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Finlandiya’dan selamlar   

Öncelikle kısa bir özet olarak proje bulma aşamamdan ve oturma izni alırken yaşadığım süreci 

anlatmak istiyorum. Benim sürekli olarak bir 

yurt dışına çıkma gezme merakım vardı. Ama 

bunu nasıl yapacağımı bilemiyordum. Sonra 

bir arkadaşımın EVS’ten bahsetmesi sonucu 

proje araştırma kısmım başladı. Ben daha çok 

facebook üzerinden belli başlı sayfaları takip 

ettim. Bu sayfalarda sürekli olarak proje 

duyuruları yapılmaktaydı. Her duyuru 

yapılmasından sonra motivasyon ve cv’mi 

gönderiyordum. İngilizce düzeyim iyi olmadığı 

için açıkçası motivasyon mektubu yazmak 

projeleri okuyup anlamak benim için zorlu 

süreçler oldu. Ama  bu konularda bir 

arkadaşımdan destek aldım. Temel 

hatalardan biri olan her projeye aynı 

mektubu gönderdim ve birçok projeden ret cevabı aldım tabi ki. Şu an ki kabul aldığım proje ise 

motivasyon ve cv istemek yerine kendilerinin 

hazırladığı bir anketi doldurmamı istemişlerdi. 

Böylelikle kabul aldım açıkçası. 

Proje aşamasına yönelik olarak bir özeleştiri vermem 

gerekirse açıkçası yeter ki yurt dışına çıkayım 

mentalitesi hakimdi. Ve yurt dışına çıkınca ingilizcemin 

kendiliğinden gelişeceğini düşünüyordum. Oysa ki 

temel iki düşünce hatası yapmaktaydım. Bu yüzden 

neredeyse her türlü projeye başvurmaktan arkadaşım 

vazgeçiriyordu. Ben şuan Finlandi’dayım ve 

başvurmadan evvel asla buranın iklim koşullarını 

düşünmedim. Oysa ki özellikle akdeniz’den gelen biri 
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iseniz havanın sizin için müthiş bir etkisi olacağını söyleyebilirim. Soğuk ülkenin insanı soğuk olur 

cümlesinin anlamını insan burda idrak edebiliyor. Ki türkiyeden gelen başka bir gönüllü iki ay sonra 

bırakıp geri döndü hava koşullarından ve iletişimsizlikten.  

Bu yüzden proje araştırırken hangi ülkede yapmak istediğiniz, projenizin o ülkenin hangi şehrinde 

olduğu projenin kapsamı gibi konular çok önemli.  

Proje kabul aldığıma dair bilgiyi aldıktan sonra uzun bir bekleme süreci yaşadım. Projenin 

finlandiyanın ulusal ajansından geçmesi gerekiyordu. Bu da dolayısıyla birçok gecikme zincirini 

beraberinde getirdi. Ben konsolosluktan 24 temmuz Pazartesi tarihine randevu almıştım. Ve oturma 

izni alırken agremeent belgesini de yanımda götürmem gerekiyordu. Ve yirmi ikisi Cumartesi 

kargodan ancak alabildim. Ama bekleme sürecinde ulaşacak mı ulaşmıyacak mı ulaşmazsa 

konsolusluk bir daha ki randevuyu ne zaman verir gibi kaygımı artıran bir dizi süreci yaşamak zorunda 

kaldım. Başvurduktan sonra da uzun bir bekleme süreci yaşadım. 24 temmuzda başvurdum ve 

eylülün ikisinde oturma iznim ulaştı elime. Normalde proje tarihim 15 ağustosta başlıyordu. Ama ben 

10 eylülde varabildim buraya. Bu bekleme süreci içinde herşey nasıl olacak özellikle ingilizcem iyi 

olmadığı için nasıl iletişim kuracağım gibi bir sürü soruyla cebelleşip durdum. 

Sonunda geldiğim zaman hava 

alanından beni ‘support family’ aldı. 

Burada ki organizasyon kurumu 

gönüllülere support family ve support 

person ayarlayarak uyum sürecinizi 

daha kolay geçirmenizi sağlıyor. Ben 

yurtta kalıyorum. Ve hafta sonraları 

destekleyici aile ile önceden 

konuşuyoruz eğer onların ekstra bir 

programları yoksa ve benim de 

programım yoksa onlara gidip hafta 

sonunu onlarla geçirebiliyorum. Veya 

destekleyici kişim ile konuşup hafta  

sonu için planlar yapabiliyoruz. Bu biraz 

da Fin kültürünü hem yakından 

tanımanızı hemde ilk başlarda yanlızlık 

sıkıntınızı bir nebze dindiriyor. 

Benim projem engellilere meslek 

kazandırmaya yönelik bir devlet okulu. Okulun 

yaş grubu ergen ve genç yetişkinleri kapsıyor. 

Okulun yurdunda kalıyoruz. Projede benim gibi 

bir Fransız  gönüllü daha  var.  Benden başka 

bir gönüllünün olması açıkçası arasıra birşeyler 

yapmak bazı duyguları paylaşmak açısından 

önemli. 

Bulunduğum şehir küçük kırk bin nüfusa sahip. 

Başkent Helsinkiye yarım saat  olması bir 

avantaj. Birçok etkinlik için oraya gidebiliyoruz.  



Okuldaki görevim ise öğretmenlere yardım etmek ve öğrencilerin boş zaman aktivitelerini birlikte 

geçirmek. İki ayda bir çalışma programımız değişiyor. Okulun farklı sınıflarında çalışıyoruz. Daha 

önceki programımızda öğrencilerin boş vekitlerini birlikte geçirmek üzere planlanmıştı ama 

öğrencilerin katılmaması ve bizim Fince bilmeyip iletişim kuramamız üzerine mentöre durumu bildirip 

programı değiştirdik. Ayrıca bir devlet okulunda çalışıyor olmak önemli. Hem Finlandiya eğitim 

sistemini yakından görmek hemde birçok tatilinizin olması size başka ülkelere de seyahat etmenize 

imkan tanımakta. Ben buraya geleli üç ay oldu Estonya ve İsveç’e giderek oralarıda görme fırsatı 

buldum bu sayede. Finlandiya pahalı bir ülke olduğu için verilen 125 euro’nun sosyal bir yaşam için 

kesinlikle yetersiz olduğunu söylebilirim. Onun dışında buraya kesinlikle sıkı bir kışlık bavul 

hazırlıyarak gelmeli insan. Yoksa burdan kıyafet almak için ailenizden destek almanız gerekebilir 

veyahut burda ikinci el mağazaları bir hayli yaygın buralara giderek ihtiyaçlar karşılanabilir. 

Finlandiya sessiz huzurlu bir ülke. Özellikle sonbaharda renklerin her çeşidine doluyor gözleriniz. Göl 

kıyısına giderek doğa yürüyüşleri yaptım bol bol. Okulun ders saatleri dışında öğrenciler için 

hazırlanmış program ile haftanın bir günü fitnesse bir günü saunaya bir günü havuz jimine gidiyordum 

ilk zamanlar. Daha sonra programımın çalışma programımın değişmesi üzerine gidemez oldum. Ve 

şimdi programım değişmesine rağmen ingilizcemi daha fazla geliştirmek için farklı aktivitelere 

katılmayı tercih ediyorum. 

Kasımla birlikte güneş görünmez olunca burdaki havanın sizin üzerinizdeki etkisini müthiş. Hava hep 

gri ve sabahı ancak telefon saatinize bakarak anlayabiliyorsunuz. Ve tabi ki böyle bir havada depresif 

hissetmek o kadar doğal bir durum ki. Finliler genel olarak çok girişken ve konuşkan değil. Ama bu 

hava koşullarını görünce onları anlayabiliyor insan.  

Örneğin sınıfında görev yaptığımız öğretmenler ile Estonya da karşılaştık ve sadece merhaba dediler. 

Normalde bizim toplumda olsa 

farklı bir ülkede karşılaşacak olsak 

sanırım bir saat ayakta durup 

sohbet ederdik. Ama bu onların 

kültürü ve bu yüzden dışarda 

tanıdığım biri selam  vermese 

bunu kendimi dışlanma olarak 

görmüyorum. Ki zaten bu havada 

ben bile bazen görmemezlikten 

gelerek selam vermeye biliyorum 

o ruh haliyle. ama genel olarak 

finlilere bir şey sorduğunuz 

zaman bir yardım talep 

ettiğinizde size birçok aydınlatıcı 

bilgi verebiliyorlar. Özellikle 

burda birçok insanın ilgilendiği 

uğraştığı bir hobisi var. 

Dolayısıyla sizin ilgi alanınıza dair 

birçok yönledirmeler 

yapabiliyorlar. Hatta bir öğretmeniz bizim için araştırıp posta ile göndermişti.  

Açıkçası sessizliği , karanlığı , doğayı , kendinizle olmayı seviyorsanız Finlandiya bunun için güzel bir 

seçim. Ama sürekli kendinizi motive ederek farklı etkinliklerde bulmak mümkün. Yaptığım 

etkinliklerden ise farklı bir yazıda bahsetmek istiyorum. Yoksa bu yazı çok fazla uzayıp gidebilir. Bu 

yüzden şimdilik görüşmek üzere..jaa 


