
Moikka! 
 
Mun ensimmäinen n. kuukausi täällä on sujunut todella hyvin. Perheeni vastaanotti minut 
todella avoimin käsin ja innoissaan. Minulla on 5 sisarusta joista yksi on minun kanssa saman 
ikäinen ja asuu vielä kotona. Olen tavannut sisaruksista 3 ja tulen kaikkien kanssa todella 
hyvin toimeen. Yksi heistä asuu Chicagossa ja olen tavannut hänet vain kerran ja toinen asuu 
täällä Boulderissa, tykkään käydä hänen ja hänen koiransa kanssa lenkeillä. Kotona asuvan 
veljeni kanssa katsomme paljon sarjoja ja tulemme hyvin juttuun. Vanhempani ovat super 
mukavia ja juttelen heidän kanssaan paljon. Kahden viikon päästä perheeseen tulee vielä 
kissanpentu, mitä odotan super innolla. 
Koti-ikävä iski parin viikon jälkeen, mutta se ei enää ole niin paha. 
  
Koulu jota käyn on nimeltään Boulder high school. Koulu on todella iso ja täällä on n.2100 
oppilasta. Ymmärtääkseni tämä on Coloradon vanhin tai yksi vanhimmista Highschooleista. 
Opettajat ovat todella mukavia ja kurssit ovat kivoja. Minun oli helppo löytää kavereita, 
koska olin jo ehtinyt tutustua muutamaan oppilaaseen ennen koulun alkua ja kaikki ovat 
todella avoimia ja ystävällisiä. Olen käynyt monessa koulun jalkapallo pelissä joissa on aina 
hyvä meininki. Myös Homecoming oli syyskuussa ja se oli tähän mennessä yksi 
lempikokemustani täällä. 
  
Olen saanut paljon kivoja kavereita. He ovat näyttäneet minulle paljon kivoja paikkoja 
Boulderissa. Hengailemme myös usein porukalla jonkun kotona ja pelaamme pelejä yms. He 
myös veivät minut Colorado Buffs jefu peliin. Siellä oli hauskaa, vaikka en ymmärrä pelin 
säännöistä yhtään mitään. Pelin alussa, välijalla ja lopussa kentän poikki juoksi biisoni, joka 
oli mielestäni jotenkin todella hupsua. Olen alkanut käymään joogassa, joka tuntuu olevan 
todella yleistä täällä. Aloitan myös tenniksen koulun joukkueessa keväällä. 
  
Tykkään Boulderista kaupunkina kovasti, se ei ole liian iso, eikä liian pieni. Täällä on upeat 
maisemat, kaikkialla missä kulkee, näkee vuoria ja aurinko paistaa joka päivä. Täällä on aika 
hippimeininki. Ihmiset käyttävät värikkäitä vaatteita ja meditoivat ja joogaavat puistoissa 
paljon. Lähes kaikki harrastavat paljon urheilua ja arvostavat luontoa. Olen myös käynyt 
Crested Butte-nimisessä kaupungissa host-perheeni mökillä vuoristossa. Siellä oli upeaa, 
puiden lehdet muuttuivat kultaiseksi ja vuoret näyttivät upeilta.  
  
Ruoka täällä on aika samanlaista kuin Suomessa. Moni syö todella terveellistä ruokaa ja 
suosivat luomua, joka tekee minut iloiseksi, koska vähän jännitin stereotypiaa 
Amerikkalaisesta ruokavaliosta. Maistoin macncheese-ruokaa, joka on todella suosittua 
täällä. Se on makaroonia juustokastikkeella. En pitänyt siitä ollenkaan.  
Terveisin: Miina 
  
Tässä vielä muutama kuva: 
 



  

 
Tässä minä ja Host veljeni Homecoming-päivänä 
 

 
Tässä minä kolun edessä ekana koulupäivänä 
 



  
Kuvia koulun jalkapallo peleistä. 
 

  
Minä ja pari kaveria Homecoming päivänä. 
 



 

 



 


