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Kansainvälisyys ja tulevaisuus on nuorisossa

T

ämän lehden teema on koululais- ja nuorisovaihto. Se on järjestömme tärkeimpiä
tehtäviä ellei tärkein. Olemme tukemassa monipuolisen kielitaidon omaavaa
nuorisoa. SSYL on luotettava järjestö, joka huolehtii hyvin vaihto-oppilaistaan. Se, joka
lähtee kauttamme koululaisvaihtoon Saksaan, opiskelee jatkossakin saksaa. Tämän
ovat todenneet saksan opettajat ja vaihto-oppilaat itse. Kokemus ulkomailla on kannustava kielen oppimiseen. Hyvät ystävyyssuhteet ja mukava isäntäperhe tutustuttavat
nuoren samalla kulttuuriin. Kuka tietää, vaikka myönteinen koululaisvaihtokokemus
veisi myöhemmin myös opiskelemaan Saksaan – siitäkin mahdollisuudesta kerromme
lehdessä.
Pitkäaikainen työmme ja pääosin vapaaehtoisuuteen perustuva toimintamme on
jälleen vaakalaudalla, kun valtion budjetissa uhataan viedä kaksi kolmasosaa ystävyysseurojen tuesta. SSYL:n järjestämä vaihto on koululaisille – verrattuna kaupallisiin
yrityksiin – hyvin edullista. Halutaanko tämä toiminta jättää yksinomaan markkinavoimille – ja karsia näin vaihtoon lähteviä oppilaita varallisuuden perusteella? Ihmettelemme suuresti, miksi hyvin toimiva ja edullinen koululaisvaihtomme halutaan ajaa
alas. Toivottavasti näin ei tule tapahtumaan.
On ilahduttavaa, että Tampereella voi tänä syksynä kokea ekspressionismia monesta näkökulmasta. Siellä on esillä saksalaista kuvataidetta ja kuultavana itävaltalaista
musiikkia. Suosittelemme retkikohteeksi!

D

as Thema dieser Ausgabe ist Schüler- und Jugendaustausch. Dies ist eine der
wichtigsten, wenn nicht die wichtigste, Aufgaben des Verbandes. Wir unterstützen die Jugend, die vielseitige Sprachkenntnisse besitzt. SSYL ist ein vertrauenswürdiger Verein, der sich um seine AustauschschülerInnen kümmert. Derjenige, der
durch uns zum Austausch nach Deutschland fährt, lernt auch in der Zukunft Deutsch.
Dies bezeugen die Aussagen der Deutschlehrer und der Austauschschüler selbst. Ein
Aufenthalt im Ausland motiviert zum Sprachenlernen. Gute Freunde und eine nette
Gastfamilie bringen gleichzeitig die Kultur nahe. Wer weiß, vielleicht trägt eine positive Erfahrung dazu bei, dass man später in Deutschland studiert. Auch über diese
Möglichkeit berichten wir in dieser Ausgabe.
Unsere langfristige und hauptsächlich auf Freiwilligen basierende Arbeit ist gefährdet, denn es droht eine Kürzung der Staatszuschüsse an Länderfreundschaftsvereine
um zwei Drittel. Der Austausch, den SSYL anbietet, ist eine sehr günstige Alternative
zum kommerziellen Angebot. Will man den Schüleraustausch nur privaten Firmen
überlassen – und auf diese Art und Weise die Schüler nach ihren finanziellen Möglichkeiten selektieren? Es wundert uns sehr, wenn man unseren gut funktionierenden
und günstigen Austausch herunterfahren will. Hoffentlich wird dies nicht der Fall
sein.
Es ist erfreulich, dass man in diesem Herbst in Tampere Expressionismus in vielfacher Form erleben kann. Dort gibt es deutsche Bilder zu sehen und österreichische
Musik zu hören. Wir empfehlen einen Ausflug nach Tampere.
			Marjaliisa Hentilä Puheenjohtaja, Vorsitzende
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