 

nad sihtkohta hiljem või väga napilt. Tean nüüd, et Fääridel on muude autokindlustuste 

sees ka "lambakindlustus", siis plekib lamba kogemata alla ajamise kinni 

kindlustusfirma. 

  

Enda kohta õppisin seda, et ma polegi suheldes nii arg, kui ainult teema huvi pakub 

ja ma suudan end sel teemal väga enesekindlalt väljendada. 

 

Arenes eelkõige mu inglise keeles suhtlemisoskus, sest mind suruti mugavustsoonist 

välja ja pidin siis kuidagi ellu jääma. 

 

Mulle jääb elu lõpuni meelde, kuidas üks fääri poiss Janus liumäest tõukerattaga alla 

lasi ja oma meheauga vastu liumäe äärt sõitis ning kui valus seda vaadata oli. Samuti 

jääb meelde see, kuidas me õpetaja Tiiut kõrgest mäest üles ronides ergutasime. 

Tean Fääri saartest kindlasti rohkem, eriti nende võileibadest, seda kui kristlikud suur 

enamus neist on, nende armastusest lammaste ja nende tapmise vastu ning muidugi 

seda, et nende jaoks on Sprite kohaliku karastusjoogi Faxe Kondi knock-off. 

 

--------------------- 

 

 

Tänu sellele projektile mõistsin, et tegelikult pole inimestega raske rääkida. Eelnevate 

projektidega seoses olen tundnud alati muret, et ma ei oska teistega rääkida, aga 

Fääridel tundsin ennast väga vabalt ja ei muretsenud selliste asjade pärast. Suur osa 

selles oli kindlasti meie pereemal, kes oli väga tore ja hea suhtleja. 

 

Õppisin teistsugusest kultuurist tulevate inimestega suhtlema ning see on kindlasti 

väga kasulik tulevikuks. Sain teada, mida fäärlased söövad, õppisin veidike keelt ja 

nägin rahvariideid. Sain teada, et olen võimeline hommikul väga kiiresti liigutama kui 



vajadus selleks tuleb ja leidsin endalegi üllatuseks, et vahel on vanemate inimestega 

hoopis lihtsam suhelda kui noorematega. 

 

See projekt arendas minus enim suhtlemisoskust, liikumist ja teotahet. Kindlasti 

jäävad kõige rohkem meelde tegevused perega. Ühel õhtul pereema küpsetas kukleid 

ja tegi kakaod, seejärel me istusime kogu perega koos ümber laua ja rääkisime 

mõlema riigi traditsioonidest ja ajaloost. 

 

Tean kindlasti rohkem Fääri saartest ja nende riigi ajaloost – varem ei tulnud pähegi 

selle kauge ja väikese riigi vastu huvi tunda. Tean nüüd, et mõned nende kombed on 

isegi tänapäeval meie mõistes üsna vanamoodsad, sest nad elavad loodusega ühes 

rütmis ja sõltuvad sellest hoopis rohkem kui meie siin Eestis.  

 

Tänu võimalusele peres elada sain osa fäärlaste igapäevaelust, tean, mida nad 

tavaliselt hommikuks või õhtuks söövad, missugust muusikat kuulavad, kuidas vaba 

aega veedavad. Tervikuna avardas selles projektis osalemine mu maailmapilti.  

 

--------------------- 

 

Osalemine Fääride projektis andis mulle teadmisi, et selliseid saarestikke on olemas 

ja see andis mulle tunde, kuidas elada kaugel välismaal mitu päeva. Ma õppisin ka, 

kuidas paremini valmistuda selliseks reisiks, näiteks võtta rohkem riideid varuks kaasa 

ja ma õppisin ka mida väiksest riigist tulnud inimesed tahavad suures linnas 

(MacDonalds, Futuruum).  

Põnev oli teada saada, et Fääri saarestikus on 18 saart, seal elavad lunnid ja seal on 

rohkem lambaid kui inimesi. Enda kohta sain teada, et ma suhtlen täiesti võõraste 

inimestega hästi ja ma suudan enam-vähem hästi võõras riigis/peres hakkama saada.  

See reis arendas mu reisi- ja suhtlemisoskust. Ma arvan, et mulle jääb meelde, kuidas 

ma gümnastikahoones käisin ja kuidas ma mäkke ronisin. Ma tean, et neil on ainult 

naturaalselt kasvav muru ja kivid, neil võib jaanuaris olla -2° või +10°, neil on huvitavad 

tantsud ja nad söövad vaalarasva ja muid suuri mereelukaid. Mulle väga meeldis see 

reis ja ma teeksin midagi sellist uuesti, sest mulle meeldib uute maadega ja inimestega 

kokku saada. 



--------------------- 

 

Võimalus sellest projektist osa võtta, oli äärmiselt meeldejääv kogemus. Olin 

varasemalt Fääri saartel käinud, kuid ei näinud seda kohta nii nagu inimesed, kes seal 

igapäevaselt elevad, kuid ometi köitis see koht mind juba siis oma kaunite vaadete ja 

sõbraliku keskkonna poolest.  

 

Teist korda sinna minnes oli väga kodune tunne ning tekkis suur soov sinna kauemaks 

jääda. Sain käia võimlemissallis ning seal sooritada erinevad hüppeid ning selle 

käigus sain juurde julgust edaspidigi proovida ja osa võtta sündmustest, milles pole 

kindel, kuid soov on proovida. Samal päeval sain sõita paadi taga istuvas tuubis  ning 

selline sündmus ei unune peagi.  

 

Iga päev oli täis uusi üllatusi. Selleks osutus ka päev kui matkasime mäe otsa. Alguses 

tundus, et matk saab olema lihtne ja lühike, kuid hoopis oli pikk ja väsitav, kuid tippu 

jõudes mõistsin, et see oli seda väärt imelise vaate tõttu. 

 

Mulle meeldis ka kogemus, et saime puid istutada, kuna tore on mõelda, et seal on 

olemas puu minu nimega. 

 

Rahvuslik toit on päris huvitav. Mind üllatas teadmine, et seal süüakse vaala ja delfiini 

liha ning vaalarasva. Sain isegi võimaluse neid proovida, kuid nõustun siiski Erlaga , 

kes mind majutas, et igapäevaselt seda süüa ei sooviks. 

 

Üpris kurb oli lahkuda, kuid selle eest vägagi positiivne on mõelda, et sain juurde palju 

toredaid mälestusi. 

 

--------------------- 

 

Käisin hiljuti Fääri saartel projektis osalejana. See reis andis mulle uusi häid mälestusi 

ja sõpru mitte ainult Fääri saartelt, vaid ka oma koolist, kellega varem palju ei rääkinud.  

 



Käisime Strenduri linnas, kus oli palju sõbralikke inimesi ja ilusad vaated. Kindlasti 

jääb mulle kauaks meelde pere kes mind majutas, sest nad olid väga lahked ja tegid 

kindlaks et tunneme ennast nagu kodus. Veel jäävad meelde kohad, kus me käisime, 

kool kus Fääri lapsed õppisid ja sõbrad kellega seal suhtlesin. 

  

Saime maitsta fääri toitu, mis ei olnud see mida seal iga päev sõime, vaid rahvustoidud 

nagu lammas, kala ning huvitavamad asjad nagu vaal ja delfiin. Need maitsed jäävad 

kindlasti meelde. Matkamas käies õppisin ka Fääri saarte ajaloost.  

 

Ma ei arva, et see reis minu inglise keele oskust arendas, sest ma rääkisin reisil seda 

inglise keelt, mida ma juba teadsin ja midagi uut ma juurde ei õppinud. Kuid ma arvan, 

et ma õppisin rohkem ise hakkama saama, mis tuleb ka tulevikus kasuks. Samuti 

suhtlen nüüd uute inimestega avatumalt. 

 

--------------------- 

 

Selles projektis osalemisest sain palju uusi kogemusi. Näiteks ei olnud reisimisel oma 

vanematest sõltuv ja olin võõral maal võõra pere keskel. Kindlasti parandas see ka 

mu inglise keele oskusi ja tegi mind julgemaks inimestega suhtlemisel.  

 

Fääridel oleku ajal meeldisid mulle seal enamasti kõik planeeritud tegevused. Eriti 

lahedaks osutus minu jaoks sealne Gymnastic Hall ja mäe otsa matkamine. Õppisin 

ise hindama ja imetlema kauneid vaateid ja sealset ilusat loodust. Fääri saarte kultuuri 

koha pealt ma väga paljut just teada ei saanud, aga küll jäi mulle eredalt meelde 

kuidas seal süüakse võisaia mille peale laotatakse spetsiaalsed šokolaadilaastud. Ise 

ühel hommikul samuti seda saia proovides sain teada, et see on väga maitsev.  

 

Fääri elanikud ja minu vahetuspere jätsid mulle väga hea ja nö "chilli" mulje. Reis sinna 

ja nädal siin olid kokkuvõttes väga huvitavad ja meeldejäävad. 

 

--------------------- 

 



Mida see kogemus mulle juurde andis? Ma arvan, et peamiselt sain juurde julgust 

suhelda uute inimestega ning kohaneda nende tingimustega mis seal saare peal oli. 

Mulle tohutult meeldis minu Fääri perekond. See üüratu positiivsus ja päikeseline 

energia, mis neist välja pakatas, andis mulle nii palju ilusaid emotsioone ja ma jään 

neid kindlasti väga igatsema!  

 

Mida õppisin, mida tulevikku kaasa võtta? Kindlasti õppisin seda, et ükskõik kuhu 

minna, olgu tahes kui eksootiline või imeline maa, tean, et kodus on alati kõige parema 

maitsega vesi! Kui aga maitsed kõrvale jätta õppisin, et oleksin rohkem julgem uutes 

situatsioonides! 

 

Mida põnevat teada sain? Kindlasti fakt, et vaala pekk on enamuse fäärlaste 

lemmiktoit. Ausalt ei mõista miks, aga eks igal ühel omamoodi maitseelistused! Samuti 

sain teada enda jaoks täiesti üllatava fakti - lambaid on seal rohkem kui inimesi. Ning 

see pole küll teab mis põnev asi mis teada sain, kuid fäärlased on ikka päris chillid 

inimesed, mis on väga tuus ja vinge!  

 

Mida uut enda kohta õppisin? Arvan, et õppisingi ennast rohkem väljendama inglise 

keeles ning ma olen palju positiivsem uute inimestega suheldes kui vanade 

tuttavatega. 

 

Kas ja mida see projekt minus arendas? Jällegi suhtlemist. Arvan, et ka kiiremini 

reageerimist erinevates olukordades.  

 

Mis kõige enam meelde jääb? KINDLASTI SEE ÜÜRATULT TUUS PEREKOND!! Nad 

olid nii vaimukad ja lihtsalt sõna otseses mõttes päikest täis! Hästi-hästi-hästi palju 

meeldis mulle ka sinna väääääga kõrgesse mäkke ronida ja kaljult alla vaadata! Kuna 

käisime ka kirikus mõnede fäärlaste ja eestlastega jäi ka see kogemus kindlasti 

sügavalt meelde. Seal oli hästi-hästi tore tädi, kes eestlastele siis tõlkis kõik jutu ja oli 

niisama muhe. Ja need tohutult suured jäätised, mis me sõime koos oma majutajaga 

ning mega chillid grilliõhtud kõikide lastega on kindlasti väärt mälestused! 

 

Kas ja mida tean nüüd rohkem Fääri saartest? Kindlasti tean nüüd rohkem nende 

rahvuslikest söökidest ning nende vaatamisväärtustest, mis muideks olid imelised!! 



 

--------------------- 

 

Fääri saartel kogesin teistsuguste inimeste elustiili, uusi tantse ja mänge, nende 

sööke, ilusat loodust ja toredaid inimesi. Õppisin oma kala püüdmise oskusi paremaks 

teha, programmeerida tahvelarvutiga, paar sõna fääri keelest ja ka harjutasin oma 

inglise keelt. Endast sain teada, et kohanen oma ümbruskonnaga päris kiiresti ja 

oskan uusi sõpru teha.  

 

Kõige enam arenes mul inglise keel, sest terve pere rääkis inglise keelt. Meelde jäävad 

suured mäed, lambad, väga lahked ja toredad inimesed, meie pidev jalka huvi ja 

paatidega sõidud. Mul on nüüd teadmised Fääride loodusest, keelest, kultuurist, 

toidust ja nende käitumisest.  

 

Mõju sellest tervest projektist jäi väga positiivne, sest seal oli nii ilus loodus, nutikad ja 

toredad inimesed, projekti tegevused olid huvitavad ja vabal ajal sai palju nalja. 

Loodaks väga minna tagasi sinna paari aasta pärast. 

 

--------------------- 

 

Kõige alustuseks tahaks rääkida ma Eesti projekti nädalast. Nimelt oli see minu jaoks 

üpris huvitav, kuid samas kurnav, kuna polnud arvestanud, et neiud keda ma majutan 

on harjunud kõndima aeglaselt. See tekitas vahel probleeme, aga muidu oli nendega 

tore koos olla ja suhelda. Lisaks oli hästi tore mul endal harjutada natuke rooste läinud 

inglise keelt. 

 

Peale Eesti projektinädala lõpetamist oli 3 päeva puhkust, mis oli nagu paradiis, sest 

sai kaua magada. Aga eks seegi sai läbi ja tuli sõita lennukiga Fääridele, mis oli üpris 

vahva ja väsitav, sest olgem ausad 2,5h bussiga ja pidev lennujaamas ja lennukis 

istumine ja passimine väsitab karmilt ära.  

 

Kuid nüüd Fääri saartest. Kindlasti enamus mu lemmik kogemustest seal oli Fääri 

keele tund, mägedes matkamine, erinevad paadisõidud, ujumine ja kohe kindlasti 

Fääri toidu maitsemine.  



 

Fääri toidu maitsemine oli kindlasti üks mu lemmik kogemustest. Maitsesin erinevaid 

kalu ja imetajaid. Sain üpris palju huvitavaid uusi maitseid tunda. Kuigi ei ütleks just, 

et suudaks neid iga päev süüa. Muidugi ole see maitse asi. 

 

Rääkides nüüd Fääri perest, kelle juures ma meie eestlase Esteriga olin. Nimelt pere 

oli väga tore ja hooliv. Kui välja arvata isa pilk, mis mind vahel vaatas, kuna olen väga 

erineva stiiliga võrreldes nende kristliku perega.  

 

Muidu möödus seal kõik superhästi ja nende toit oli imeline. Lisaks kõige toredam 

mälestus minul on see, kui ma minu majutaja vennaga lollitasin laua taga. Teda jään 

ma 100% igatsema, kuna üle pika aja tundsin ma ennast nagu väike laps kellel pole 

probleeme ja kes naudib elu täiega. 

 

Mina isiklikult ei suudaks Fääridel elada, kuna ma olen väga suur puude armastaja ja 

kuna sealses keskkonnas neid põhimõtteliselt polnud, tekis ka väike igatsus Eesti 

järgi, kuid muidugi oli seal ka väga ilus. Kõige ilusam osa Fääridest oli kindlasti mäed 

ja majad. Tagasi minnes puude juurde, siis kindlasti meeldis mulle väga puude 

istutamine, mis oli projektiga seotud. Ütleks et kellele ei meeldiks kaugele saarele jätta 

endast maha mingisugune märk. 

 

Kuid nüüd Eestis tagasi mõelda selle reisi peale, siis saan kohe kindlasti öelda, et sain 

jälle uusi tutvusi, harjutada oma keeleoskust ja näha maailma. Tahaks veel mainida, 

et seal oli väga tore vabal ajal grillida vahukomme ja teha häid nalju. 

 

Mõeldes nüüd tuleviku peale, siis see oli üpris hea kogemus ja kindlasti tulevikus toob 

ka kuidagi moodi kasu, nt CV või kusagil vestluses. 

 

Super projekt oli! 

 

--------------------- 

 

Mulle meeldis see projekt väga see oli põnev huvitav äge ilma selle projektita poleks 

ma nii pea kuhugi reisinud ja veel lennukiga. Ma ikka veel ei suuda uskuda, et ma 



sattusin sellisesse perre nad olid toredad ja nad rääkisid väga palju. Nende lood olid 

huvitavad, me käisime turisti paikades ja seda ma ei unusta iial.  

 

Muidugi olid nad teistsugused, sest nad pole loomade vastu nii sõbralikud, sest nuh, 

nad rääkisid väga palju vaala ja lamba tapmisest, sain väga palju sellest teada. Kui 

aus olla, siis ma pole eriti fänn sellistele teemadele.  

 

Õppisin palju usust, sest seal oli palju usklike. Ma algul arvasin et see tuleb lõbus ja 

muidugi seda see oli, aga see oli ennast proovile panemine, kuidas sa saad hakkama 

võhivõõras seltskonnas ja tegevustes, mida saa pole kunagi proovinud. See on üks 

põhjus, miks mulle meeldis see veelgi rohkem. See arendas kindlasti uute asjade 

proovimist ja inglise keelt. 

 

Mulle meeldisid bussi- ja lennukisõidud, aga kõige rohkem inimesed, kes seal olid. 

Nad olid ühed kõige toredamad inimesed, keda ma kunagi tean. Nad tegid tunde, nagu 

ma oleks kodus ja nagu ma teaksin neid mitu aastat.  

 

Kõik oli vapustav, äge, põnev, super! Ei leia õiged sõnu sellele projektile. Iga jumala 

päev aina uut õppida oli lõbus. See vaade oli ilus, väga roheline, kivine ja tühi, nagu 

puid polnud. Hea on teada, et Fääri saartel on minu isiklik puu. Kurb koht oli see, et 

ma pidin lahkuma. Kuigi ma teadsin, et ma pean seda tegema. Ma olen tänulik, et sain 

siia projekti ja et sain sellise kogemuse. Sain uusi sõpru ja neid ei unusta ma iialgi! 

 

 

 


