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Lukijalle 
Tama lehtinen on tarkoitettu niille, jotka aikovat menna ainakin inuntamien 

kuukausien ajaksi ulkomailie — lahinna Eurooppaan — kieli- ta i tyoharjoitteluun. 
El ika mybs niiden oppikoululaisten, jotka ovat lahdbssa kesiiksi ulkomailie kielta 
oppiakseen, kannattaa lukea tassa esitetyt ajatukset. 

Omien kokemusteni seka osittain mybs muilta kuulemani perusteella olen 
yrittanyt poimia seuraavaau eraita sellaisia nakbkolitia, joista uskon olevan jota-
kin hybtya otsikossa mainituille. Omat ulkomaanmatkani ovat paaosaltaan olleet 
vain 2—4 viikon opiutomatkoja, joten en pysty antamaan ulkomailie lahteville 
kovinkaan patevia ohjeita tai neuvoja, vaan sanottavani supistuu ehka l i iaksikin 
vain yleisesti tunnettujen seikkojen luettelemiseksi j a ehka osittain mj-bs jon-
kinlaiseksi isalliseksi varotteluksi. 

Ennakko
toimenpiteet 

Sivuuttaen ka ikk i ulkomaisen harjoittelupaikan saamiseksi vaadittavat i l -
moittautumis- j a varaamistoimenpiteet oletetaan, etta asianomaisia matkoja jar-
jestava toimisto on jo hyvissa ajoin ennen matkalle lahtba ilmoittanut Teille 
saamastanne harjoittelupaikasta. Saadaksenne oikean kuvan perilla odottavista 
olosuhteista olisi eduksi, jos tana odotusaikana voisitte haastatella sellaista hen-
kilba, joka on aikaisemmin ollut vastaavassa harjoittelussa ko. maassa. Tana 
aikaua olisi mybs hyva lukea — mieluummin asianomaisella vieraalla kielella — 
jokin ko. maata esitteleva kirjanen tai , ellei siihen ole mahdollisuntta, jokin 
matkatoimistoista saatava esittelylehtinen tahi tietosanakirjoissa asianomaisesta 
maasta mainitut perustiedot. Edelleen on hyva nyt jo ottaa selville kysymyk-
seen tulevien valuuttojen vaihtokurssi seka harjoitella (yksinkertaisen likimaa-
raissaannbn avulla) lausumaan vieraan maan rahayksikkbina ilmaistut hinnat 
markkoina. Useimpien on syytii tassa vaiheessa viela varmistuttaa ko. vieraan 
kielen taitoa. 

Niissa tapauksissa, jolloin menomatka ei tapahdu ryhmamatkana eika asumi-
nen perilla ole viela jarjestyksessa, on tehtava viipymatta matkasuunnitelma j a 
tilattava matkatoimistosta tarpeelliset matkaliput seka ainakin ensimmaiseksi 
vuorokaudeksi hotellihuone. Suurissa kaupungeissa hotellihuone on turhien mat-
kojen valttilmiseksi parasta tilata keskikaupungilta. K a i k k i matkalla tarvittavat 
rokotukset, viisumit j a passit seka halutut vakuutukset on mybs hankittava 113'-
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vissii ajoin jo ennen matlialle lalitoii. Saavuttaessa paikliiakunnalle, jolla ei huo-
nevarausta ole tehty tai sen suhteen ilmenee vaikeuksia, on viisainta kaantya 
tavallisesti piiarautatieasemalla olevan virallisen huonevalitykseu puoleen. Mis-
siian tapauksessa ei pida ryhtya neuvotteluihin mahd. hyvinkin tarmokkaasti 
huoneita tarjoavien "tyyppien" kanssa, joita usein on virallisen huonevalitykseu 
laheisyydessa "uhreja" odottelemassa. 

Mentaessa johonkin perheeseen asumaan kuuluu hyviin tapoihin kirjoittaa 
tuolle perheelle heti, kun on saatu tieto tuosta asuttamisesta. Tassa kirjeessa voi
daan jo antaa tarkeimmat henkilotiedot itsestaan, mainita jotakin harrastuksis-
taaii sekii tehda tarpeelliset ilmoitukset saapumisajasta j a tapaamistavasta ( tai 
luvataan tehdii ne mybhemmin). Mikal i aika sen sallii, saadaan tahan kirjeeseen 
vastaus usein viela ennen matkalle lahtoa. 

Matka
valmistelut 

Mukaan otettava valuuttamiiara riippuu tietysti oleellisesti matkan tarkoi-
tuksesta, pei'illa mahdollisesti saatavasta palkasta seka mybs siita, kuinka paljon 
kukin katsoo voivansa kayttaa omia varojaan matkan aikana. Siinakin tapauk
sessa, vaikka perilla saataisiinkin palkkaa, on kuitenkin hyva ottaa mukaan 
asianomaisen maan rahaa ainakin 1—2 vuorokauden asumiseen j a ruokailuun tar-
vittava maara seka matkashekkeina paluumatkan kustannuksia vastaava maara. 
Jos ei oteta mukaan koko sallittua valuuttamaaraa, on hyva sopia sen pankin 
kanssa, mista valuutta ostetaan, siitii, etta sallitusta summasta jaljelle jaava va-
luuttamaara voidaan tarpeen niin vaatiessa lahettaa mybhemmin ko. maahan. 

Mybs mukaan otettavat vaatteet j a muut varusteet riippuvat paljon matkan 
tarkoituksesta, harjoittelun luonteesta, vuodenajoista seka niista olosuhteista, 
missa paaosa ulkomailla oloajasta tullaan viettamaan. Useimmiten otetaan mat-
katavaraa mukaan kuitenkin l i ian paljon kuin li ian vahan. On nimittain muis
tettava, etta varsinkin nuoret ostavat mielellaan perilla kuhunkin tilanteeseen 
parhaiten soveltuvia vaatteita j a asusteita. Englannissa olleet ovat kuitenkin 
usein valittaneet, etteivat he osanneet ainakaan kesaaikana ottaa mukaan riitta-
vasti lampimia ta i muita sadeilmalla tarvittavia vaatteita. Useita kuukausia 
ulkomailla oltaessa saattaa aina tulla mybs sellaisia tilaisuuksia, joissa tarvitaan 
vierailupukuja. Sen sijaan juWapuvut j a jopa ns. tummatkin puvut ovat useim-
missa tapauksissa tarpeettomia. Ainakin kesaaikana retkeilyvarusteet — joko 
mukaan otettuina tai perilta ostettuina — ovat valttamattbmat. 

Ulkomailla vierasta kielta opitaan puhumalla eika lukemalla, joten ka ikk i 
oppikirjat j a isot sanakirjat voidaan jattaa huoletta kotiin. Taskukokoinen sana-
k i r j a (molempiin suuntiin tai ainakin suomesta vieraaseen kieleen) on kuitenkin 
syytii ottaa mukaan. Samoin on otettava mukaan kalenteri tai jokin muu pieni 
muistivihko, johon jo ennen matkalle lahtba Mrjoitetaan muistiin omaisten seka 
niiden sukulaisten j a tuttavien, joihin aiotaan ulkomailta kasin pitaa yhteytta, 
osoitteet (mahdoUisine aikarajoituksineen) j a johon mybs ulkomailla voidaan 
merkita muistiin k a i k k i tarpeelliset nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sovitut ta-
paamisajat jne. Samalla jatetiian omaisille seka muille tarpeellisiksi katsottaville 
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Iienkiloille oma osoite ulkomailla tai , ellei se ole viela tiedossa, ainakin likimaa-
rainen luettelo siita, milla paikkakunnilla milloinkin oUaan ulkomaanmatkan 
aikana. Tassa yhteydessa kirjoitetaan mybs allekirjoituksia mybten valmiiksi 
ka ikki sellaiset hakupaperit tai muut virallisluonteiset asiakirjat, mitkji omaisten 
on toimitettava perille tiettpihin maaraaikoihin mennessa ulkomailla oltaessa. 
Voitte mybs mainita lahiomaisillenne ne asiat j a tapahtumat, joista haluatte 
saada ulkomailie lehtileikkeleet tai muut yksityiskohtaiset selostukset. K a i k k i 
aikaisemmilla matkoilla mahdollisesti hankitut kartat, jotka ovat tarpeellisia 
mybs nyt edessa olevalla matkalla, otetaan tietysti mukaan. 

t 

Tavarat pakataan siten, etta ne pystytiian itse kuljettamaan asemilla, sata-
missa j a lentokentilla. Kadessa kannettavia matkalaukkuja saisi siis olla vain 
kaksi, joten mahdollisesti tarvittavan kolmannen pakkausyksikbn pitaisi olla 
sellainen, etta se voidaan kuljettaa kantohihnan avulla olalla. Matkalla tarvitta
vat tavarat on hyva pakata erikseen pienehkbbn matkalaukkuun j a vasta perilla 
tarvittavat suurempaan matkalaukkuun. Eahat, matkashekit, matkaliput jne. on 
syyta sijoittaa matkalla paalla pidettaviin vaatekappaleen taskuun, mieluummin 
matkapuvun sisapuolelle sita varten lujasti ommeltuun erikoiseen lisataskuun. 
Mukaan otettavista valokuvauskoneista, soittimista j a kalliihkoista koruista tai 
kelloista on hyva kirjoittaa valmiiksi lahtbtuUissa esitettavat todistukset, jotta 
palattaessa niiden takia ei tule turhia vaikeuksia tullissa. Kunnon turistien ta-
paan kirjoitetaan matkalaukun sisataskuun mybs yhtenilinen luettelo kaikista 
tarkeimmista mukana olevista varusteista. Tahan luetteloon on syytii kirjoittaa 
lisiiksi lahimmiin omaisen nimi j a osoite. 

Matkapuku valitaan vuodenaika (lahinnii saapumispaikkakunnan olosuhteet), 
matkustustapa seka valipysiihdysten j a perilletulon asettamat vaatimukset huo-
mioon ottaen mahdoUisimman tarkoituksenmukaiseksi. 

Mentaessa asumaan perheeseen viedaiin tavallisesti isantaperheelle joitakin 
pienehkbja tuliaisia. Jos tuo perhe tunnetaan jo ennakolta tai jos siihen on eh-
(litty saada molemminpuolinen kirjeyhteys, voidaan tuliaiset val ita hyvinkin tar-
koituksenmukaisesti. Paaasia ei suiukaan ole tuliaisten kalleus, vaan se, etta 
halutaan joUakin tavalla osoittaa muistettavan tuota perhetta. Yleisohjeena voi-
taneen vain sanoa, etta naiden tuliaisten pitaisi mieluummin olla jotakin Suo-
melle ominaista. Maatamme esittelevat kuvajulkaisut, taidelasi, ktisinkudotut 
tekstiilit j a Sibeliuksen musiikkia tai kansanlauluja sisaltavat iiiinilevyt seka 
miesten keskuudessa lapinleukut (tuppipuukko) ovat tavallisimpia, mutta usein 
mybs vain suklaarasia tai jokin pieni esine riittiiii raainiosti tuliaisiksi. 
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Matkat 
Kyhmamatkoilla matkustamistapa on useimmiten jo ennakolta maaratty, 

mutta yksinaan tai pienina rylimina matkustettaessa matkaan kiiytettavat kulku-
neuvot voidaan valita vapaasti. E r i vaihtoehtojen valintaan vaikuttavat matka-
kustannusten kokonaismaara j a matkaan kaytettavissa oleva aika seka mybs se, 
kuinka paljon matkalle asetetaan muita tavoitteita. Suhteellisen vahan matkus-
tavien henkilbiden on yleensa syyta tehda meno- j a paluumatkat seka mybs sa-
maan kohteeseen suuntautuvat perakkaiset matkat eri matknstustapoja tai aina
kin eri matkareitteja kayttaen. Mikal i vain kaytettavissa oleva aika sekii mat-
kustuspaivilta mahdollisesti aiheutuvat ansiomenetykset sen sallivat, lienee en-
simmaista kertaa johonkin maahan matkustettaessa menomatkalla juna j a paluu-
matkalla laiva (ei kuitenkaan taU'iolosuhteissa) suositeltavin matkustustapa. 
.Junamatkoilla tutustutaan nimittain parhaiten seka lapikulkumaihin etta siihen 
maahan, mihin ollaan menossa. Laivamatkoilia kannattaa yleensa ottaa hytti-
paikka seka pitkan matkan ybjunissa makuuvaunupaikka. Eajoitetun matkustus-
ajan niin vaatiessa seka mybs mukavuussyista muutoinkin silloin, kun puheena 
oleva matka on jo aikaisemmin tehty junalla tai laivalla, on lentaminen tarkoi-
tuksenmukaisin matkustustapa. E r i matkustustapojen kustannusvertailuissa on 
varsinaisten matkalippujen hintojen lisaksi otettava huomioon se, etta hitaita 
matkustustapoja kaytettaessa matkapaivien ruokailukustannukset lisaavat huo
mattavasti kokonaiskustannuksia. Harjoittelijoista puheen ollen kaikissakin kulku-
neuvoissa turistiluokka riittanee jo vaativimmillekin henkilbille. 

Jo kotimaassa olemme tottuneet pitkil la matkoilla noudattamaan tavallista 
suurempaa valppautta j a varovaisuutta. Vielakin tarkeampaa tamii on eri maiden 
valisilla sekii mybs kaiki l la ulkomailla suoritettavilla matkoilla. Niinpa asemilla, 
satamiin j a lentotoimistoihin on saavuttava hyvissa ajoin, jotta vieraissa olosuh-
teissa helposti sattuvat viivytykset eivat paiise yllattamiian. V a i k k a ulkomailla 
seka lahtbasemilla ettii kulkuneuvoissa matkustajille tarkoitetut kuulutukset sekii 
muut informoinnit ovat melko tiiydellisia, on usein kuitenkin syyta varmistautua 
lalitbpaikoista, poistumisasemista jne. niita l i ikennevirkaili joilta tai kanssamat-
kustajilta kysyen. Varsinkin linja-autoissa, kaupunkibusseissa j a raitiovaunuissa 
seka mybs nopeakulkuisissa paikallisjunissa oikean poistumisaseman valitseminen 
tuottaa suuria vaikeuksia, koska ulkomaalainen ei voi ainakaan ensimmaisinil 
oleskelupaivinaan tietaa, mikii pysakki tai asema on lahinna tai sopivin, jotta 
han paasisi mahdoUisimman nopeasti j a mukavasti kuUoinkin haluamaansa paik-
kaan. Hyva paikalliskartta helpottaa tilannetta tosin jonkin verran. Matkatava-
rat j a muut varusteet on pidettava matkan aikana niin koossa, etta niita voi
daan pitaa silmalla j a etta tarpeen niin vaatiessa ne voidaan ottaa nopeasti 
mukaan. 

Kulkuyhteyksista, aikatauluista, matkakustannuksista ym. tietoja haluttaessa 
seka mybs kaikissa niissa tapauksissa, jotka vaativat jo lunastettujen matkalip
pujen tai hotellihuonetilauksien muutoksia, voidaan kaikissa maissa kaantya luot-
tamuksellisesti matkatoimistojen puoleen. 

Matkoilta j a mybs perilla oltaessa kukin kirjoitelkoon oman henkilbkohtaisen 
rytminsa mukaisesti, mutta jokaisen on ehdottomasti ilmoitettava perilletulostaan 
seka mybs kaikista oleskelupaikan j a osoitteen vaihdoksista viipymattii kotimaa
han omaisilleen. Peril lakin oltaessa on hyva antaa itsestaan elonmerkkeja aina
kin noin parin viikon valein. Kirjeenvaihdon nopeuttamiseksi on siina yleensii 
kaytettava lentopostia. Koska kirjoittelu tapahtuu paaosaltaan iltaisin, on syyta 
pit'ilii aina muutama kortti j a postimerkki varastossa. 



Huolimatta sauonnasta "ulkomailla on suomalainenkin ulkomaalainen" on 
kuitenkin aina muistettava, etta mybs ulkomailla matkustaessanne olette koti
maanne edustajia, joiden kayttaytymista tarkkaillaan koko ajan vieraiden silmien 
j a korvien kriitiUisj^^della. 

Vieras 
kieli 

Seuraavassa oletetaan, etta ka ik i l la matkalle lahtijbilla on joko koulussa 
opittua. tai itseopiskeluna haukittua vahintaan keskikoulun oppimaaraa vastaavat 
perustiedot asianomaisen maan kielessa. On kuitenkin muistettava, kuten jo edella 
tuli sanotuksi, ettii kielta ei opita lukemalla vaan puhumalla. Joutuessanne en-
simmiiistii kertaa keskustelemaan vieraalla kielella jonkin ulkomaalaisen kanssa 
huomaatte heti, ettei luetuUa sanavarastolla eika kieliopin saannbilla ole suurta-
kaan yhteyttii siihen kaytannblliseen kielitaitoonne, mita pystytte puheessanne 
kayttamaan. Lalijomaton totuus, jonka ohi ei nerokkaimmallakaan "kielipaalla" 
ole mitaan oikotieta, on nimittain se, etta puheessa pystytaan kayttamaan vain 
niita sanoja j a ilmaisuja, joita joskus aikaisemmin on jo kaytetty puheessa. 

Siksi olisi hyva, etta jo kotimaassa heti sen jiilkeen, kun olette saaneet lo-
puUisen tiedon matkanne jarjestamisesta, voisitte jonkin tuttavanne kanssa har-
joitusluonteisesti keskustella ko. vieraalla kielella. Tuon kaytiinnbllisen harjoit
telun merkitys on niin suuri, etta sopivan keskustelutoverin puuttuessa Teidan 
on tuo harjoittelu suoritettava yksinanne sanomalla aaneen asianomaisella kielella 
tavanomaisia ilmaisuja. Tata keskustelua tai yksinpuhelua on jatkettava niin 
kauan, ettii ka ikk i pikkusanat (pronorainit, prepositiot, konjuktiot jne.) vakiin-
tuvat niin taydellisesti, ettei niitii tarvitse enaa muistella. Samalla estetaan 
niissii tapauksissa, jolloin olette lukenut useampia vieraita kielia, eri kielien sa-
nojen sekaantuminen puheeseen. Niiden, jotka eivat ole viela aikaisemmin pu-
huneet ko. kielta. on mybs aivan systemaattisesti syyta harjoitella kayttamaan 
puheessaan tavallisimpien perusverbien eri aikamuotoja seka mybnteisina etta 
kielteisinii kaikissa persoonamuodoissa. Jo kielitaidoltaan varttuneempienkin on 
hyva harjoitella samalla tavalla omalla ammattialallaan usein esiintyvien fakki-
sanojen j a -sanontojen kayttba puheessaan. 

Koko matkanne onnistuminen seka mybs matkalle asetetun tavoitteen saa-
vuttaminen riippuu aivan oleellisesti siita, etta jo menomatkalla tai viimeistaan 
perille tultuanne alatte heti puhua tuota kielta. Paaasia on, ettii puhutte j a kuun-
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telette mahdollisimman paljon ko. vierasta kielta, j a kokonaan sivuasia se, 
kuinka virlieellisesti tai puutteellisesti sita puhutte. Niil le vasta-alkajille, joille 
tulee helposti sellainen tunne, etta he eivat ymmarra mitaan j a etta k a i k k i ta-
vallisimmatkin sanat ovat kadonneet jonnekin muistista, sanottakoon lohdutuk-
seksi, etta tuo tunne menee paivassa tai parissa ohi, kunhan vain siita huolimatta 
jatkatte tarkkaa kuuntelua j a puhumisyritystanne. Talloin myos keskustelukump-
paninne tulevat Teidan avuksenne siten, etta he vaivojaan saastamattii etsivat 
ensin muutamia sellaisia yksinkertaisia sanontoja, joiden avulla valillenne syn-
tyy ensimmainen yhteydenpito puheena olevalla kielella. Talloin onkin jo pahin 
vaihe voitettu. V a i k k a kielitaitonne olisi taydellisempikin, aina opitte kuitenkin 
vasta muiden puheesta ne sanonnat j a ilmaisut, mita kussakin tilanteessa on 
kaytettava. Keskustelun merkitys kielta opittaessa on niin keskeinen asia, etta 
Teidan pitaisi pyrkia perille tultuanne loytamaan joku sellainen ikaisenne j a 
harrastuksiltaan samansuuntainen henkilb, jonka kanssa voisitte myos vapaa-
aikoina olla mahdoUisimman paljon yhdessa. On nimittain helpompi oppia ensin 
vain yhden henkilon puhetapa seka hanen kayttamansa sanonnat, Mybhemmin 
tata aluetta voidaan suhteellisen helposti laajentaa. Siirtyessanne samassakin 
maassa murrealueelta toiselle huomaatte, etta Teil la on uudelXe murrealueelle saa-
vuttuanne taasen voitettavana tiettyja ymmartamisen j a j-mmiirretyksi tulemisen 
perusvaikeuksia, jotka voidaan poistaa vain kuuntelemalla puhetta tuoUa mur-
teella. 

Olisi tietysti toivottavaa, etta oleskelupaikkakunnallanne ei sattuisi olemaan 
ketaan muuta suomenkielentaitoisia. V a i k k a lahiymparistbssanne olisikin mybs 
suomea puhuvia, on Teidan oman etunne vuoksi pyrittava puhumaan mybs hei-
dan kanssaan vain ko. maan kielta. Kertoipa eras teekkari oUeensa tybharjoitte-
luaikanaan niin innokas, etta han kir jo i t t i kotivaelleenkin k a i k k i kirjeet eng-
lanniksi siita huolimatta, va ikka kotiviiki joutuikin kaannattamaan nuo kirjeet 
suomeksi. 

Vieraan kielen puhumis- j a ymmartamiskykynne vahitellen varmentuessa 
voitte jatkuvasti kiinnittaa entista enemman huomiota oikeaan aantamistapaan ja 
korostukseen, mika lisaa huomattavasti puheenne ymmarrettavyytta. L i saks i oikea 
aantamistapa j a korostus ovat vain kohteliaisuutta eika sievistelya, va ikka heik-
kokielitaitoiset tuttavanne kotimaassa helposti niin sanovatkin. Jduduttaessa 
kayttamaan jokin julkisluonteinen puheenvuoro (kiitospuhe. kokouspuheenvuoro 
jne.) jossakin jo ennakolta tunnettavassa tilanteessa, on myos kielitaidoltaan 
varttuneempienkin syyta valmistella sanottavansa etukateen. 

Tyo
harjoittelu 

Ulkomainen tyoharjoittelu voidaan paatarkoitukseltaan jakaa seuraaviksi 
kolmeksi ryhmaksi: 

— tybssaolo tavallisena tybntekijana kieliharjoittelun aiheuttamien matka-
ja oleskelukustannusten peittamiseksi. 
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— harjoittelu sen ammattialan tehtavissa, johon aiotaan valmistua j a jonka 
koulutukseen mainittu harjoittelu sisaltyy pakoUisena, 

— ammattitietojen tai -taitojen kartuttamineu, laajentaminen tai syventami-
nen jo kotimaassa ammattitaidon liankkineena tai maaratyn tutkinnon suoritta-
neena. 

Kuuluipa tyoharjoittelunne paatarkoitukseltaan mihin ryhmaiin tahansa, aina 
on varmaa, etta tybnantajanne kiinnittaa eniten huomiota tiismallisyyteenne, luo-
tettavuuteenne j a ahkemuteenne seka vasta toissijaisesti tybtaitoonne. Tama joh-
tuu siita, etta tybtaidossa esiintyvat puutteet korjautuvat itsestaan paiva pai-
valta, mutta ensiksi mainittuja, luonnepohjaisia ominaisuuksia on vaikeata, toisi-
naan jopa kokonaan mahdotontakiu paikkailla jalkikateen. 

Toiseksi on muistettava, etta suomalaisilla on ulkomailla tyontekijoinii yleensa 
hyva maise. Piispa Gulin kertoi kuulleensa" 'Austfaliassa pidettavan suomalai-
sista tybmiehista sen vuoksi, etta he tybskentelevat yhta ahkerasti mybs silloin-
kin, vaikka tybnjohtaja ei ole sita niikemiissa. Nain ollen k a i k k i ulkomailie tyb-
harjoitteluun meneviit voivat valmistautua mybs siihen, etta h e i l t a j o ennakolta 
odotetaan enemman kuin muista maista tulevilta vastaavilta harjoitMiJbilta'r^ 

Kaikessa tyoharjoittelussa ehdoton tasmallisyys ensimmilisesta ilmoittautumis-
kaynnistii jokapiiivaiseen tyoaikojen tarkkaan noudattamiseen asti~on aivan valt-
tiimiltbnta. Eniten tuotatte kotimaallenne pisteitii osoittamalla tybllanne, etta 
suomalainen ei "fuskaa'' missiian asiassa. Vieraissa olosuhteissa selvitaan asioita 
ajoissa tybnjohtajalta, muulta esimiehelta, tai tybtovereilta kj'sj-en epilvar-
moista tilanteista paljon varmemmin j a nopeammin kuin omin pain umpimahkaau 
yrittamisen j a erehtymisen tieta edeten. 

Heti ensimmaisista pilivista alkaen on pyrittava saavuttamaan asialliset j a 
luottamukselliset suhteet sekii esimiehiin ettii tybtovereihin. Parhaiten siina on-
nistiTtaan olemalla kaikissa tilanteissa rehti j a _aito seka ri ittavan avoiii. Er ikbi-
sesti onkin varottava sulkeutuneisuutta j a syrjaan vetaytymista (esim. taukojen 
aikaua), koska "tybyhteisbbn 'piiiistaan parhaiten "sisalle" muita kuuntelemalla j a 
muiden tybtehtaviin tai muihin asioihin kiinnostusta osoittaen. 

Jos joudutte aluksi tekemaan jotakin niin yksinkertaista tybta, etta se oman 
kasityksenne mukaan ei vastaa tybharjoittelullenne asetettavia vaatimuksia, on 
pidiittaydyttava pyytamasta heti muutosta, silla tuokin alkujakso voi kuulua jo
honkin suurempaan, hyvinkin maaratietoisesti suunniteltuun harjoittelukokonai-
suuteen. Lisaksi on muistettava, etta k a i k k i ulkomailla tapahtuva tybskentely 
joka tapauksessa avartaa nakemysta j a lisaa itseluottamusta. Mybs niiden, jotka 
ovat menneet ulkomailie jo ammattitaitoisina tai maaratyn perustutkinnon suo-
rittaneina, on syyta muistaa, etta hekin ovat menneet ulkomailie oppia saamaan 
eika tieto- tai taitonaytteita suorittaakseen eivatka myoskaan ulkomaiden tyb-
menetelmia tai muita olosuhteita arvostellakseen. Esimerkkina siita, kuinka ar-
vaamattomia seurauksia saattaa olla oman ammattitaitonsa yliarvioimisella, voin 
kertoa kuuUeeni eraiin maan kieltaytyneen toistaiseksi ottamasta vastaan Suo
mesta eraan taidelajin stipendiaatteja, koska viime vuosina tuohon maahan jatko-
opiskelutarkoituksessa lahetetyt stipendiaattimme ovat osoittautuneet perusam-
mattitaidoiltaan varsin puutteellisiksi. Tallaisen mielestanne li ian vaatimattoman 
tybn jatkuessa niin kauan, etta se uhkaa mitatbida koko tybharjoittelunne, voitte 
kuitenkin esittaa tybtanne koskevan muutostoivomuksen tybnjohtajalle tai muulle 
lahinimalle esimiehellenne. Nain ollen sanonta "vieras tyytyy tai lahtee, mutta 
ei arvostele" soveltuu j a r s i n hyvin myos kaikkeen tyoharjoitteluun. 
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I 
I 

Keskustelut 
Olipa matkanne aiheena kieli- tai tyoharjoittelu tahi mika muu ulkoinen ta-

voite tahansa, niin aina ulkomaanmatkojen paasisaltbna on vieraisiin olosuhteisiin 
j a niissa elaviin ihmisiin tutustuminen. Ulkomailla joudumme — tahdoimmepa 
sita tai ei — valittamaan monenlaisia tietoja j a vaikutteita molempiin suuntiin 
asianomaisten maiden j a kansojen kesken. Jokaisesta ulkomaanmatkasta on kum-
mallekin osapuolelle sita sunrempi hybty, mita runsaampaa j a objektiivisempaa 
on tuo tietojen j a vaikutteiden vaihto. 

Paaosa mainitusta tietojen vaihdosta tapahtuu kaj-tavien keskustelujen vali-
tyksellii. Niinpa opintomatkoille mentaessa laaditaan jo ennakolta luettelo niista 
asioista, joista eri kayntikohteissa halutaan keskustella asiantuntijoiden kanssa. 
Kiel i- tai tyoharjoittelussa oltaessa ei keskustelujen aihekarttaa voida laatia 
nain taydellisesti, mutta silloinkin on pyrittava matkan aikana esille tulevat 
vaihtoelitoiset tilanteet valitsemaan siten, etta kysymyksessii olevaan maahan j a 
kansaan voitaisiin tutustua mahdoUisimman monipuolisesti. Tietoja omaksuttaessa 
j a annettaessa onnistutaan parhaiten etenemalla kokonaisuudesta osiin, joten 
ensin on pyrittiiva saamaan j a antamaan kustakin asia-alueesta paapiirteittainen 
kokonaiskuva j a vasta mybhemmin taydennettiiva sita lisaselvityksilla. 

Keskustelua koskevat, yleiset tahdikkuussaannbt patevat yleensa sinansa joka 
maassa. On kuitenkin otettava huomioon se, etta eri maissa saattaa olla taysin 
vakiintuneita, erilaisia kiisityksia keskusteluaiheiden j a -tapojen suhteen. Niinpa 
vieraan maan olosuhteista, tavoista, historiasta jne. puhuttaessa noudatetaan tus-
kin koskaan tarpeelliseksi suurta varovuutta. Usein unohdetaan esimerkiksi se, 
ettii monissa maissa uskonto tai miiarattyyn kirkkokuntaan lukeutuminen ovat 
paljon keskeisimpia asioita kuin taallii Suomessa. Useimmissa maissa mybs kan-
sallisylpeys seka valtion paamiehen kunnioitus on paljon korostetumpaa kuin 
meilla. K a i k k i ulkopolitiikkaa sivuavat kysymykset on parasta jattaa maamme 
virallisten edustajien hoidettaviksi. K a i k k i i n tallaisiin kysymyksiin, joissa eri 
henkilbilla saattaa olla eri kanta tai vakaumus, on parasta olla ottamatta mi
taan kantaa. Sen sijaan lisatietoja niista voidaan kyl lakin kysya, kunhan ei vain 

^ huoiimattomilla tai epamaaraisilla kysymyksilla vahingossakaan paljasteta mitaan 
suhtautumistapaa niihin. 

Aluksi joudutte keskusteluissa olemaan paaasiallisesti vain ottavana puolena, 
silla kotimaastanne pystytte antamaan selvityksia parhaiten vasta sen jalkeen, 
kun jo tunnette oleskelumaanne vastaavat olosuhteet. Mybhemmin joudutte kui
tenkin yha, eneneviissa maarassa vastaamaan mita moninaisimpiin Suomea koske-
vi in kysymyksiin. Naiden kysymysten aiheet saattavat tulla milta elamanalueelta 
tahansa, joten niita ei voida tassa mitenkaan luokitella tavallisuutensa perus
teella. Tastil vain voidaan paatella, etta pitkahkbja aikoja ulkomailla oleskele-
vi l la j a varsinkin perheissa asuvilla pitaisi olla mahdoUisimman laajat j a moni-
puoliset tiedot kotimaastaan. Onneksi vastaustenne ei tarvitse olla tarkkoja tilasto-
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tietoja, vaan paaasia on, etta pj-styisitte antamaan tiedusteltavista asioista to-
tuudenmnkaisen kokonaiskuvan. Aluksi myos kielivaikeudet saattavat rajoittaa 
tarkkojen vastausten antamista. V a i k k a kielitaito ei enaa asettaisikaan esteita, 
on hyva muistaa, etta kysyjaa ei niinkajin paljon kiinnosta se, mita mielta Te 
henkilokohtaisesti olette puheena olevasta asiasta, kuin se, mita mielta Suomessa 
yleensa ollaan tuosta asiasta. Nain ollen voitte vastauksissanne useimmiten rajoit-
tua vain oikean yleiskuvan tai keskimaiiraisarvojen antamiseen. On luonnoUista, 
etta mita kaukaisempiin maihin siirrytaan, sita vahemman siella tunnetaan mie-
lenkiintoa Suomen olosuhteiden yksityiskohtiin. Olisi toivottavaa, etta ainakin 
kaikkiin sellaisiin kysymyksiin, mitka voidaan katsoa jokaisen kansalaisen yleis-
sivistykseen kuuluviksi, pystyisitte antamaan ainakin tyydyttavat vastaukset. 
Kysymyksen kohdistuessa johonkin sellaiseen erikoisalaan, josta Teilla itsellanne-
kaan ei ole edes tarkkaa j a varmaa kokonaiskuvaa, on sekii Teille ettii asialle 
eduksi, jos suoraan tunnustatte, ettette tunne puheena olevaa asiaa niin hyvin, 
etta voisitte sen selostaa yksityiskohtaisesti. Taman tunnustuksen jalkeen olisi 
kuitenkin aivan paapiirteittaisen yleiskuvan anfaminen paiKTlaan. SenaisTsta 
erilv'bisliysymyksista, jotka ovat eriioisen tiirkeita jollekin henkiloUe,^ voitte mybs 
luvata toimittavanne ko. tiedot jalkikateen joko ne kotimaasta tilaten tai ne ko
timaahan saavuttuanne lahettaen. Namii lupaukset on ehdottomasti tiiytettavii, 
joten niista on tehtiiva merkinta aluksi mainittuun kalenteriin tai muistivihkoon. 

Mita kauemmin vi ivytte jossakin maassa, sita enemman tulette huomaamaan 
sellaisia asioita, joista asianomaisessa maassa kayneiden kertomusten perusteella 
olette saaneet kokonaan erilaisen ennakkokuvan. Tama johtuu siita, etta kaikkeen 
kansainviiliseen kanssakaymiseen l i i t tyy aina varsin suuri vaara yleistila liiaksi 
yksityistapauksia. Siksi ulkomailla oltaessa kasityksia ei saisikaan koskaan muo-
dostaa vain muutamau hajatapauksen pohjalta, vaan olisi aina pyrittavii saa
maan mahdoUisimman luotettava jdeiskuva. L i saks i on muistettava, etta mita 
enemman tunnetaan sellaisia taustatekijbitii kuten kansan luonne, aikaisemmat 
kehitysvaiheet, historia jne, sitii helpommin kasitettaviksi tulevat k a i k k i asiat 
ulkomailla. K a i k k i ne liioitellut kertomukset, mita varsinkin ensimmaista kertaa 
jossakin maassa kayneet turistit kertovat palattuaan, saadaan varmaan parhaiten 
loppumaan siten, etta itse tuossa maassa oltaessa katsotaan paikan paiUlii, miten 
asia todellisuudessa on, j a kotimaahan palattua — jos^mj^jsaa^yaiy^n — oikais-
taan vahiisen kertojan liian lennokasta mielikuvitusta. 

Kayttiiytyminen 
Suomessa kiiyviit ulkomaalaiset ylistiiviit usein — elikii l i ikaakin — vieraan-

varaisuuttamme j a sydamellistii suhtautumistapaamme. Sen sijaan kohteliaisuu-
destamme saamme. hyvin harvoin kiitosta, Siksi ulkomailie' mentiiessari3n""¥etr"to-. 
tuttauduttava kiiyttiimaan kaikessa puheessa huomattavasti enemman kiitos-sanoja 
sekii muita kohteliaisuussanontoja kuin mita kaytamme kotimaassa. Pelkat sa
nonnat eivat kuitenkaan ri i ta , vaan kohteliaisuuteen kuuluu paljon muuta. Kes
kusteluissa olisi pyrittava asennoitumaan eri asioihin niita mybs muiden osapuol-
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ten kannalta katsoen. Perlieessii asuttaessa ja niuuallakin olisi noudatettava mah
doUisimman pitkalle ohjetta "maassa maan tavalla. .taj maasta j o i s " . Niinpa kaik-
k ia tarjottavia ruokalajeja pitaisi sybda "aiJiakin, vahasen. Paivajarjestyksessa, 
keskusteluaiheissa sekii vapaa-ajan vietossa pitaisi ottaa perheen toivomukset j a 
tottumukset huomioon. Erikoisesti on varottava sita, ettei loukata kenenkaan va-
kaumusta. Niinpa katolisten tehdessa pbytiiiin kaydessa, kirkkoon astuttaessa tai 
omaisten haudoiUa kaytaessa ristinmerkin on ehdottomasti ristittiivii kadet j a 
niuutenkin meneteltava oman kirkkokuntamme vaatimalla tavalla. 

Olisi toivottavaa, etta oleskelupaikkakunnallanne muodostuisi sellainen muu
tamia ikaisianne nuoria kasittava, kiinteahkb ryhma, jonka mukana voisitte osal-
listua mahdoUisimman paljon kaikki in paikallisen nuorison vapaa-ajan harrastuk-
siin. Jo turvallisuussyista voitaneen pitaa yleissaantbna, ettii vuoristo-, purjehdus-
ym. sellaisille retkiUe ette milloinkaan lahde yksin eika edes kaksin parhaan 
toverinne kanssa. 

Harjoittelijoiden kaytbksen osuudelta on tuUut eniten valituksia sopimatto-
masta alkoholinkaytbsta, mika nayttail olevan meidan suomalaisten helmasynti j a 
sita varmemmin, mita enemman on irtaannuttu kotiolosuhteista. Heikko kielitaito, 
ujous, olosuhteiden tuntemattomuus seka usein mybs henkisen persoonallisuuden 
muut puutteet lisaaviit ulkomailla oltaessa viela humala-alttiutta. Er i t ta in suuri 
tama houkutus nayttaa olevan ka ik i l la niill i i nuorilla, jotka eivat muuten pysty 
seurassa saamaan huomiota osakseen. Siit i i huolimatta, va ikka Keski-Euroopassa 
monet saattavat ottaa kantaklubeissaan tai -baareissaan oluen tai viinilasin mel-
keinpa joka i lta , on siella silminnahtavasti humaltuminen niin harvinaista, etta 
sellaisista tapauksista puhutaan pitkat ajat viela jalkikateenkin. Pahinta asiassa 
on se, etta monien suomalaisten alkoholinkayttb pysahtyy vain ani harvoin tuol-
laiseksi estoja torjuvaksi piristykseksi, vaan se paattyy usein remuamiseen j a 
riidan haastamiseen tai sellaisten "totuuksien" sanelemiseen, mitka selvana oltaessa 
eivat tulisi laiukaan kysymykseen. Seurauksena saattaa olla jopa jarjestys-
hairibita tai ainakin raha-asioiden joutuminen taysin hunningoUe, mitka taasen 
puolestaan saattavat usein olla jo aivan riittavat syyt uuden humalau ottami-
seen. 

Toisena erikoiskysymyksena otettakoon tiissa puheeksi seurustelu eri suku-
puolta olevien henkilbiden kesken. Tata kysymysta ei tassa yhteydessa kasitella 
tavanomaisena sukupuolikysj-myksena (liiakiirille, huoltopoliisille j a kiltilblle kuu-
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luvat telitavat) vaan pikemminkin vain ralcastumisen kannalta. Eniten nayttaa 
tuottavan vaikeuksia se, etta ns. "naisen rooli" poikkeaa useissa Euroopan maissa 
huomattavasti siita, mita se on Suomessa, Useimmissa maissa nainen on viela 
paljon enemman "naisrauhakaaren" suojelema kuin meilla. Siksi ulkomailla (Eu-
roopassa) kayttaydytaan yleensa naista kohtaan ritarillisemmin kuin meilla Suo
messa, Niinpa miesten j a naisteh seurustelu ei ole l ikikaan niin vapaata kuin 
meilla. 

Ulkomailla hyvat avioliittomarkkinat omaaville neitosillemme kerrottakoon 
tilastojen osoittavan, etta kaikista niista avioliitoista, mita suomalaiset solmivat 
jonkin muun ulkomaalaisen kuin pohjoismaalaisen kanssa, kolme neljasta paattyy 
avioeroon. Parhaiten pelastutaan edelliseen murheelliseen tilastoon joutumasta 
paattamalla jo ennen ulkomailie lahtemista vakaasti, etta ei romanttisimmassa-
kaan tilanteessa uskota vahaakaan todeksi niista lepertelyista, mita miehet tu
levat perilla oUessanne kuiskuttelemaan korvaanne. Taalla kotimaassa, ainakin 
maaseudulla, pidetaan vielakin hiukan hbppanoina jo sellaisiakin henkiloita, jotka 
rakastuvat nopeasti vasta askettain paikkakunnalle muuttaneisiin. Paras ohje 
Teille kaikille, niin tytbille kuin pojillekin, olisi se, etta ulkomailla oltaessa ei 
saa lainkaan rakastua, ei sen paremmin suomalaiseen kuin ulkomaalaiseenkaan. 
Koska rakastuminen ei kuitenkaan ole mikaan jarjen j a tahdon alainen asia, ei 
sita voida estaa lujimmillakaan ennakkopaatoksilla. Lienemme kuitenkin yhtii 
mielta siitii, etta ulkomailla tapahtunut rakastuminen on joka tapauksessa sattu-
nut niin paljon poikkeuksellisissa olosuhteissa, etta tuon rakastumisen kestavyy-
desta seka mahdollisesti solmittavan avioliiton onnistumismahdoUisuuksista saa
daan luotettava kasitys vasta asiaa kotimaahan palattua omaisten kanssa har-
kittaessa. L i i an usein se, etta nain olisi pitanyt menetella, mybnnetaan kuitenkin 
itkien vasta sen jalkeen, kun lopullinen vastaus on jo annettu ulkomailla 
oltaessa tai hetken mielijohteesta on antauduttu mvbhemmin kaduttaviin tekoi-
hin. 

Raha-
asiat 

Jo ennen matkalle liihtoa on laadittava summittainen sekii perille tultua 
heti sen jiilkeen, kun asunto-, ruokailu- seka muut kustannukset ynna mahdolli
sesti saatava palkka on saatu selville, yksityiskohtainen kustannusarvio koko 
matkaa koskevana. Vahentamallii matkaan sijoitettavan oman rahamaaran j a 
mahdollisesti saatavan paikan summasta ka ikk i matka-, asunto-, ruokailu- ym. 
pakolliset kustannukset saadaan selville se summa, mika voidaan kayttaa tilapai-
siin menoihin. Vahentamalla edella sanotusta jaannoksesta viela kotivaelle vieta-
viin tuliaisiin tai muihin ostoksiin ^kiiytettavaksi suunniteltu rahamiiarii, oleske-
luaikana suoritettavista pikkumatkoista aiheutuvat erat seka kohtuuUiseksi har-
kittavat saasto tai vararahastb yllatti ivia menoja varten j a jakamalla njiin saatu 
saldo oleskeluviikkojen lukumaaralla saadaan tietaa, kuinka paljon keskimaarin 
vnEottain voidaan kayttaa rahaa tilapaisiin menoihin (tarpeen niin vaatiessa 
tupakkarahat niihin mukaan luettuna). Menojen rakenteen selvittamiseksi aluksi 
on syyta pitaa aivan yksityiskohtaista kirjanpitoa (ainakin kuukausi) kaikista 
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menoista j a tuloista. Mybhemmin riittanee se, ettii kuukausittain Jarkistatte ta-
lousarvionne paikkansa pitavyyden j a tarpeen niin vaatiessa saatelet1;e kulutus-
tanne mahdollisesti syntyneiden vajausten peittamiseksi. Kirjanpitonne helpotta-
miseksi on hyva pitaa viikottainen raha-annoksenne aina kerraTlaah' eri lokerossa 
tai kukkarossa. Kaytannbssa opitte plan niikemaan, miten viikottainen kulutus 
yleensa jakaantuu eri viikonpaivien kesken. Koska olette itse samalla seka bud-
jettinne hyvaksyja etta sen toteuttaja, voitte tietysti jonkin erikoisen syyn niin 
vaatiessa joskus ylittaakin tuota viikkorahaanue, mutta samalla on huolehdittava 
siita, ettii nuo ylitykset otetaan saastbinii takaisin muina viikkoina. Vain nain 
menetellen voitte olla aina varmoja siita, ettii raliatilanteenne ei tule jonakin 
paivana yllattiieu aivan kestamattbmaksi. 

Bahojen loppuminen ulkomailla oltaessa on siksi vakava j a lisaksi kotimaanne 
mainetta oleellisesti huonontava asia, etta jokaisen on ehdottomasti pidettavii 
huolta siita, ettei sellaista paiise tapahtumaan. Niinpa esimerkiksi sellaisissa ta
pauksissa, jolloin haluatte tehdii jonkin suurehkon, alkuperaisiin suunnitelmiinne 
kuulumattoman ostoksen, on ri ittavan ajoissa ti lattava kotimaasta, mikali se on 
mahdoUista, tuohon ostokseen tarvittavat rahat. Samoin on hyva ottaa jo enna
kolta huomioon se, etta kotimatkalle lahtemishetken lahestyessa sekii mybs pa-
luumatkalla kustannukset pyrkiviit vakisinkin kahoamaan arvioitua suuremmiksi, 
mika johtuu paiiasiallisesti siita, ettii silmaanne sattuu niin usein jotakin mie-
lenkiintoista ostettavaa. Nykyis in kuitenkin tuUitta tuotavalle tavaramaariille 
asetettu, suhteellisen alhainen ylaraja estiia kuitenkin oleellisesti tata paluumat-
kalla tapahtuvaa budjettinne ylitysta. 

Harjoitteluaikanne lahestyessa loppuaan saattaa tulla esiin mybs kysymys 
siita, voisitteko muuttaa suunnitelmianne siten, etta jaisitte ainakin joksikin 
aikaa taysipalkkaiseen ansiotybhbn asianomaiseen maahan, Tiima ratkaisu tulee 
useimmiten vain niiden eteen, joihin tybharjoittelu jo on ollut palkallista tybssa-
oloa j a jotka useimmiten koulun tai omaisten estamatta voivat itse ratkaista 
tuon kysymyksen, Niissakin tapauksissa, jolloin tarjoukseen suostuminen tuntuu 
Teista itsestanne mahdoUiselta tai jopa houkuttelevalta, lienee kuitenkin viisainta 
palata ennakolta sovitun harjoitteluajan paattyessa kotimaahan, missii tuokin ky
symys voidaan ratkaista varmemmin perustein asiasta omaisten j a tuttavien 
kanssa neuvotellen, Joka tapauksessa voitte olla varrnoja siita, etta kotimaanne 
on lahettilnyt Teidat ulkomailie harjoittelijaksi siina toivossa, ettii Te harjoitte
luajan paatyttyii palaisitte ammattitaidoltanne entistakin kyvykkiiiimpana raken-
tamaan kotimaanne elinkeinoelamaii. 

Paluu 
kotimaahan 

V 
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J a sitten tulee se viimeinen i lta, jolloin k a i k k i muut riennot ovat jo jiianeet 
ja jonka Te omistatte vain isantaperheelle tai niille tovereillenne, joiden kanssa 
olette olleet eniten yhdessa. Mikal i tilanne niin vaati i j a varanne sen sallivat, 
jarjestatte mielellanne tuosta illasta jonkinlaisen pienehkbn laksiaisjuhlan. Mybs 
tassa tilanteessa pitaisi olla maihdollisimman aito, valitbn j a rehellinen. Viimeis
taan silloin, kun osoitteet on molemmin puolin jo kirjoitettu muistiin j a mah-
doUiset valokuvat vaihdettu, joudutte mybs toivottamaan ainakin kaikista liihei-
simman toverinne tervetuUeeksi Suomeen. Voitte m3̂ bs keskustella jo siita, mil-
loin j a miten tuo vastavierailu tulisi toteutumaan. On tarkeata, etta tallbin sa-
notte suoraan ka ikk i ne tybsuhteenne tai kotiolosuhteittenne asettamat rajoituk-
set, mitka voivat aiheuttaa esimerkiksi sen, ettette voi puheena olevan vasta-
vierailun aikana majoittaa vierastanne. Ainakin kerrotaan useinkin sattuneen 
niin, etta muutamia vuosia sitten ulkomailla Suomeen tervetuUeeksi toivotettu 
henkilb on yllattaen saapunut puhelinluettelosta tai osoitetoimistosta saamansa 
uuden osoitteen opastamana tervetulleeksilausujan kotiin pitaen itsestaan selvana, 
etta han voi taalla oloaikansa asua asianomaisen henkilon luona. 

Koti in paastj^anne kirjoitatte tietj-sti heti kiitoskirjeet. Muistattehan mybs 
mj'bhemmin lahettaa kaiken sen, mita olette merkinnj't muistiin kalenteriinne. 

Valio
nuoriso 

Kasitj 'S "jokainen maa lahettaa ulkomailie vain valionuorisoaan" on niin 
yleismaailmallinen, etta me emme voi sita muuksi muuttaa, vaan mybs meidan 
on siihen alistuttava. Siksi meillakin on ulkomaisia liarjoittelupaikkoja haettaessa 
liitettava usein mukaan luotettavien henkilbiden antamia suosituksia. Harjoittelu-
paikkaan saapumisesta alkaen noilla suositiiksilla ei enaa ole kuitenkaan mitaan 
merkitysta, vaan siita alkaen k a i k k i riippuu siita, miten vokavasti kukin Jiar-
joittelijaksi lahetetty ottaa saamansa edustustehtavan. Kannustakoon Teita koko 
harjoitteluajan tietoisuus siita, etta Teidan vastuuntuntoonne j a harkintakykj-ynne 
on taalla kotimaassa luotettu niin paljon, etta Teille on uskottu tuo edustus-
tehtavii. 

Jos joku luki ja nyt masentuu siita pelosta, ettei han pysty tayttamaan ulko
mailla kaikkia edella lueteltuja toivomuksia, niin han on kasittanyt vaarin ta
man lehtisen tarkoituksen. Tama lehtinen ei ole tarkoitettu miksikaan normiluet-
teloksi. Olen poiminut tahan vain sellaisia ajatuksia j a nakbkantoja, jotka jokai
sen ulkomailie harjoittelijaksi lahtevan on syyta tietaa, jotta han ei ajattelemat-
tomuuttaan tai tietamattbmyyttaan turmelisi tuota sekii hanelle itselleen etta 
hanen kotimaalleen niin paljon merkitsevaa matkaansa. K y l l a me k a i k k i olemme 
tiiysin tietoisia siita, etta kaikista niista moninaisista tilanteista, mita tulee eteen 
muutamia kuukausia ulkomailla kieli- tai tyoharjoittelussa oltaessa, ei koskaan 
voida selvitii ennakolta annettavien ohjeiden varassa. Ka ik i s ta tilanteista selvi
taan useimmiten parhaiten, kun pyritaan aina sailyttamaiin aidosti oma persoo-
nallisuus. Koska muut luottavat Teihin, voitte Te itsekin luottaa itseenne j a 
silloin Te varmaan selviatte voittajana vaikeimmistakin tilanteista. Va in siina 
tapauksessa, ettette edes halua yrittaii kayttaytya harjoittelunne aikana edella 
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viitoitetuUa tavalla, on Teidan parasta luovuttaa harjoittelupaikkanne jollekin 
toiselle, sellaiselle nuorelle, joka haluaa edes yrittaa hoitaa tuon edustustehtavan 
mahdoUisimman hyvin. 

Koko ihmiselama, ka ikk i meidan menemisemme j a tulemisemme ovat niin 
taitavasti maaratietoisen kokonaissuunnitelman mukaan johdettuja, etta kukaan 
meista ei ole taalla vain sokean sattuman heiteltavana. Voitte olla taysin var
moja siita, etta siina samassa kokonaissuunnitelmassa, joka on johdattanut Teidat 
nyt ulkomailie lahtevan harjoittelijan paikalle, on yhta maaratietoisesti samalla 
pidetty huolta siita, etta Tei l la on ka ikk i se k y k y j a kunto, mika tuossa har
joittelussa Teilta vaaditaan. Olen aivan varma, etta ulkomailla oUessanne tu
lette montakin kertaa huomaamaan, etta Teille on annettu talle matkalle mu
kaan mybs niin paljon tahdonvoimaa, etta Te jaksatte nyt valttaa useita sellai
siakin houkutuksia, joita aikaisemmin ette ole pystyneet voittamaan. 

Toivotan Teille kaikil le oikein hyvaa Jiarjoittelumatkaa seka lausun Teidat 
jokaisen harjoitteluaikanne paatyttya tervetuUeeksi takaisin kotimaahan raken-
taaksemme talle maalle yhteisvoimin vaToisaa Ja parempaa tulevaisuutta. 


