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Olin lukuvuoden 2010-2011 opiskelemassa Yhdysvalloissa. Yliopistona oli Hawai'i Pacific
University, joka sijaitsee keskellä Tyyntä valtamerta, Havaijin saariryhmällä. Sain opintojeni
rahoittamisen avuksi 1000 euron stipendin Elektroniikkainsinöörien seuralta.
Yksi suurimmista eduista ulkomaille lähdössä oli kielitaidon parantuminen. Englannin taso ei
minulla lähtiessäkään ollut kovin huono, mutta kieltä puhuttaessa saattoi sanojen löytyminen tökkiä
aina välillä. Voin sanoa, että kun vuoden verran päivittäisenä arkikielenä käyttää englantia, sen
oppii varsin hyvin. Olin blogiini kirjoitellut, että noin kuukauden jälkeen kieli alkoi olla sen verran
sujuvaa, että sanavalintojen miettimisen sijaan pystyi keskustelussa keskittymään itse aiheeseen.
Alussa oli tilanteita, joissa olisi ollut jokin kommentti, mutta sitä ei saanut muotoiltua tarpeeksi
nopeasti, kun tilanne meni jo ohi. Myöhemmin heitot tuli jo aika lonkalta. Jossain vaiheessa
ajattelukin vaihtui suurimmaksi osaksi englantiin. Uskoisin, että myös ääntäminen on parempi kuin
lähtiessäni.
Kielitaito oli kuitenkin vain yksi ulkomailla opiskelun hyvistä puolista. Oma vuoteni ulkomailla oli
kokemuksena aivan mahtava. Hakuvaiheessa tuntui hieman epätodelliselta, että olen oikeasti
menossa Havaijille vuodeksi – kaikista maailman paikoista juuri sinne. Itse hankitussa paikassa oli
paljon paperityötä, mutta se oli ehdottomasti vaivan arvoista. Hakuprosessin aikana innostavasta
ideasta muovautui unelma. Se, että lähdin oikeasti toteuttamaan tuota unelmaa, on asia josta olen
ylpeä. Ihminen tyrmää helposti hyvät ideat ajatusmallilla ”ei tuollainen voi kuitenkaan onnistua” tai
”tuo on aivan liian hyvää ollakseen totta”. Se, että pääsin elämään omaa unelmaani, antoi rutkasti
itseluottamusta. Lisäksi se vahvisti ajatusmallia, että elämässä pääsee pitkälle kun vaan uskaltaa
unelmoida ja ennen kaikkea uskaltaa lähteä toteuttamaan unelmiaan. Pyrin pitämään avoimen
mielen erilaisille ideoille.
Aikaero Havaijille on 12 tai 13 tuntia, riippuen onko Suomessa kesäaika. Sijainniltaan se on siis
aika pitkälti toisella puolella maapalloa. Lähdin reissuun yksin ilman yhtään tuttua kohteessa.
Havaijilla kaikki oli erilaista – ympäristö, kieli, kulttuuri, ystävät, luonto, yliopisto, rahayksikkö,
mittayksiköt jne. Jopa opiskelemani ala oli eri kuin Suomessa, sillä suoritin ulkomailla toisen
pienemmän sivuaineeni. Käytännössä koko elämä muuttui yhdessä päivässä vuoden ajaksi. Perille
päästyäni kaikki alkoi puhtaalta pöydältä. Muutos oli valtava.
Edellisenä iltana ennen lähtöä kävin järven rannalla katselemassa viimeisen kerran suomalaista
maisemaa. Vaikka samalla olin todella innoissani lähdöstä, tunnelma oli myös erittäin haikea.
Suomeen oli jäämässä koko elämä - kaikki tuttu ja turvallinen. Kuvasin tilannetta blogissani niin,
että tuntui kuin revittäisiin irti hyvin juurtuneesta kukkapenkistä. Irtiotto omasta elämästä se olikin.
Jostain olen kuullut viisaat sanat, että parhaiten oppii kun uskaltautuu oman mukavuusalueensa
ulkopuolelle. Oma reissuni oli hyppäys tuntemattomaan.
Ulkomaanreissu ei pelkästään opettanut paljon Havaijin ja Yhdysvaltain kulttuureista, mutta todella
paljon myös suomalaisuudesta ja minusta itsestäni. Vuoden aikana tulin mietiskelleeksi paljon omaa
elämääni ja mielestäni sitä voisi luonnehtia henkiseksi kasvupyrähdykseksi. Kokemus avasi silmiä.
Itsestäänselvyyksinä pidetyt toimintatavat ja kommunikointisäännöt eivät pitäneet enää paikkaansa.
Monelle lienee selvää, että ulkomailla toimitaan eri tavalla, mutta erot ovat välillä yllättävänkin
perusasioissa. Ajatusmaailmassa, arvoissa ja perusolettamuksissa on paljon päällekkäisyyksiä
länsimaissa, mutta niissä on myös eroja joita ei normaalisti tulisi edes ajatelleeksi.

Maailman mittakaavassa Suomi on aikamoinen peräkylä. Reilut viisi miljoonaa ihmistä on yhtä
paljon kuin Pietarin asukasluku. Monille Suomi oli varsin tuntematon paikka, mutta välillä pääsi
myös olemaan ylpeä suomalaisuudesta. Esimerkiksi muutama professori oli vaikuttunut, kun
kuulivat että olin kotoisin Suomesta. Heidän korviinsa olivat kantautuneet tilastot ensiluokkaisesta
koululaitoksesta taikka terveydenhuoltojärjestelmästä. Arvostin Suomea paljon jo lähtiessäni
ulkomaille, mutta yhä pidemmälle mentäessä ymmärsin paremmin, miksi Newsweek valitsi
Suomen parhaaksi maaksi asua. Vaikka kelit Havaijilla päihittävät koti-Suomen mennen tullen, oli
Suomeen silti ihana palata vuoden lopuksi. Kokonaisuus ratkaisee ja vaakakupissa on myös paljon
muita asioita, joilla on merkitystä.

