KANSANKODISTA
MAAILMANKYLÄÄN
PUHEENVUOROJA KANSAINVÄLISTYMISESTÄ

$

35 vuotta suomalaisten United World Colleges -koulutusta

Kansankodista maailmankylään on kokoelma
puheenvuoroja kansainvälisyydestä, kansainvälistymisestä ja koulutuksesta. Kirjoittajat
käsittelevät pienentyneen maailman ilmiöitä
välin vastakkaisinkin äänenpainoin, ja kansainvälisen koulutuksen mahdollisuuksia ja rajoituksia valottavat sekä kokijat että tekijät.
Kirjan punaisena lankana kulkee suomalaisten osallistuminen United World Colleges
-koulutukseen 35 vuoden aikana 1966–2001:
Kirjan tekijät ovat osallistuneet UWC-liikkeeseen joko opiskelijoina, opettajina tai opiskelijoiden valitsijoina – kirjoittajina muun muassa
entiset opiskelijat professori Seppo Honkapohja
ja Nokian pääjohtaja Jorma Ollila sekä pitkään
UWC-valintatoimikunnassa vaikuttanut emeritusprofessori Anto Leikola.
Kirjan toimittajat ovat kaikki entisiä United
World Colleges -opiskelijoita. Nykyisin he
asuvat ja työskentelevät pääkaupunkiseudulla.
Pilvi Torsti (AD 1993–95) on entisen Jugoslavian
alueeseen erikoistunut vapaa tutkija ja toimittaja, Mika Saarinen (PC 1990–92) toimii EU:n
koulutusprojektien parissa Opetushallituksessa,
Veera Mustonen (AW 1989–91) on Nokiassa
työskentelevä kognitiotieteilijä ja Pekka Isosomppi (AC 1989–91) työskentelee Nokia
Mobile Phonesin viestinnässä.

“Haluammeko elää yhdessä maailman kylässä vai
olisiko mukavampi elää kylien maailmassa, jossa
erilaisuutta ei vain siedetä vaan kannustetaan.”
Teatterikorkeakoulun suunnittelija Kirsi Munck,
entinen UWC-opiskelija

ISBN 951-98802-0-8

KANSANKODISTA
MAAILMANKYLÄÄN
PUHEENVUOROJA KANSAINVÄLISTYMISESTÄ

KANSANKODISTA
MAAILMANKYLÄÄN
PUHEENVUOROJA KANSAINVÄLISTYMISESTÄ

Toimittaneet
Pilvi Torsti
Mika Saarinen
Veera Mustonen
Pekka Isosomppi
Suomen UWC-yhdistys

Toimittajat:
Pilvi Torsti
Mika Saarinen
Veera Mustonen
Pekka Isosomppi
Matias Möttölä (Osa I)
Julkaisija:
Suomen UWC-yhdistys ry
Kustantaja:
Suomen Kulttuurirahasto
Graafinen suunnittelu:
Timo Jokivaara
ISBN 951-98802-0-8
Julkaisun myynti ja jakelu:
Suomen UWC-yhdistys
uwc.finland@kolumbus.fi
Painopaikka:
Kyriiri Oy Helsinki 2001

Valokuvat s. 6, 25, 26, 30, 32, 36, 40, 47, 48, 52,
56, 58, 60, 68, 69, 71,73, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89,
91, 93, 95: UWC-arkistot, s. 79: Mika Saarinen
Tilastot s. 12–19:
Ylioppilastutkinnot Suomessa: Tilastokeskus,
ylioppilastutkintolautakunta
Yliopistoissa suoritetut tutkinnot: Tilastokeskus
Interrail-matkailijat: VR
Korkeakouluopiskelijat Suomessa: Tilastokeskus
Korkeakouluopiskelijoiden vaihto Suomesta ulkomaille:
Kelan opintotukikeskus
Ulkomailla tutkintoa suorittavat suomalaiset:
Kelan opintotukikeskus

Sisältö
ALKUSANAT 6
I

35 VUOTTA SUOMESSA JA MAAILMALLA 8
35 vuodessa kansankodista maailmankylään Matias Möttölä 10

II

PUHEENVUOROJA KANSAINVÄLISTYMISESTÄ 22
GLOBAALIN MAAILMAN HAASTEET 24
Kulttuuri ja ympäristö kansainvälisyyteen kasvamisen ytimessä Seppo Honkapohja 26
Teinien United World Erik Backman 30
Maailman kylä vai kylien maailma Kirsi Munck 32
Arkkitehtuuri ja kansainvälistymisen kipupisteet Erkki Kiiski 36
Global villagen historialliset ulottuvuudet ja nykyiset vaatimukset Haastattelussa Jorma Ollila 40
KANSAINVÄLINEN KOULUTUS MAAILMANKYLÄSSÄ 46
Suomalaisuudesta kansainvälisyyteen Anto Leikola 48
Kansainvälisyys on päivän sana Eve Hulkkonen 52
Mikä-mikä -maan stressaantuneet kansalaiset Joni Mäkivirta 56
Työtä vai elämää varten? Else Kyyrö 60

III

UNITED WORLD COLLEGES 64
Toimintaperiaatteet ja historia 66
United World Colleges – sammanfattning på svenska 72
Kymmenen UWC-koulua 76

IV

KIRJAN TOIMITTAJIEN PUHEENVUORO 96
UWC-koulutus ja kansainvälisyyteen kasvaminen 98

LIITE

SUOMEN UWC-TOIMINTA 1966–2001 102

ALKUSANAT
Syyskuussa 2001 tuli kuluneeksi 35 vuotta siitä, kun ensimmäiset suomalaiset stipendiaatit lähtivät United World Colleges -kouluun Walesiin. Koulun nimi oli Atlantic
College ja se oli perustettu 1962 rauhanaatteen hengessä tavoitteenaan tuoda monipuolisesti lahjakkaita nuoria eri puolilta maailmaa kahdeksi lukiovuodeksi yhteen
opiskelemaan.
Vuoden 2001 loppuun mennessä Atlantic College on saanut seurakseen yhdeksän
United World Collegea eri puolille maailmaa. Kahden ensimmäisen suomalaispojan
seuraan on 35 vuodessa liittynyt noin 200 nuorta, jotka Suomen Kulttuurirahaston
stipendin turvin ovat suorittaneet kaksi viimeistä lukiovuottaan maailmalla. Kaikkiaan UWC-koulutukseen on osallistunut yli 25 000 nuorta 173:sta maasta.
Tämä kirja ponnistaa suomalaisten 35 vuotisesta UWC-osallistumisesta. Käsillä
ei kuitenkaan ole toiminnan historiikki, vaan sarja puheenvuoroja, jotka kytkeytyvät
kahteen UWC-liikkeen keskeisen teemaan: kansainvälistymiseen sekä koulutukseen.
Ensimmäisessä osassa peilataan UWC-koulutusta 35 vuoden aikana suomalaista
yhteiskuntaa ja kansainvälistymistä vasten. Kirjan toisen osan muodostavat puheenvuorot, jotka jakaantuvat kahteen kokonaisuuteen: Globaalin maailman haasteet ja
Kansainvälinen koulutus maailmankylässä. Kolmannessa osassa kierretään maailman
kymmenessä UWC-koulussa.
Kiitämme Suomen Kulttuurirahastoa teoksen kustantamisesta sekä kaikkia kirjoittajia ja haastateltuja panoksestaan.
Helsingissä syyskuussa 2001
Pilvi Torsti
Mika Saarinen
Veera Mustonen
Pekka Isosomppi

OSA I
35 VUOTTA SUOMESSA JA
MAAILMASSA

Matias Möttölä

35 vuodessa kansankodista maailmankylään

Ensimmäiset kaksi suomalaispoikaa lähtivät Atlantic Collegeen Walesiin syksyllä 1966. Siihen aikaan kansainvälisyydestä ei paljoa puhuttu.
Vain harva suomalainen oli reissannut muilla mailla ehkä Ruotsia lukuuottamatta, ja sinnekin oli lähdetty työn vuoksi.
“Minä olin pienen maatalon poika, enkä ollut koskaan käynyt ulkomailla. Matkustaminen oli siihen aikaan kovin toisessa arvossa. Jo lentämiseen liittyi tietty ylellisyyden tuntu”, muistelee Vesa Turtiainen,
joka lähti Savonlinnan lyseosta Walesiin vuonna 1969.
Elämän ensimmäisen lentomatkan päässä savonlinnalaispoikaa
odotti ainutlaatuinen mahdollisuus: Atlantic Collegessa oppi puhumaan sujuvaa englantia, kansainvälinen kanssakäyminen oli jokapäiväistä, ja jopa reitit maailman huippuyliopistoihin olivat yhtäkkiä
avoinna. Ainutlaatuisuutta korosti se, että koko Suomen kansasta
vain viidellä prosentilla oli ylioppilastutkinto vuonna 1970.
Vesa Turtiaisen aikaan Suomesta lähti Atlantic Collegeen vuosittain Suomen Kulttuurirahaston stipendisääntöjen perusteella kaksi
poikaa. Kuitenkin jo vuonna 1971 opetusministeriö tuli mukaan rahoittajaksi, ja Suomesta saatettiin lähettää Walesiin ensimmäinen
tyttö. Koti-Suomessa enemmistö ylioppilaista oli jo tuolloin naisia.
Turtiainen ja muut alkuvuosien stipendiaatit pääsivät näkemään läheltä, miten Atlantic College otti ensimmäisiä askeleitaan. Kansojen yhteisymmärryksen ja 1960-luvun kansalaisaktivismin hengessä perustettu

Vesa Turtiainen, Savonlinnasta, AC 1969–71,
valtiot. maist, PCA-investointipankin ItäEuroopan toimintojen johtaja, asuu Espoossa.
“Olen käynyt koululla useaan otteeseen
jälkeenpäin, muun muassa häämatkallamme
1976.”
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Tilastoja vuosilta 1965-1999

Vuosi

Ylioppilastutkinnot Suomessa
Yliopistoisssa suoritetut tutkinnot

”HALUSIN PÄÄSTÄ
NÄKEMÄÄN MAAILMAA.”
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1965
13444
5101

koulu kannusti opiskelijoita osallitumaan monella tavalla. Osallistuminen
oli koulun arkipäivässä toisaalta aktiivisuutta lähiympäristön vanhuksien,
vähäosaisten ja vammaisten auttamisessa, mutta myös poliittisia kannanottoja.
“Kun Etelä-Afrikan täysin valkoinen jalkapallomaajoukkue tuli pelaamaan Englantia vastaan, sitä vastaan oli mielenosoituksia joka puolella
Englantia. Amerikkalainen historianopettajamme tilasi bussin, jolla
saattoi lähteä läheiseen Swansean kaupunkiin mielenosoitukseen”,
Vesa Turtiainen kertoo.
Samaan aikaan Suomessa nuoret erottuivat omaksi aktiiviseksi
ryhmäkseen, kun esimerkiksi rauhanliikkeen ja poliittisen opiskelijaliikkeen tempaukset saivat paljon huomiota. Opiskelijat valtasivat
Helsingissä Vanhan ylioppilastalon, ja aseidenkäytön vastaiset protestit vetivät väkeä. Näkyvä joukko suomalaisia nuoria ryhtyi ensi
kertaa protestiin, jonka malli ja ajatukset olivat pitkälti ulkomaista
alkuperää.
Uteliaisuus ulkomaita kohtaan sen kuin lisääntyi 1970-luvun Suomessa. Niin ulkomailla matkustelu kuin vaihto-oppilasvuodet Yhdysvalloissa tulivat yhä tavallisemmaksi kansanhuviksi.
“1970-lukuun liittyi voimakas kansainvälinen kiinnostus. Kyllä se oli
päällimmäisenä asiana mielessä, kun hain. Halusin päästä näkemään
maailmaa. Vaihto-oppilaaksi Yhdysvaltoihin en olisi voinut lähteä

1970
18240
8050

taloudellisistakaan syistä”, sanoo Atlantic Collegea 1970-luvun lopussa käynyt Eero Nikinmaa, professori Helsingin yliopistosta.
Nikinmaa sai mitä halusi: tien harvinaislaatuisen monikansalliseen
ympäristöön. Se oli suomalaiselle täysin vierasta, asuihan maassa edelleen hyvin vähän muiden maiden kansalaisia: 1970-luvun lopussa Suomessa asui vain kymmenen tuhatta ulkomaiden kansalaista. Määrä
kasvoi merkittävästi vasta 1990-luvulla, ja vuonna 1998 ulkomaalaisia
asui Suomessa 85 000.
Sisäoppilaitoksessa kymmenien kansallisuuksien kohdatessa syntyi
kansainvälistymistä, jota ei Eero Nikinmaan mielestä voi edes verrata
tavalliseen vaihto-oppilasvuoteen. Atlantic Collegessa oli hänen aikanaan oppilaita 52 eri maasta.
“Kun suomalainen lähtee Yhdysvaltoihin, hän näkee vain yhden kulttuurin. Siellä ei pääse näkemään sitä kompromissien tekemisen prosessia, joka monien kansallisuuksien kohdatessa tapahtuu”, Nikinmaa
arvioi.
UWC-kouluissa kulttuurit kohtaavat ja nuoret aikuistuvat “kontrolloidun vapauden” ilmapiirissä, kuten Vesa Turtiainen kuvaa. Walesilaisen linnan ympäristössä Atlantic Collegessa opettajat tulivat
tutummaksi kuin sen ajan virallisemmassa Suomessa. Oppilaat saattoivat nauttia jopa oluen päivänsä päätteeksi oppilaskunnan pubissa.
Nikinmaan lähtiessä Walesiin Suomi eli Urho Kekkosen valtakauden

Eero Nikinmaa,Virolahdelta, AC 1978–80,
soveltavan ekologian professori, asuu Vihdissä. “Muistan tilanteet ja hajut elävästi
Atlantic Collegen ajoilta. Vaikka sen, kun
tulimme kaikki lomalta ja hiivimme illalla
keittiöön salaa keittämään spagettia ja
tulista chilikastiketta. Heitimme armotonta
juttua myöhään yöhön.”
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Vuosi

1975

Ylioppilastutkinnot Suomessa

24828

Yliopistoisssa suoritetut tutkinnot

10603

Interrail-matkaajat

6536

viimeisiä vuosia. Vuoden 1975 Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous Helsingissä ja sen synnyttämä Helsingin henki oli takana päin. Kylmän sodan ilmapiiri tuntui tiukentuvan, kun Neuvostoliitto hyökkäsi
Afganistaniin vuonna 1979.
Nikinmaa kertoo, että Atlantic Collegen opiskelijat paheksuivat
tekoa lähettämällä maailman suurvaltojen johtajille kirjeen, jossa toivottiin rauhanomaisia ratkaisukeinoja.
Kansalaisaktivismin uusi aalto niin Suomessa kuin kansainvälisestikin ajoittui 1970- ja 1980-lukujen vaihteeseen. Suomessa nousi huoli
ympäristöstä ja ympäristöaktivistit protestoivat näyttävästi Koijärvellä vuonna 1979. 1980-luvun alussa suurvaltojen suunnitelmat siirtää
ohjuksia keskelle Eurooppaa puolestaan johtivat suuriin rauhanmarsseihin.
UWC-kouluissa suurista maailmanlaajuisista haasteista korostuivat tuohon aikaan kehityskysymykset, olivathan monet opiskelijat
taloudellisesti heikommin kehittyneistä maista. Esimerkiksi Atlantic
Collegessa käynnistettiin Intia-projekti, jossa koulun oppilaat pohtivat tapoja, miten omalla toiminnallaan auttaa intialaisia.
Kaikkein tuntuvimmin maailmanpolitiikka tuntui UWC-kouluissa
kansainvälisten kriisien aikaan, jo monikansallisen oppilaisaineksen
vuoksi. Monille suomalaisoppilaille ovat jääneet mieleen oman lukioajan suuret konfliktit, koska niistä keskusteltiin tunneilla, teema-
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1980
28692
11183
9674

viikoilla, viikottaisissa keskusteluilloissa sekä oppilaiden kesken.
Esimerkiksi kun Kuopiosta lähtenyt Ari Lahti kävi Atlantic Collegea
1980-luvun alussa, kiista Falklandin saarista oli puhkeamassa kahakaksi. “Kriisi tuli koulussa hyvin konkreettiseksi, kun oli oppilaita
sekä Argentiinasta että Britanniasta.”
1980-luvulla Suomi alkoi kansainvälistyä ja avautua, niin taloudellisesti kuin kulttuurisestikin. Maa liittyi Euroopan vapaakauppaalueeseen Eftaan 1986 ja aloitti rahoitusmarkkinoidensa avaamisen
vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Samoihin aikoihin Neuvostoliittossa
alkoi perestroikaksi kutsuttu muutos, ja suurvallat ryhtyivät suurisuuntaisiin keskusteluihin asevarustelun hillitsemisestä.
Koululaisten into lähteä vaihto-oppilaaksi nousi 1980-luvulla Suomessa suhteellisesti maailman huipputasolle, noin 1500 kävijään vuodessa. Suomalaiset matkustivat muutenkin tiuhaan, ja nuoriso löysi
erityisesti interrail-junamatkailusta maailmaan tutustumisen muodon.
Korkeakouluvaihto oli sen sijaan vielä harvinaista ja hankalaa.
Kansainvälistyvässä maailmassa huomio kiintyi myös UWC-kouluissa yhä enemmän rajoja ylittäviin ongelmiin, kuten tauteihin ja ihmisoikeuksiin. Kanadassa Vancouverin saarella Pearson Collegea käynyt
Tuulia Hakola nimeää aidsin ja uskonnonvapauden kahtena teemana,
joita hänen lukiovuosinaan 1987–89 puitiin eniten. Koulussa kävi
muun muassa aidsiin sairastunut kertomassa tuntemuksistaan. Samoin

Ari Lahti, Kuopio, AC 1980–82, valtiot. lis,
Icecapital-pankkiiriliikkeen toimitusjohtaja.
“Käyskentelimme toisen vuoden lopussa
nummella kanadalaisen kämppäkaverini
Chrisin kanssa. Sovimme, että jos muuten
emme törmää, tulemme toisemme bestmaneiksi. Niin sitten kävikin.”

”EI MENNYT UUSIKSI
PELKKÄ KOULUNKÄYNTI
VAAN KOKO ELÄMÄ.”

Tuulia Hakola, Tornio, PC 1987–89, kansantaloustieteen tutkija, asuu Helsingissä. “Kun asui
koulukompleksissa muiden nuorten kanssa, ei
mennyt uusiksi pelkkä koulunkäynti vaan koko
elämä.”

35 vuodessa kansankodista maailmankylään 15

Vuosi
Ylioppilastutkinnot Suomessa
Yliopistoisssa suoritetut tutkinnot
Interrail-matkaajat
Korkeakouluopiskelijoiden vaihto Suomesta ulkomaille
Ulkomailla tutkintoa suorittavat suomalaiset

Robert Brotherus, Karjaalta, AC 1990–92,
kemisti. “Kaiken kaikkiaan oli jännä kokemus
huomata, että ihmiset ovat ihan oikeasti joka
puolella maailmaa samanlaisia.”
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1985
31615
9819
19164
2084

keskusteltiin Vancouverin saaren alueen alkuperäisväestön oikeuksista.
Vaikuttaminen kansainvälisessä yhteisössä UWC-koulun jälkeen
tarkoitti yhä useammalle tekemistä ruohonjuuritason projekteissa.
“Atlantic College oli perustettu kylmän sodan pahimpina vuosina
lievittämään kansojen välisiä suhteita. Silloin ajateltiin, että koulun
käyneistä pitäisi tulla valveutuneita, aidosti kansainvälisiä ja vaikutusvaltaisia ihmisiä. 1990-luvun alussa moni koulun käyneistä taas haaveili auttavansa esimerkiksi vapaaehtoistyössä kehitysmaissa”, sanoo
Robert Brotherus, joka kävi Walesissa lukionsa juuri kylmän sodan
päättyessä.
Esimerkiksi ympäristöajattelussa näkyi Brotheruksen aikaan voimakas ruohonjuuritason poliittisuus. Yksi suosituimmista aineista oppilaille pakollisten palveluiden valikoimassa oli ympäristöpalvelu. Jotkut
innokkaimmista ympäristöaktiiveista kiersivät esimerkiksi vahtimassa
muiden lukuvalojen käyttöä.
1990-luvusta tuli suomalaisen koulutuksen kansainvälistämisen vuosikymmen, jonka aikana suomalaiset opiskelijat pääsivät mukaan
eurooppalaisiin opiskeluvaihtojärjestelmiin Suomen liityttyä vuonna
1994 perustettuun Euroopan talousalueeseen ja lopulta vuonna 1995
Euroopan unioniin. Korkeakoulutuksen voimakkaasti kansainvälistyessä lukiolaisista yhä harvempi lähti vaihto-oppilaaksi, ja lähtijöistä

1990
27469
10982
15009
3061
721

yhä useampi suuntasi Yhdysvaltojen sijasta Eurooppaan.
Opiskelumahdollisuuksien kannalta vuosi 1995 oli käänteentekevä.
EU-maan kansalaisina suomalaiset pääsivät pyrkimään moniin eurooppalaisiin yliopistoihin EU-kiintiössä ja selvästi entistä matalammilla
lukukausimaksuilla. Suomalaisten virta ulkomaisiin korkeakouluihin
kiihtyi voimakkaasti, mutta myös ulkomaalaisia on alkanut hakeutua
yhä enemmän Suomeen opiskelemaan.
Myös kansainväliset työtehtävät ja -mahdollisuudet monikertaistuivat 1990-luvun Suomessa. Kuusankoskelta Atlantic Collegeen Italiaan
lähtenyt Sini Paukkunen on hyvä esimerkki: Paukkunen vietti Italiassa
1980-luvun kaksi viimeistä vuotta. Italian-kokemuksensa jälkeen hän
tuli Suomeen ja opiskeli kansainvälisestä politiikasta maisteriksi. Sen
jälkeen hän oli valmis tekemään sitä, mistä oli aina haaveillut, lähtemään kehitysmaihin projekteihin ja diplomatian tehtäviin – tähän
1990-luvun puolivälin EU-Suomi tarjosi hyvät mahdollisuudet.
“Olin jo ennen Italian-kokemustani ollut kiinnostunut kehitysmaakysymyksistä ja mukana esimerkiksi Punaisen Ristin toiminnassa. UWCkoulu oli kuitenkin se viimeinen piste. Lisäksi vierailin luokkatoverini
luona Etiopiassa ja se vahvisti ajatuksiani”, Paukkunen kertoo.
Paukkunen kiersi Guatemalan, Tansanian ja Sambian lähinnä EUtehtävissä ennen kuin päätti palata Suomeen ja aloittaa ulkoasiainministeriön kansainvälisten asiain valmennuskurssin keväällä 2001.

Sini Paukkunen, Kuusankoskelta, AD 1988–90,
valtiot. maist. “Koulunkäynti englanniksi oli aluksi
yllättävän vaikeata. Siihen asti oltiin opittu selviytymään käytännön tilanteista, mutta tieteelliseen
tekstiin vaaditaan jo ihan toinen kieli. Muistan
että luin ensimmäisen historian kirjan ensimmäistä sivua ainakin kymmenen kertaa.”
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Vuosi
Ylioppilastutkinnot Suomessa

33853

Yliopistoisssa suoritetut tutkinnot

9819

Interrail-matkaajat

6536

Korkeakouluopiskelijoiden vaihto Suomesta ulkomaille

2943

Ulkomailla tutkintoa suorittavat suomalaiset

4397

Paula Salminen, Joensuusta, PC 1994–96,
opiskelee Teatterikorkeakoulussa. “Muistan
parhaiten keskustelut Lähi-idän tilanteesta.
Koulussa oli palestiinalaisia ja israelilaisia
oppilaita, ja rauhan syntyminen tuntui epätoivoiselta, kun edes oppilaat eivät tuntuneet pääsevän yhteisymmärräykseen.”
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1995

1990-luvun murroksen jälkeen kansainvälisyydestä on tullut Suomessa arkipäiväinen asia, joka on lähes jokaisen saavutettavissa.
Matkustelu ulkomailla, kielikurssit, lukion vaihto-oppilasvuodet, harjoittelupaikat, vaihto-opiskelu, tutkinnot ulkomaisissa korkeakouluissa,
EU-maiden työmarkkinat – koko tämä kirjo avautui muutamassa vuosikymmenessä suomalaisille nuorille.
Ulkomaille pääsemisessä ei ollut siten enää mitään erityistä. “Kansainvälisyys on nykyään niin itsestäänselvää, että vain sitä ei UWCkouluihin kenenkään kannata lähteä hakemaan. Tällaiseen erityiseen
kouluun lähtevän pitäisi tuoda myös jotakin takaisin, tehdä jotakin
hyvää”, toivoo teatteriohjaajaksi opiskeleva Paula Salminen, joka vietti
kaksi vuotta Kanadan Pearson Collegessa.
Kansainvälisyyttä, muiden kansojen jäsenien kohtaamista on kuitenkin monenlaista. UWC-koulut tarjoavat kansojen jäsenten väliseen syvään vuorovaikutukseen perustuvaa kansainvälisyyttä.
UWC-koulujen poikkeuksellista luonnetta korostaa niiden sisäinen
monikansallisuus: Koulut on lähes poikkeuksetta sijoitettu omiksi saarekkeikseen, ja yhteisöstä muotoutuu oma maailmansa, tiivis pienoisyhteisö. Esimerkiksi Kanadan Pearson College sijaitsee Vancouverin
saarella, kaukana muusta asutuksesta. Uudessa-Meksikossa Yhdysvalloissa koulu seisoo autiomaassa omana, vartioituna saarekkeenaan
Montezuman linnanraunion vierellä.

1999
34701

(1998)

17214
2836
5588
5637

Koulujen monikulttuurinen ilmapiiri puristuu tiiviiksi itsenäiseksi
maailmakseen: “Emme integroituneet ympäröivään amerikkalaiseen
yhteiskuntaan juuri millään tavalla. Palvelu-töissämme kohtasimme lähinnä vähäosaisempia ja jokaisella oli ystäväperhe, jonka luona saattoi
tutustua uusmeksikolaiseen elämään”, kuvaa Kaisu Luiro, joka vietti
Uudessa-Meksikossa kaksi lukiovuotta.
Keskenään oppilaat ovat tavallista koulua paljon enemmän toistensa kanssa tekemisissä. Uusien ihmisten keskellä tiiviisti eläminen
ja uudenlaisen ympäristön kokeminen irrottaa nopeasti menneestä ja
vie uuteen, myrskyjenkin kautta.
“Ensimmäinen vuosi oli voimakasta kasvun aikaa. Siinä rupesi kyseenalaistamaan, onko itsestäänselvänä pitämänsä arvokehikko se,
jota haluaa ylläpitää. Esimerkiksi minulle tuli ensimmäisenä Kanadanvuotena hyvin eri tyyppisiä ystäviä kuin oli Suomessa ollut: radikaalimpia ja vapaamielisempiä”, Tuulia Hakola kuvaa Kanadan-vuosiaan.
“Se on provosoiva paikka. Hyvät ja huonot fiilikset ovat molemmat
kovin voimakkaita. Se on iso haaste ja mahdollisuus”, Robert Brotherus kuvaa Atlantic Collegea.
Entä mihin monikansallisen lukion käyminen vie nykyajan nuoren?
Tekeekö se oppilaistaan kansainvälisempiä? Mihin UWC-koululaiset
päätyvät monien mahdollisuuksien maailmassa?
Kaisu Luiro palasi Suomeen vuonna 1995. Pohdittuaan opiskelua

Kaisu Luiro, Savukoskelta, AW 1993–95, lääketieteen opiskelija Helsingissä. “Uuden-Meksikon
vuodet avasivat silmäni tajuamaan, että koko
maailma on pelikenttä.Vaikka opiskelen juuri nyt
Helsingissä, voin lähteä kohta minne tahansa.”
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Sukhdev Saini, Helsingistä, AC 1999–2001.
“Olen saanut Atlantic Collegelta paljon.
Opin kovan työn merkityksen, mutta olen
saanut samalla omassa elämässäni paljon,
esimerkiksi ystäviä. Luulenpa, että UWCkokemus erottuu kaikista muista kokemuksistani kirkkaasti.”
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Englannissa hän päätti jäädä Suomeen ja välivuoden jälkeen aloitti
Helsingin yliopistossa ensin kemian, sitten lääketieteen opiskelut.
“Halusin, että olen suomalainen. Jos lähtee 17-vuotiaana maailmalle,
juuret jäävät hyvin harvoiksi. Täällä tuntee vain yläasteen kaverit, vanhemmat ja sukulaiset. Olen itse Lapista ja Etelä-Suomi oli minulle
tuntematonta aluetta. Löysin täältä aivan uuden, mielenkiintoisen
Suomen.”
Suomalaisen kansainvälisyyden uudenlaista muotoa kuvaa myös
se, että vuoden 2001 keväällä Atlantic Collegesta valmistui ensimmäinen suomalainen UWC-stipendiaatti, joka on syntynyt muualla.
Intialaisessa perheessä kasvanut Sukhdev Saini muutti Suomeen kuusivuotiaana. Hän on yläasteelta lähtien voinut opiskella Suomessa
Kulosaaren yhteiskoulussa kaikki aineensa englanniksi – suomea lukuunottamatta. Opinnot jatkuvat lääketieteen parissa Isossa Britanniassa.
Uuden vuosituhannen alkaessa kuulumisesta maailmanyhteisöön
on tullut kiinteä osa niin suomalaista koulutusta ja yhteiskuntaa kuin
maailmanpolitiikkaakin. Muutos näkyy myös uusissa UWC-kouluissa,
joita perustettiin 1990-luvulla Hong Kongiin, Norjaan ja Intiaan. Hong
Kongissa korostuu kiinalainen kulttuuri, Norjassa painopiste on
maailmanlaajuisessa pakolaisvirrassa, ja Intiassa toimitaan kehitysmaan
ehdoilla. Uusien koulujen myötä myös suomalaisten UWC-

stipendiaattien kirjo on ensi kertaa yltänyt yli Euroopan ja PohjoisAmerikan turvallisten ja tuttujen rajojen. Ehkä tämä kuvastaa
laajemminkin kansainvälisyyden painopisteen muutosta: interrailmatkailijat ovat siirtyneet Aasiaan ja Etelä-Amerikan junareiteille, ja työmatkoja
tehdään yhtä sujuvasti niin Brysseliin kuin Pekingiin. Samalla tietoisuus
kolmannen maailman maiden köyhyydestä on saanut länsimaissa todellisia sisältöjä pakolaisvirtojen, kaupankäynnin ja matkustamisen lisääntymisen kautta.
Seuraavissa artikkeleissa paneudutaankin maailman pienentymisen
ja talouden globalisaation kysymyksiin ja vaatimuksiin monesta eri näkökulmasta. Osansa saavat myös koulutuspolitiikka: UWC-koulujen
nykytila ja uudet haasteet, koulutuksen yleisempi yhteiskunnallinen
rooli sekä tulevaisuuden riskit ja mahdollisuudet. Kaikkien artikkelien
taustalla on kansainvälistymisen ja koulutuksen sisällöt ja niiden muutokset 35 vuoden aikana.
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OSA II
PUHEENVUOROJA
KANSAINVÄLISTYMISESTÄ
GLOBAALIN MAAILMAN HAASTEET
Seppo Honkapohja · Erik Bäckman · Kirsi Munck · Erkki Kiiski · Jorma Ollila

KANSAINVÄLINEN KOULUTUS MAAILMANKYLÄSSÄ
Anto Leikola · Eve Hulkkonen · Joni Mäkivirta · Else Kyyrö

GLOBAALIN MAAILMAN HAASTEET

Johdanto
Seuraavissa viidessä puheenvuorossa lähtökohtana on kansainvälistynyt globaali maailma ja sen
haasteet. Kansantaloustieteen professori Seppo
Honkapohja määrittelee globalisaation ihmisten
ja kansakuntien haluksi laajentuvaan kanssakäymiseen ja sen suomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Määritelmänsä tueksi Honkapohja
nostaa esiin globalisaation kolme keskeistä ulottuvuutta: taloudelliset edut, ihmisten halun toimia vapaasti ilman vallanpitäjien mielivaltaa sekä
ympäristönsuojelun. Globalisaation vaikutuksien
tarkastelussa Honkapohja korostaa globaalia hallintaa ja sen tehtäviä tulevaisuudessa, ja päätyy
korostamaan kansojen ja kultturien yhteensovittamista sekä ympäristönsuojelua globaalin yhteishallinnon ja samalla UWC-koulutuksen keskeisimpinä velvoitteina ja tavoitteina.
Toimittaja Erik Bäckman puolestaan kyseen-
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alaistaa koulutuksen mahdollisuudet nuorten yhteisymmäryksen luojana globaalissa maailmassa.
Bäckmanin näkövinkkelistä yhteisymmärrystä luovat sen sijaan markkinointi ja työvoimadynamiikka
– nuorison ”united world” toteutuu globaalissa
maailmassa toisin kuin UWC-koulutuksen alkaessa kuviteltiin tai toivottiin.
”Ensimmäinen länsimainen turisti on käynyt
avaruudessa, mutta moni kehitysmaan asukas ei
ole koskaan käynyt oman kylänsä ulkopuolella.”,
kirjoittaa Teatterikorkeakoulun suunnittelija Kirsi
Munck. Artikkelissaan Munck pohtii kehitystä ja
kulttuurien rinnakkaista ja päällekkäistä olemassaoloa. Munck kaipaa kulttuurista moniarvoisuutta ja eläisi mieluummin kylien maailmassa kuin
maailman kylässä. Kansainvälistymisen haaste onkin juuri tässä. Vaikka köyhyyden poistaminen
on Munckin mukaan välttämätöntä, sen ei tulisi

tapahtua yhden arvomaailman viemisenä kaikkialle.
Graafikko Erkki Kiiski tarkastelee globalisaatiota
arkkitehdin silmin todeten, että arkkitehtuurissa
kansainvälisyys on jo kauan ollut itsestäänselvyys.
Suomalaisessa rakentamisessa Kiiski näkee kaksi
kipupistettä, joiden taustalla kansainvälistyminen
vaikuttaa: maailmankuva on latistunut rationalistismaterialistikseksi ja ihminen on kadonnut suunnittelun keskipisteestä. Vastaavat kipupisteet ovat
Kiisken ajattelussa laajennettavissa koskemaan elämää myös arkkitehtuurin ja rakennussuunnittelun
ulkopuolella. Esimerkiksi viestintäteknologiassa
Kiiski näkee valheellisen rajattomuuden luomaa
angstia ja halua paeta, kun paikallinen sitoutuminen tuntuu mitättömältä. Samalla Kiiski ei kuitenkaan suostu kyynikoksi, vaan näkee yksilöiden
liikkumavapauden ja aidot kontaktit kansainvälistymisen arvokkaimpana antina, joiden kautta myös

oma paikka maailmassa aktiivisena maailmankansalaisena on mahdollinen.
Nokian pääjohtaja Jorma Ollilan ajatuksisssa rajattomuus ja paikallinen sitoutuminen ovat myös
keskeisessä asemassa. Angstin sijaan Ollila kuitenkin näkee, että maailma on enemmän läsnä kuin aikaisemmin, kaikki ovat osa global villagea eikä se
sisällä sen kummempaa latausta. Perhe ja pienyhteisö ovat aivan yhtä tärkeitä perusturvallisuuden
takaajia kuin ennenkin. Pohtiessaan kansainvälistymisen historiaa menneen 35 vuoden perspektiivillä Ollila toteaa ajattelunsa sisältävän paljon
inhimillistä optimismia siitä, mitä voidaan tehdä
kun ymmärretään maailma ja ongelmat paremmin.
Ollilan mielestä viimeisen reilun kymmenen vuoden tapahtumat ovat suomalaisessa näkökulmassa
tarkoittaneet merkittävää historiallista muutosta,
joka tullaan tajuamaan vasta myöhemmin.
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Seppo Honkapohja

Kulttuuri ja ympäristö kansainvälisyyteen
kasvamisen ytimessä

Globalisaatio, “maailmallistuminen” on yleisenä
kehityssuuntana ollut merkittävä muutosprosessi
maailmassa viime vuosikymmenten aikana. En
tiedä, ennakoivatko UWC-liikkeen perustajat
tapahtunutta kehityskulkua. Joka tapauksessa globalisaatio korostaa kansainvälisyyteen kouluttautumista, ja UWC-koulut ovat yksi muoto tätä
harjaantumista ja oppimista nuorille.
Määrittelen globalisaation ihmisten ja kansakuntien haluksi ja vapaudeksi lisätä voimakkaasti
kansainvälistä kanssakäymistä ja hyödyntää sitä
kautta syntyviä uusia mahdollisuuksia. Globalisaation syyt ovat moninaiset, vaikka usein sen perusteeksi esitetään lähinnä taloudelliset tekijät.
Epäilemättä taloudellisesta vapaudesta ja markkinataloudesta saatavat edut ovat yksi globalisaation taustavoimista. Itä-Aasian maiden ripeä
taloudellinen kehitys 1950-luvulta 1990-luvulle on
kenties paras esimerkki näin saavutettavista
eduista. Kansainväliseen kauppaan perustunut nopea kasvu kohotti satojen miljoonien ihmisten materiaalisen hyvinvoinnin historiallisesti katsottuna
ennen kokemattomalle tasolle. 1990-luvun lopun

finanssikriisit eivät tätä saavutusta ole turmelleet,
vaikka niistä syntyikin melkoisia vaikeuksia.
Taloudelliset edut eivät kuitenkaan ole ainoa
tekijä globalisaation taustalla. Ihmisten pyrkimys
saada toimia vapaasti ilman liiaksi kahlehtivia normistoja tai vallanpitäjien mielivaltaa on epäilemättä toinen globalisaatiossa vaikuttava voima.
Tästä on esimerkkinä vaikkapa hieman yli kymmenen vuotta sitten tapahtunut Itä-Euroopan
maiden poliittinen vapautuminen. Sen perustana
oli ihmisten halu päästä irti totalitaarisen järjestelmän puristuksesta. Tämän argumentin myötä
ihmisten perusoikeudet ja humanitaariset tekijät
nousevat mukaan keskusteluun globalisaation
merkityksestä.
Haluan tässä kohtaa tuoda esille vielä kolmannen ulottuvuuden, joka ei ole globalisaation
taustavoima, mutta joka on erittäin tärkeä globaalistuvan maailman tulevaisuudelle. Tämä tekijä on maapallomme luonto, ympäristö sekä
niiden suojeleminen. Ympäristöongelmat voidaan
usein muotoilla “the problem of the commons”
-käsitteen avulla: Sääntelemätön kilpailu ja käyttö
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”MÄÄRITTELEN GLOBALISAATION IHMISTEN JA KANSAKUNTIEN HALUKSI JA
VAPAUDEKSI LISÄTÄ VOIMAKKAASTI KANSAINVÄLISTÄ KANSSAKÄYMISTÄ JA
HYÖDYNTÄÄ SITÄ KAUTTA SYNTYVIÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA.”

johtavat yhteisomistuksessa olevan voimavaran
tai hyödykkeen liikakäyttöön. Tälle ongelmalle on
ratkaisuna olemassa erilaisia vapaan käytön ja kilpailun sääntelyn periaatteita, joiden soveltuvuus
vaihtelee konkreettisesta ongelmasta toiseen.
Globalisaatiota on hyvä tarkastella kiihkottomasti, analyyttisesti. Yhtäältä on todettava siitä
saatavat materiaaliset ja humanitaariset hyödyt.
Taloudelliset hyödyt syntyvät kilpailun kautta,
mikä nostaa useimpien ihmisten materiaalista
elintasoa. Kilpailu synnyttää toisaalta yhteiskunnallisia jännitteitä ja muutoksessa häviäjiä. Kansallisella tasolla näiden ongelmien lievittäminen on
yksi julkisen vallan perustehtävä. Julkisen vallan
toinen perustehtävä on huolehtia, että eri toimijoiden, niin yritysten kuin ihmisten, “pelikenttä”
on sekä tasapuolinen että luotettava. Kolmas,
edellisiin keskeisesti kytkeytyvä perustehtävä on
hyvinvoinnin jakaantumiseen vaikuttaminen, redistribuutio. Tästä on aina esiintynyt hyvin erilaisia näkemyksiä ja kiivastakin keskustelua.
Poliittisen päätöksenteon tehtävä on lopulta
sovittaa nämä tehtävät yhteen julkiseksi governance- (hallinta- ja valvonta-) järjestelmäksi. Tämä
governance koostuu julkisesta hallinnosta, poliittisen päätöksenteon instituutioista ja oikeusjärjestelmästä. Länsimaisissa demokratioissa julkinen hallintajärjestelmä on huomattavan vakiin-
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tunut, mutta monissa muissa maissa se toimii
paljon huonommin ja ääritapauksissa julkinen
governance-järjestelmä saattaa olla toimintakyvytön. Etenkin viime mainitussa tilanteessa aseellinen voimapolitiikka saattaa olla ainoa tapa ratkoa
erilaisia näkemyksiä ja ristiriitoja, mutta sitä ei
luonnollisesti voi pitää eettisesti hyväksyttävänä
governance-järjestelmänä.
Globaalilla tasolla ei ole olemassa samankaltaista governance-järjestelmää kuin julkinen valta
on kansallisvaltioissa. Siellä ei ole yhtä pysyviä
hallinnon ja oikeuden instituutioita, vaan globaali
governance perustuu erilaisiin sopimuksiin ja
löyhempiin instituutioihin (jätän puhtaan voiman
käytön käsittelyni ulkopuolelle). Globaali governance on epäilemättä tulevaisuudessakin melkoisen löyhää. Silti on hyvä pohtia sen tehtäväkenttää.
Eri maiden ja kansojen välisten konfliktien sovittelu ja ratkaiseminen, pyrkimykset vaalia yhteisesti
määriteltyjä ihmisoikeuksia sekä kansainvälisten taloudellisten instituutioiden toimivuudesta huolehtiminen ovat ilmeisiä globaalin hallintamekanismin
tehtäviä. En puutu niihin tämän enempää. Haluan
sen sijaan korostaa kahta muuta, kenties vähemmän ilmeistä tehtävää.
Yksi näistä tehtävistä on erilaisten arvojen,
elämäntapojen ja perinteiden – nimitän näitä

yhteisesti kulttuureiksi – yhteensovittaminen
maailman tasolla. Parhaimmillaan globaali governance pystyy luomaan toimintatapoja sovittaa
toisiinsa eri kansojen ja maiden hyvin erilaiset
kulttuurit. Tämän tulisi tapahtua suvaitsevaisuuden ja avoimuuden kautta siten, että yksittäisillä
kulttuureilla on yhtäältä oma elintilansa ja toisaalta mahdollisuus kehittyä ja omaksua uusia
ideoita ja piirteitä muista kulttuureista. Kulttuurinen monimuotoisuus on yksi inhimillisen elämän
keskeisimpiä piirteitä. Sen kautta voimme hakea
uusia ajatuksia, ongelmien ratkaisuja ja menettelytapoja kuljettaessa eteenpäin ihmiskunnan pitkää juoksua.
Näen ympäristönsuojelun olevan toinen globaalin hallinnan keskeisistä velvoitteista tulevaisuudessa. Elinympäristömme pilaantuminen ja
luonnon monimuotoisuuden väheneminen palautuvat lopulta yhteisomistuksen “problem of the
commons” -asetelmaksi. Monesti näillä ongelmilla
on kansainvälinen ja joskus suorastaan globaali
ulottuvuus. Etenkin jälkimmäisessä tapauksessa
ympäristöongelmien hallinta on mutkikas asia. Globaalit ympäristökysymykset ovat vielä vaikeammin
hallittavia kuin alueellisesti rajatut, esim. kahden
maan kesken esiintyvät ympäristöongelmat. Jo viimeksi mainittujen ongelmien ratkaiseminen saattaa olla hankalaa ja aikaa vievää.

Kansainvälisyyteen kasvaminen yleisesti ja
UWC-projekti erityisesti edellyttävät yhtäältä
humanitaaristen arvojen ja suvaitsevaisuuden vahvistamista sekä toisaalta riittävää pragmaattisuuteen tottumista, jotta myös löyhän governancen
tilanteissa on taitoa etsiä ratkaisuja aina uusille
esiin tuleville ongelmille. Itse näen kulttuurisen
monimuotoisuuden arvostamisen ja ympäristösuojelun olevan keskeisiä ulottuvuuksia kansainvälisyyteen kasvamisessa perinteisten globaalin
hallinnan tehtäväkenttien lisäksi.

Seppo Honkapohja (AC 1968–70) on
kansantaloustieteen professori Helsingin
yliopistossa.
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”AJATUS SIITÄ, ETTÄ ERI MAIDEN TEINIT EDISTÄVÄT KANSAINVÄLISTÄ YHTEISYMMÄRRYSTÄ KÄYMÄLLÄ YHDESSÄ LUKION,
TUNTUU TÄMÄN PÄIVÄN PERSPEKTIIVISTÄ KUULUVAN SAMAAN
AJATUSTEN MUSEOON KUIN KOMMUUNISSA ASUMISEN HIENOUS
TAI PORNOELOKUVIEN TAITEELLISET KUNNIANHIMOT.”

Erik Bäckman

Teinien United World
United World Colleges
Globalized World Markets
Homogenized World Media
Universal Ethnic Violence
– mikä ei kuulu joukkoon?
Viimeksi ajattelin Atlantic Collegen aikojani kun
katselin Lukas Moodyssonin elokuvaa Tillsammans ja Paul Thomas Andersonin elokuvaa Boogie
Nights. Ajatus siitä, että eri maiden teinit edistävät kansainvälistä yhteisymmärrystä käymällä yhdessä lukion tuntuu tämän päivän perspektiivistä
kuuluvan samaan ajatusten museoon kuin kommuunissa asumisen hienous tai pornoelokuvien
taiteelliset kunnianhimot.
Parissa vuosikymmenessä on muodostunut itsestäänselvyydeksi kaksi näennäisesti vastakkaista
asiaa teineistä: kulttuurin, koulutuksen ja työn ylikansallisuus ja lähipiirissä leimahtava teurastus.
Miten pitäisi ymmärtää se, että nuoret käyvät koulunsa englanniksi joka maassa samoja asioita päntäten jos haluavat pärjätä uusilla dynaamisilla aloilla,
ja samaan aikaan vuosikymmeniä toistensa naapureina asuneiden perheiden nuoret tappavat toisiaan etnisten pikkuarmeijoiden riveissä? Kaikkien
vapaa-ajan asusteista löytyvät kuitenkin samat
logot ja kaikkien stereoissa pyörii sama Madonnan

kappale katkotulla countrykitarasamplella.
Teinien yhdessä asuminen ja saman koulun käyminen ei näytä luovan yhteisymmärystä, tehokas markkinointi sekä globalisoituvan talouden
työvoimadynamiikka sitävastoin näyttävät onnistuvan tässä tehtävässä oikein hyvin.
UWC-kouluilla ei näyttäisi olevan enää paljon
tekemistä kansainvälisyyden alueella – parempiosaisilla teineillä on jo yhteinen kulttuuri, yhteiset
kokemukset työmaailmaan pyrkimisestä. Sanat United World tuntuvat tavoitteelta, jonka muut ovat
kuin huomaamatta toteuttaneet, ei ehkä ihan siten
kuin UWC-järjestön perustajat olivat ajatelleet.
Jos tähän toimintaan pitäisi ehdottaa uutta
päämäärää entisen tilalle, niin se voisi olla vaikka
yhtenäistyvän maailman ominaispiirteiden ja ongelmien valottaminen parempiosaisille, ehkä jopa
akateemisesti tai muuten lahjakkaille, teineille.
Sitä varmaan jo osittain tehdään UWC-kouluissa,
ja jos se nostetaan keskeisemmälle sijalle, järjestön nimeäkään ei tarvitse muuttaa. Se saa vain
uuden, ironisemman sisällön.

Erik Bäckman (AC 1983– 85) työskentelee
Yleisradiossa FST-digitaalikanavan
projektipäällikkönä.
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Kirsi Munck

Maailman kylä vai kylien maailma

Pulssi hakkaa lähes sataakahdeksaakymmentä, ja
hiki sumentaa näköä. Reisilihakset polttavat ja
vaativat lepoaa ja lisää energiaa. Onneksi seuraavan kukkulan rinneillä näkyy kylä, josta varmaan
saamme ruokaa ja juomaa. Poljemme kylään ja
löydämme kaupan. Hyllyllä on tyhjiä pulloja. Tiskin päällä on tulitikkuaskeja ja pikku laatikossa
yksittäisiä tupakoita. Katosta riippuu yksi banaaninippu. Katselemme ihmeissämme ja etsimme
takahuonetta tai muuta piiloa, jossa olisi muuta
myytävää. Maalattialla on pari suutariksi jäänyttä
pommia. Kysymme vettä tai muuta juotavaa. Ilmenee että kaikki kaupan artikkelit ovat näkyvissä.
Ostamme banaaninipun ja poistumme kaupasta
hämmentyneinä.
Mikä kauppa se sellainen on, jossa ei ole käytännössä mitään myytävää. Emme kuitenkaan ole
missään peräkylässä tiettömien taipaleiden takana, vaan Laosin pohjoisesta etelään johtavan
asfaltoidun valtatien varrella. Tien, jota pitkin lukuisat turistit matkustavat Unescon perinnelistalla olevaan Luang Prabangin kaupunkiin.
Seuraavana päivänä me olemme Laosin pää-

kaupungissa Vientianessa. On kuitenkin paljon
mahdollista, että kauppaa pitävä pikkutyttö ei
tule koskaan käymään siellä.
Paljon puhutaan maailman pienenemisestä,
maailman kylästä, jossa ihmiset ovat kosketuksissa toisiinsa, jatkuvassa vuorovaikutuksessa.
Kaikkialla, kaikkien kanssa, tässä ja nyt.
Näin onkin suurelle osalle länsimaiden ihmisiä,
mutta valtaosa muun maailman väestöstä asuu
aivan toisenlaisessa kylässä.
Vain harvalla on käytössään puhelin, eikä internetistä ole koskaan kuultukaan. Jos kylässä on
koulu, niin monet pojat ja osa tytöistä osaavat
lukea ja kirjoittaa oman maansa pääkieltä, mutta
eivät välttämättä omaa äidinkieltään. Muita kieliä
kuten englantia ei osaa kukaan, ellei kylä sijaitse
vilkkaalla turistireitillä, jolloin “hello” ja “money,
money” kuuluvat lasten sanavarastoon.
Ensimmäinen länsimainen turisti on käynyt
avaruudessa, mutta moni kehitysmaan asukas ei
ole koskaan käynyt oman kylänsä ulkopuolella.
Maailma on hyvin erilainen paikka riippuen siitä, mihin on sattunut syntymään. Mahdollisuudet
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”KANSAINVÄLISTYMINEN, GLOBALISAATIO JA “MAAILMAN PIENENEMINEN”
OVAT TUONEET MUKANAAN KULTTUURIEN YHDENMUKAISTUMISEN. NE OVAT
LUONEET YHDEN YHTENÄISEN “METAKULTTUURIN”, JOKA PERUSTUU
LÄNSIMAISTA KULTTUURIA LEIMAVAAN AJATUKSEEN KULUTUSTAVAROIDEN
HELPOSTA SAATAVUUDESTA JA HALUTTAVUUDESTA.”

turvalliseen lapsuuteen, koulutukseen ja elämässä
selviämiseen, saati menestykseen ovat valovuosien
päässä toisistaan syntymäpaikasta riippuen.
Nämä mahdollisuuksien erot eivät ole välttämättä kaventumassa, ainakaan kovin nopeasti.
Jonkinlainen terveydenhuolto ja peruskoulutus
ovat käytännössä itsestäänselvyyksiä teollistuneiden länsimaiden ihmisille, eikä oikeastaan kenenkään tarvitse enää miettiä, saako tänään tai
huomenna seuraavan aterian. Monille kehitysmaiden ihmisille se on kuitenkin yhä elämän
polttavin kysymys. Koulutuksesta ja terveydenhuollosta voidaan vain uneksia.
Suurin syy näihin eroihin on köyhyys, josta
kumpuaa monenlaisia muita ongelmia. Köyhyyden poistamista tuskin kukaan vastustaa, mutta
poistamisen tavoista mielipiteet ja käsitykset eroavat melkoisesti.
Köyhyyden poistamiseksi toimii monenlaisia
tahoja kehitysyhteistyöjärjestöistä kansainvälisiin
rahoituslaitoksiin. Kaikki ne tähtäävät kehitykseen. Kehityksellä on hyvä kaiku. Jo sanassa itsessään on positiviinen lataus, sillä yleensä kehitys
mielletään muutokseksi kohti jotakin parempaa.
Köyhyyden poistamiseksi toimittaessa on kuitenkin se vaara, että toimintaa hallitsee usein yk-
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sipuolinen näkemys kehityksestä. Monin paikoin
kehityksestä on tullut synonyymi taloudelliselle
kasvulle. Ei varmaan voida kiistää sitä, että taloudellinen vaurastuminen on tuonut meille mukanaan terveyttä, pitempää elinikää ja parempaa
elämänlaatua. Mutta onko kaikki mitattavissa rahassa? Kuinka mielekäs ja onnellinen on sellainen
elämäntapa, jossa joka tunti vuorokauden ympäri
seurataan televisiosta puhuvaa päätä, joka luettelee osakkeiden kursseja toisella puolella maailmaa toimivissa pörsseissä?
Kansainvälistyminen, globalisaatio ja “maailman pieneneminen” ovat tuoneet mukanaan kulttuurien yhdenmukaistumisen. Ne ovat luoneet
yhden yhtenäisen “metakulttuurin”, joka perustuu länsimaista kulttuuria leimavaan ajatukseen
kulutustavaroiden helposta saatavuudesta ja haluttavuudesta. Ihmisen arvo on hänen omistamissaan tavaroissa ja yhteiskuntien arvon määrää
niiden kyky houkutella ulkomaisia investointeja.
Samalla tämä kehitys on johtanut siihen, että yhdellä maailmankolkalla – teollistuneilla länsimailla
– on suhteettoman suuri vaikutus muun maailman
elämään. Halusimmepa tai emme, niin keskusteluja maailman poliittisilla foorumeilla käydään nykyisin länsimaisin termein, ihmisten ajankäyttöä

leimaa länsimainen ajatus työajasta ja vapaaajasta, kulutusajattelu määrittää sen, mikä on
hyödyllistä toimintaa ja mikä ei, ja television välittämät länsimaiset arvot määräävät sen, mistä
ihmiset haaveilevat.
Kylmän sodan päättyminen ja Neuvostoliiton
hajoaminen on vain vahvistanut tätä trendiä.
Maailmassa, jossa on vai yksi supervalta, sen ajamat arvot hallitsevat. Vastaanhangoittelijat hiljennetään tuomitsemalla heidät haihattelijoiksi.
Olemme kulkemassa vauhdilla kohti maailmaa,
jota hallitsee yksi totuus, yksi ihanne, yksi elämäntapa.
Monet pitävät tätä kehitystä peruuttamattomana itsestäänselvyytenä. Emme kiireidemme
keskellä useinkaan pysähdy miettimään, onko tällainen kehitys välttämätöntä – saati sitten toivottavaa. Onko toivottavaa, että autojen määrä
väestöön verrattuna on joka puolella maailmaa
samanlainen kuin Yhdysvalloissa, onko investointipankkiirin työ jotenkin luontaisesti arvokkaampaa kuin intialaisen kylän tarinankertojan, onko
television pörssitietoja tuijottaen vietetty tunti
arvokkaampi kuin sama aika vietettynä hiljaisuudessa puron solinaa kuunnellen?
Kansainvälistymisen haaste on mielestäni tässä.

Miten varmistaa, että laosilaista kauppaa pitävä
tyttö voi nauttia kohtuullisesta hyvinvoinnista,
terveydenhuollosta ja koulutuksesta samalla säilyttäen aidon valinnanvapauden joka puolelle
tunkeutuvan länsimaisen kulttuurin ja oman kulttuurinsa arvojen välillä? Miten pitää huolta siitä,
ettei köyhyyden poistaminen – joka on välttämätöntä – tapahdu länsimaisen markkinatalouden
armottomilla ehdoilla syrjäyttäen heikot ja pitäen huolta vahvoista? Haluammeko tosiaan elää
yhdessä maailman kylässä, jota hallitsevat samat
säännöt, arvot ja ihanteet vai olisiko mukavampi
elää kylien maailmassa, jossa erilaisuutta ei vain
siedetä vaan kannustetaan ja jossa hyvinvointi
syntyy erilaisten ajattelutapojen hankaamisesta
vastakkain – ja jossa hankaamisesta syttyvät kipinät sammutetaan hyvällä tahdolla?

Kirsi Munck (PC 1979– 81) oli 2001
sapattivapaalla Aasiassa. Hän työskentelee
suunnittelijana Teatterikorkeakoulussa.
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Erkki Kiiski

Arkkitehtuuri ja kansainvälistymisen
kipupisteet

Arkkitehtuuri on yksi niitä kulttuurimme alueita,
joilla kansainvälisyys on jo kauan ollut itsestäänselvyys. Fyysisen suojan ja tilan tarpeet yhdistyneenä primitiiviseen kauneuden kaipuuseen ovat
inhimillisten tarpeittemme ytimessä kaikkialla,
keinotekoisista rajoista piittaamatta.
Modernin maailman universaalin muotokielen
asemaa ei näytä mikään uhkaavan, vaikka aika
ajoin onkin esiintynyt koulukuntia tai yksittäisiä
suunnittelijoita, jotka ovat romanttissävyisesti kyselleet paikallisten lähtökohtien perään. Ripaus
pluralistisen arvomaailman kaikuja mahdollistaa
yksilöllisen näpertelyn järjestelmän sisällä, horjuttamatta silti uuden uljaan maailman luomisprosessia.
Historiallisen asiantuntemuksen tarvetta ei
kiistetä kuin satunnaisissa törmäystilanteissa lyhyen tähtäimen taloudellisten intressien kanssa.
Enimmäkseen kulttuurillisen ja ajallisen kerrostuneisuuden ylläpitäminen on sekin helposti muutettavissa numeroiksi viivan alle.
Viihteen ja rahankeruun sokaiseman suuren
massan asumistarpeiden tyydyttämisestä on syn-

tynyt oma tuottoisa teollisuudenalansa, jossa
estetiikan tai luontosuhteen kaltaisia vaikeita
asioita ei turhaan kysellä.
Yhdyskuntasuunnittelun sektorilla päätehtävä
on selkeä: rakentamisen on palveltava ensisijaisesti kaupallisuuden, instituutioiden, teknologian
ja liikenteen jatkuvan kasvun intressejä.
Niinpä kansainvälisyys näkyy kaikkialla ympärillämme. Topeliaaniset isänmaamme hymyilevät
äidinkasvot ovat muuttuneet pöhöttyneiksi lasi-,
teräs-, betoni- ja asfalttiverkostoiksi, somisteinaan pakolliset valmisnurmikaistaleet. Reunoille
leviää tiilikattojen ja plyyshinurmikoiden monotoninen kenttä, ja syrjäseudut voi unohtaa
tehometsä- ja maatalouden raaka-aineenhankinta-alueina.
Tulkitsijalleen arkkitehtuuri kertoo lahjomattomasti syntymäkaudestaan, yhteiskunnassa vallitsevista tavoitteista ja arvomaailmasta. Modernismin
suuren yhtenäistämisprojektin nimissä olemme
edenneet kauas niistä ihanteista, jotka Aldo van
Eyck puki ylevästi sanoiksi: “Arkkitehdin ei tarvitse kuin auttaa ihmisen kotiinpaluuta.”

Globaalin maailman haasteet 37

Itse tulkitsen edellä esitettyä van Eyck’in ajatusta siten, että suunnittelun tehtävänä on aina
luoda vapautta, poistaa ongelmia ja ristiriitoja,
jotka estävät elämän mahdollisuuksia. Ajatus laajenee koskemaan kaikkia ihmisen luomia järjestelmiä. Taiteilijoita jatkuvasti kiehtovassa muodon
ja sisällön välisessä polariteetissa sisällön on oltava niskan päällä, muuttuessaan itsetarkoitukseksi muoto tai rakenne vääristyy ja paisuu.
Rakentamisen kansainvälisen kaanonin suomalainen ilmentymä paljastaa lohduttomasti kaksi
kansainvälistymiskehityksen kipupistettä: maailmankuvamme latistumisen rationalistis-materialistiseksi järjestelmäksi ja ihmisen katoamisen
kaiken suunnittelun keskipisteestä.
Akateemikko von Wright on kirjoituksissaan
varoitellut globaalista tekno-ekonomisesta systeemistä, joka ryöstäytyy ihmisen hallinnasta. Kansainvälisessä rahan totalitarismiin perustuvassa
järjestelmässä yksilönvapauden toteutuminen on
näennäistä.
Edustuksellisen demokratian nimissä toimivat
paikalliset hallintoelimet eivät kykene kanavoimaan esiintyvää muutoksen tarvetta. Edustuksellisuus näyttää muuttaneen suuntaa: Elinten ja
edustajien tehtäväksi on jäänyt pääasiassa globaa-

lien taloudellisten intressien tarpeiden välittäminen kansalle, sen käyttäytymisen mukauttaminen
niihin, ja tarvittava valvonta.
Yhtenä syyllisenä ihmisten toivottomaan pienuudentunteeseen voi pitää modernia viestintäteknologiaa, jonka elokuvaohjaaja Buñuel halusi nähdä
yhtenä Ilmestyskirjan neljästä tuhon airuesta. Kun
koko maailma näyttää olevan ulottuvilla, paikallinen sitoutuminen omaan pieneen elämään sopiviin
asioihin tuntuu mitättömältä. Rajattomuuden valheen vastapainona on kuitenkin koko maailman
kokoinen angsti ja halu paeta. Kaiken teknologian
riemukulun keskellä ihminen on fyysisiltä, psyykkisiltä ja sosiaalisilta ulottuvuuksiltaan yhtä pieni
kuin aina ennenkin ja kaipaa inhimillistä mittakaavaa suhteessa ulkoiseen todellisuuteen.
Ylhäältä käsin ohjattu lokalisaatio on toimimaton paradoksi. Ihmisille tuodaan se, mikä heille
luonnostaan kuuluu, vaikka heidät onkin pantu
unohtamaan sen merkitys. Milloin alamme saada
direktiivejä hengityksen välttämättömyydestä?
En näe suurta merkitystä kansainvälisyyskoulutuksella, jonka ydin ei muodostu ympäristötietoisuudesta ja yhä kärjistyvää eriarvoisuutta käsittelevästä kriittisestä tiedosta. Eilispäivän kansojen
väliseen hyvään tahtoon ja idealistisiin kliseisiin

”RAKENTAMISEN KANSAINVÄLISEN KAANONIN SUOMALAINEN ILMENTYMÄ
PALJASTAA LOHDUTTOMASTI KAKSI KANSAINVÄLISTYMISKEHITYKSEN
KIPUPISTETTÄ: MAAILMANKUVAMME LATISTUMISEN RATIONALISTISMATERIALISTISEKSI JÄRJESTELMÄKSI JA IHMISEN KATOAMISEN KAIKEN
SUUNNITTELUN KESKIPISTEESTÄ.”
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tukeutuva, länsimaiselle ylemmyydentunnolle pohjautuva rajattoman kasvun opettaminen ei riitä.
Bristolin lahdella voimakas virta lännestä vie kuin
itsestään. Vastavirtaan melominen piti itse opetella.
Tulevaisuuden toivoa voi nähdä kansalaisliikkeissä, joiden tuella ihmiset ovat nousseet vastustamaan jatkuvan ahneuden ja mukavuudenhalun
kasvotonta mielivaltaa. Medioiden huomio ja
julkisuus voivat tuntua mitättömiltä keinoilta
saada aikaan tarpeellinen suunnanmuutos, jotta
säilyisimme edes hengissä tällä pienellä planeetalla, samaan aikaan kun johtavaksi julistautunut
suurvalta kieltäytyy hukkuvalle edes oljenkorren tarjoavista kansainvälisistä sopimuksista, vain
muutaman dollarin tähden.
Illuusion jatkuvasta kasvusta kuihtuessa omaan
mahdottomuuteensa tulemme elämään väistämättä luopumisen aikaa. Nykyinen järjestelmämme ei ainakaan kaikilta osin kestä suurta
suunnan muutosta. Kovan tieteellisen ajattelun
sijasta taiteilla voi olla edelläkulkijan asema uusien asenteiden opettelussa. Onhan pelkistäminen, turhan karsiminen, olennaisen löytäminen
ja siihen keskittyminen tyypillistä monien taiteilijoiden työskentelytavalle.

Isojen kysymysten edessä tiedonvälityksen näkökulmaa on vaihdettava. Erilaisten paikalliskulttuurien, ihmisten ja elämäntapojen välinen esteetön kokemusten vaihto on järjestelmien abstraktia itseisarvoa tärkeämpää. Yksilöiden liikkumavapaus ja aidot inhimilliset kontaktit ovat kansainvälisyyden arvokkainta antia. Jaettu tunne maailmankansalaisuudesta velvoittaa pieniin tekoihin
arjessa, omalla paikallani, omassa maailmassani.
Tarkkailen kulutustottumuksiani ja ostopäätöksiäni, yritän kuvitella niiden kumuloituvia seurannaisvaikutuksia. Pyrin kierrättämään jätteeni ja
tuntemaan sosiaalisen vastuuni. Haaveilen maailmasta, jossa en todennäköisesti enää viihtyisi,
mutta jossa elämän jatkuminen olisi mahdollista.
Minne menenkin, kansainvälisyys on jalkojeni alla,
juon ja hengitän sitä. Eikä energia tunne rajoja
kiertokulussaan. Enkä ole yksin, sama veri virtaa
yhä kaikissa meissä.

Erkki Kiiski (AC 1977–79) on nykyisin Turussa
asuva sekatyömies, joka piirtää elääkseen, tekee
graafista suunnittelua, pilakuvia ja laatii ristikoita.
Taannoinen opiskelu Oulun yliopistossa tukee
arkkitehtuurin harrastamista.
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Haastattelussa Jorma Ollila, toimittanut Pilvi Torsti

Global villagen historialliset ulottuvuudet ja
nykyiset vaatimukset

Mitä ovat mielestäsi kansainvälisyyden ja kansainvälistymisen keskeisimmät positiiviset ja
negatiiviset kehitysprosessit viimeisen 35 vuoden aikana?
Avoimuuden ja kansainvälistymisen kannalta
1800-luvun loppu ja 1900-luvun alku ensimmäiseen maailmansotaan saakka oli eurooppalaisesta näkökulmasta loistavaa aikaa. Sitten seurasi
1914–1945 jakso, jonka jälkeen on etsitty uutta
tapaa, jolla päästäisiin hyvään kansainvälistyvään
maailmaan. Viimeiset kymmenen vuotta on ollut
historiallisesti katsottuna hyvin positiivista aikaa,
jos tarkastellaan rajojen vapautumista, ihmisten
mahdollisuuksia liikkua, saada tietoa ja ymmärtää maailman ongelmia. Maailma on vaurastunut
ja on tapahtunut myönteinen poliittinen muutos.
Tietämys maailmasta ja ongelmista on lisääntynyt
lähes poikkeuksetta eri puolilla maailmaa.
Tähän ajatukseen sisältyy paljon inhimillistä
optimismia siitä, mitä voidaan tehdä, kun ymmärretään ongelmat ja maailma paremmin. Toisaalta ihmisen pahin vihollinen on ihminen itse,
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”TARVITAAN TOISENLAISIA MEKANISMEJA, JOTTA NYKYISESTÄ
TURHAUTTAVASTA ONGELMIEN VATKAAMISESTA KANSAINVÄLISTEN JÄRJESTÖJEN, YKSITYISEN SEKTORIN, HALLITUSTEN
SEKÄ KANSALAISJÄRJESTÖJEN VÄLILLÄ PÄÄSTÄISIIN EROON
JA VOITAISIIN KESKITTYÄ TEKEMISEEN JA ONGELMIEN
RATKAISEMISEEN.”

eli vaurastumisen myötä monet ongelmat ovat
kärjistyneet, esimerkiksi väestönkasvu, energiaja vesipula sekä ympäristökysymykset. Monet
maat eivät ole päässeet hyötymään avoimuuden
luomasta vaurastumisesta. Samanaikaisesti tieto
luo tunnetusti tuskaa: kun kommunikaation menetelmät ovat kehittyneet, vaurastuneissa maissa
ollaan tuskallisen tietoisia siitä, miten valtavia
erot ovat.
Netto 35 vuoden aikana on kuitenkin ollut valtavan positiivinen. Vielä enemmän plussan puolelle voitaisiin päästä, jos sekä poliittiset että
muut esteet aidolle avautumiselle maailmassa pystyttäisiin poistamaan ja saamaan koko globaali
kenttä mukaan hyötymään suuremmasta avoimuudesta ja kansainvälistymisestä. Ongelmien
ratkaisemisen kannalta tärkeää olisi myös, että
saataisiin kansainväliset järjestöt ja kansainvälinen
poliittinen prosessi pitämään paremmin huolta
yhteisistä ongelmista, joita ovat esimerkiksi kansainvälinen huumeongelma, aidsin leviämisen estäminen tai kansainvälisten ympäristöongelmien
ennaltaehkäisy. YK-järjestelmää ei ole luotu tämän tyyppisiä ongelmia varten, ja poliittinen prosessi selvästi etsii nyt itseään. Tarvitaan toisen-

42

laisia mekanismeja, jotta nykyisestä turhauttavasta ongelmien vatkaamisesta kansainvälisten
järjestöjen, yksityisen sektorin, hallitusten sekä
kansalaisjärjestöjen välillä päästäisiin eroon ja voitaisiin keskittyä tekemiseen ja ongelmien ratkaisemiseen.
Miten maailman avautuminen on näkynyt Suomessa 35 vuoden aikana?
Tärkein muutos on luonnollisesti se, että Suomi
oli 35 vuotta sitten suljettu talous: kun matkustin 1967 Atlantic Collegeen, piti täyttää Suomen
Pankin lomake, jolla anottiin matkavaluuttaa. Lomakkeessa perustelin, miksi halusin vaihtaa 400
markkaa 50:ksi punnaksi. Se oli juhlallinen toimenpide, viranomaisilta anottiin lupa. Yksittäisen
matkustajan ohella myös talouden muut toimijat
elivät suljetussa taloudessa lupien varassa.
Toinen keskeinen muutos on tietysti poliittinen,
joka lähti liikkeelle kylmän sodan asetelmien muuttumisesta ja Berliinin muurin hajoamisesta. Se on
suurten ikäluokkien sukupolvelle iso symbolinen
muutos, ja se näkyi Suomessa muuttuneena ajattelutapana ja selvästi vapautuneena ilmapiirinä.

1970-luvun lopussa ja 1980-luvun alussa oltiin
ikäänkuin suppilossa, kapeassa käytävässä, josta
yhtäkkiä avauduttiin 1990-luvulla. 1980-luvulla
otettiin jo ensimmäiset askeleet, kun valuuttasäännöstely vapautui. Sitten tulivat ongelmat – vapautta ei kukaan osaa käyttää, ei pieni lapsi eikä
pieni kansakunta – ylikuumeneminen ja lama. Nyt
on opittu elämään vapauden kanssa, ja mahdollisuudet yksityiselle ihmiselle tehdä asioita ovat
kymmenkertaiset verrattuna 1960- ja 70-luvun
suljetun talouden maailmaan.
Kaiken kaikkiaan talouden avautuminen ja poliittisen ilmapiirin muutos, kylmän sodan loppuminen ja Suomen liittyminen EU:hun, ovat tuoneet
mukanaan valtavan historiallisesti merkittävän
muutoksen, jonka me tulemme tajuamaan vasta
myöhemmin.
Millaiset asiat korostuvat, kun toimitaan tämän
päivän globaalissa maailmassa?
Avautuneeseen maailmaan ei lähdetä enää suljetuista lähtökohdista: Ei ole suljettua Saksaa,
Englantia, Ranskaa tai Suomea, joista maailmaan
tullaan kiintiöajattelun pohjalta niinkuin 1970-lu-

vulla. Tästä seuraa, että pärjätäkseen avoimessa
maailmassa on oltava tosi hyvä: Kova substanssi,
todella hyvä osaaminen jollain tietyllä, vaikka kapeallakin alueella, on välttämätöntä, koska omien
etujen ajaminen kiintiöajattelun avulla ei enää onnistu. Sen vuoksi tämä on vaativa maailma, vaativampi maailma kuin se vanha, jossa sai aina tietyn
roolin esimerkiksi sillä, että oli suomalainen. Globalisoituminen on mahdollisuus, koska enää ketään ei suljeta mistään pois. Samalla se on haaste,
koska “second best” ei riitä, vaan “winner takes
it all”.
Toinen keskeinen asia globaalissa maailmassa
on kommunikaatiotaitojen hämmentävän suuri
merkitys: sen lisäksi, että on oltava substanssia,
on oltava myös kommunikaatiotaitoa. Muuten
jää helposti kohinaksi isoon massaan, jossa yrittäjiä on huikea määrä. Mediaintensiivisyyden lisääntyminen on tuonut ihan uuden elementin
kaikkeen toimintaan, oli se sitten akateeminen
seminaari tai kansainvälinen kilpailu yritystasolla.
Jos puhutaan eri substansseista maailman ongelmien ratkaisemissa niin ei ole mitään sellaista
erityistä ja yksittäistä, joka nykyisessä globaalissa
maailmassa veisi tähtiin. Biotieteet ovat ruoka-
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ongelman ratkaisemisessa aivan yhtä suuressa
roolissa kuin ne ovat aina olleet. Teknologian
merkitys on korostunut, mutta humanististen
ja sosiaalitieteiden merkitys ei ole vähentynyt,
koska ihmisen ja kansakuntien kanssakäymisen
dynamiikan ymmärtäminen edellyttää aina sekä
historian, humanismin että sosiaalisten asioiden
ymmärtämystä. Ei ole mitään suosittua alaa, joka
nyt olisi erityisen tärkeä sen vuoksi, että maailma on globalisoitunut.
Mitä tavoitteita kansainväliselle koulutukselle
tulisi asettaa?
Olen vierastanut 20 vuotta työhönottohaastatteluja, joissa hyvinkoulutettu ihminen kertoo
ambitiokseen, että hän haluaa “kansainvälisiin
tehtäviin”. Monen mielestä se on iso juttu, mutta
minusta se on hyvin tyhjä lausunto: Avoimessa
maailmassa ei ole kotimaisia ja kansainvälisiä tehtäviä, vaan me olemme kaikki osa tätä “global
villagea”, se on läsnä joka päivä ongelmineen, hyvinen puolineen, huonoine puolineen ja mahdollisuuksineen.
Niinpä ei voi olla mitään erillistä kansainvälistymiskoulutustakaan. Jokaisen ihmisen pitää
pystyä kouluttautumaan johonkin akateemiseen
alueseen, elämänalueeseen tai ammattialueeseen
niin, että hänestä tulee vahva ammattilainen. Sen
lisäksi, osana sitä, hänen tulee ymmärtää maailma; mitä se tällä hetkellä on. Esimerkiksi humanismi ja teknologia liittyvät toisiinsa: ei voi hallita
teknologiaa, jos ei ymmärrä, mitä se täällä maa-
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pallolla aiheuttaa, ja ilman kielitaitoa ei voi kommunikoida kollegoiden kanssa, jotka pakostakin
ovat muissa maissa.
Tämä on se hurja muutos, joka 35 vuoden aikana on tapahtunut: jokaisella on oltava oikea
balanssi kovan ammattitaidon ja sen välillä, että
ymmärtää mitä maailma pulmineen on. Siksi olenkin ollut vähän huolestunut, kun olen seurannut
keskustelua viimeisen kymmenen vuoden aikana:
Joskus tuntuu, että edelleen ollaan sitä mieltä,
että riittää, kun osataan olla kansainvälisiä. Kuitenkin olemme osa global villagea ja kaikki asiat
ovat kansainvälisiä. Se ei merkitse sitä, että
perheen ja paikallisen yhteisön merkitys olisi
vähäisempi, se ei vähene yhtään, koska perusturvallisuus syntyy edelleen perheestä ja paikallisyhteisöstä – tässä järjestyksessä. Mutta maailma on
enemmän läsnä kuin koskaan aikaisemmin ja kaikilla asioilla, jotka ympärillä tapahtuvat, on global
village -dimensio.
Onko UWC-koulutuksella enää mitään erityistä
annettavaa uudessa kansainvälisessä maailmassa?
Laadukkaalle koulutukselle, maailman ongelmien
ymmärtämykselle, ja myös idealismille on aina
kysyntää ja tilaa. Näin tulee myös aina olemaan.
Nämä asiat eivät ole itsestäänselvyyksiä ja tämäntyyppisessä koulujärjestelmässä mukanaoleminen on osa prosessia, jossa suomalaiset ovat
osa maailman kylää. Se ei ole kansainvälistymistä vaan osa olemista mukana, ja se ei tarjoa

ainoastaan mahdollisuutta olla mukana, vaan
myös mahdollisuuden jatkuvasti testata sitä, että
me pärjäämme, koska meidän täytyy olla vähintään yhtä hyviä kuin muut.
Myös ikävaiheella on merkitystä. Tänä päivänä on valtava kiire saada ihmiset ymmärtämään
jo yläasteella tai viimeistään lukiossa, että me
olemme osa jotakin, että maailma ei olekaan
pelkkä perhe ja pienyhteisö, vaan me olemme
osa jotain paljon suurempaa, jonka dynamiikka
määrää, miten se perhe ja pienyhteisö toimii.
Jotta ihminen ymmärtää, mikä maailma on, perusrokotus on saatava ennen 19 ikävuotta, muuten ymmärrys jää helposti hyvin pinnalliseksi.

Jorma Ollila (AC 1967–69) on Nokian pääjohtaja.

”LAADUKKAALLE KOULUTUKSELLE, MAAILMAN ONGELMIEN
YMMÄRTÄMYKSELLE, JA MYÖS IDEALISMILLE ON AINA
KYSYNTÄÄ JA TILAA.”
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KANSAINVÄLINEN KOULUTUS
MAAILMANKYLÄSSÄ

Johdanto
Maailman globalisoituessa voidaan kysyä, tarvitaanko enää erityistä kansainvälistä koulutusta?
Vai tarvitaanko sitä yhä enemmän? Koulutuksen
kansainvälistymisestä, kansainvälisestä koulutuksesta sekä sen paikasta globaalissa maailmankylässä keskustellaan seuraavassa neljässä puheenvuorossa.
Professori Anto Leikola kommentoi UWC-koulutusta, erityisesti oppilasvalinnan näkökulmasta.
Valintatoimikunnan linja on aina ollut, että hakijan akateemiset taidot eivät yksinään riitä, vaan
yleinen kiinnostus yhteiskunnallisia ja poliittisia
asioita kohtaan, Suomi-tietoisuus, oman kulttuurin tuntemus sekä henkilökohtaiset kyvyt ovat
ainakin yhtä tärkeitä valintakriteerejä. Professori
Leikola asettaa valintakriteerit mietinnän kohteeksi, etenkin Marshall McLuhanin globalisaation, verkostojen ja maailmankylän käsitteiden
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näkökulmasta, mutta katsoo kuitenkin, että suurin osa valintakriteereistä pätee yhä myös muuttuvassa, kansainvälistyvässä maailmassa. Lisäksi
hän ottaa kantaa UWC-koulujen näennäiseen kapea-alaisuuteen verrattuna suomalaiseen yleissivistävään lukio-opetukseen.
IB-tutkintonsa juuri kirjoittanut Eve Hulkkonen määrittelee mitä kansainvälisyys UWC-koulutuksessa merkitsee. Samalla hän kyseenalaistaa
arkipäivän kansainvälisyyden kouluissa. Onko
koulussa vallalla oleva näkökulma tosiaankin niin
avoin ja hyväksyvä kaikkia kulttuureja ja eettisiä
näkemyksiä kohtaan kuin sanotaan? Kulttuurirelativistisen dilemman lisäksi Hulkkonen ottaa
kantaa myös koulujen yksilöille asettamiin koviin
vaatimuksiin – välin ironisinkin äänenpainoin.
Norjan UWC-koulun filosofian ja historian opettaja Joni Mäkivirta luotsaa meidät perimmäisen

kysymyksen äärelle: onko UWC-koulutus lopulta
kovinkaan erilainen kuin mikä tahansa muu kansainvälinen koulutus? Mäkivirta pohtii opiskelijan
omakohtaisen UWC-kokemuksen ja koulutuksen tuottaman laajemman merkityksen välistä
suhdetta. Hänen mielestään koulut instituutioina
mahdollistavat kokemuksen, mutta opiskelijan
omat tarkoitukset ja teot UWC-aikana ja sen jälkeen ratkaisevat lopputuloksen.
Yhdysvalloissa elävä ja työskentelevä Else
Kyyrö ottaa kantaa UWC-koulutusta laajempaan
ilmiöön kirjoittamalla Yhdysvaltojen yliopistojärjestelmästä ja sen urakeskeisyydestä ja kilpailuhenkisyydestä. Tämä näkökulma alkaa vähitellen
tuntua kotoisalta myös Suomesta katsottuna.
Kyyrön kannanotto perustuu omakohtaiseen kokemukseen, ja ehkä juuri siksi hänen suhtautumisensa tähän monimutkaiseen kysymykseen jää-

kin kahtiajakautuneeksi. Hänen mielestään kilpailu vie tutkimusta ja opetuksen laatua eteenpäin
samalla, kun ura- ja työkeskeisyys vääjäämättä
johtaa yksilön kannalta moraaliseen ongelmaan,
yhteisöjen uudelleenorganisoitumiseen ja hajaannukseen.
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Anto Leikola

Suomalaisuudesta kansainvälisyyteen

Jouduin aikanani Suomen Kulttuurirahaston hallitukseen vuonna 1968 varsin nuorena, vähän
yli kolmikymmenvuotiaana, ja melkeinpä kättelyssä minut asetettiin myös UWC-valintalautakuntaan. En tiennyt koulutuspolitiikasta juuri
mitään, mutta onneksi mukana oli kokenutta
väkeä, kuten L. Arvi P. Poijärvi, Olli Sampola ja
muita. Melko pian totuin tähän vuosittain toistuvaan tehtävään, ja sittemmin toimin usean vuoden ajan lautakunnan puheenjohtajanakin.
Olin lautakunnassa lähes kaksi vuosikymmentä,
jälkeenpäin ajatellen turhankin pitkään, mutta puuha oli niin mielenkiintoista, että en oikeastaan
halunnut irrottautuakaan siitä. Kerran vuodessa
kävimme läpi melkoisen pinon hakupapereita, pyrimme valitsemaan niiden joukosta sopivimmat,
ja suurena valintapäivänä haastattelimme toistakymmentä nuorta, jotka olivat tulleet Kulttuurirahaston huoneistoon eri puolilta maata.
Hakupapereissa kiinnitimme erityisen huomion
nuoren itsensä kirjoittamaan “omaelämäkertaan”,
mutta myös rehtorin ja englanninopettajan lausunnolla oli painoa, jopa koulutodistuksella, jos-

kin lähdimme siitä terveestä periaatteesta, että
koulutodistus mittaa vain tietyn osan nuoren ihmisen tiedoista ja taidoista, nuoren ihmisen potentiaalisista kyvyistä puhumattakaan. Panimme
painoa sille, että hakija ei hätkähtäisi mistään ja
selviytyisi näppärästi tilanteesta kun tilanteesta.
Korostimme, että tässä ei haeta absoluuttisesti
parasta poikaa tai tyttöä vaan juuri niitä, joita
halusimme lähettää UWC:hen ja joiden uskoisimme siellä menestyvän. Emmekä pettyneet.
Niistä ajoista Suomi – tai ehkäpä pikemminkin
suomalainen elämänmeno – on muuttunut melkoisesti, etenkin 1990-luvulla, jolloin en ole ollut
säännöllisesti tekemisissä UWC-asioiden kanssa.
Suurta muutosta arkielämässä ovat merkinneet
tietokoneet ja ehkä ennen kaikkea tietoverkot,
se globalisaatio ja “maailmankylä”, josta kanadalainen viestintäguru Marshall McLuhan puhui jo
1960-luvulla aavistamatta varsinaisista verkoista
vielä mitään. Nämä ovat meilläkin merkinneet
kansainvälistymistä: Informaatio liikkuu entistä
vapaammin ja nopeammin maasta toiseen, ja englannista on tullut, haluttiin sitä tai ei, maailman-
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laajuinen yleiskieli, jonka asemaa voidaan syystä
verrata latinan asemaan keskiajalla – lukuun ottamatta sitä, että nykyään lähes kaikki osaavat
edes jotenkuten englantia, kun taas keskiajalla latinaa osasivat vain oppineet.
Kansainvälistyminen näkyy myös maahanmuuttajien suuressa määrässä. Suomessa asui 1990-luvun alussa parikymmentätuhatta ulkomaalaista,
kun heitä nykyään on lähes satatuhatta. Tämä
näkyy etenkin Helsingissä katukuvassa. Kaikki
suomalaiset eivät enää näytä perinteiseen tapaan
suomalaisilta, minkä olen kokenut omassa perheessänikin, kun nuoremmista lapsenlapsistani
toinen on adoptoitu Thaimaasta ja toisen sukujuuret ovat eurooppalais-afrikkalais-cherokeepolynesialaiset. Kansainvälistyminen oli alullaan
jo 1980-luvulla, ja muistan miltei hämmentyneeni erään UWC-hakijan maininnasta: “Luulisin
olevani aivan tavallinen vietnamilaissuomalainen
nuori”. Emme enää luokittele ihmisiä niin herkästi kuin ennen: suomalainen tai ei-suomalainen,
eurooppalainen tai ei-eurooppalainen.
Kun aloitin UWC-valintatoimikunnassa, järjestelmän kouluja ei ollut juuri muita kuin Atlantic
College. Sitten tulivat Pearson ja Adriatic, ja
vähitellen monet muut. Uskoisin, että jokainen
UWC-oppilas on osaltaan vienyt kansainvälisyyttä
eteenpäin suomalaisuudesta luopumatta, mutta
sitä muihin kulttuureihin suhteuttaen. Koulutuksessa kansainvälisyyteen ja etenkin kansainvälisessä koulutuksessa, kuten UWC-koulutuksessa,
on kuitenkin omat ongelmansa. Suomessa on perinteisesti ajateltu, että ei vain peruskoulussa
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vaan myös lukiossa opiskelun on oltava laajaalaista, mikä tietenkin on merkinnyt opintojen
syvyydestä tinkimistä. Lukiossa on ollut useita
linjoja, mutta suuresti ottaen ylioppilaiksi valmistuvilla on ollut kutakuinkin samat tiedot ja taidot.
On opetettu useita eri kieliä ja perustiedot uskonnosta, historiasta, matematiikasta, luonnontieteistä ja muusta. Itsekin olin 1960-luvun alussa
Suomen Ylioppilaskuntien Liiton “Varjokomiteassa” pohtimassa, mikä olisi lukion kaikille yhteisen perustan ja erikoiskurssien oikea suhde.
Sitten jouduin tutustumaan UWC:n ohjelmaan,
jossa kurssien valinnaisuus oli paljon suurempi ja
kaikille yhteisiä perusopintoja paljon vähemmän.
Vuosien varrella olen nähnyt, että tämäkään ohjelma ei ole ollut hullumpi, ja UWC:n oppilaat
ovat keskimäärin menestyneet opinnoissaan ja
elämässään varsin hyvin. Ehkäpä kaikkien ei todellakaan tarvitse osata kaikkea. Elämähän on,
tai ainakin sen pitäisi olla, jatkuvaa oppimista,
jopa aivan uusien alojen opettelua. Itse olen ollut
yliopiston opettajana alalla, jota en ole koskaan
muodollisesti opiskellut; yliopisto-opintoni näet
tähtäsivät biologiaan ja biologi minusta tulikin,
mutta myöhemmin jouduin opettamaan oppihistoriaa humanistisessa tiedekunnassa, eikä tämä
ura vieläkään ole aivan päättynyt.
Nähdäkseni olisi kuitenkin tärkeää, että kaikesta kansainvälistymisestä huolimatta suomalaiset voisivat kasvaa suomalaiseen kulttuuriin.
Matematiikka, tietokonetaidot ja luonnontieteet
ovat kyllä tärkeitä, mutta ne ovat universaalisia,
mikä merkitsee, että niitä voi oppia missä hyvänsä.

Kansainvälisessä koulutuksessa suomalaisen on
yhteistyö- ja avunantosopimusta! –, koska piehkä vaikeampi sisäistyä suomalaisuuteen, mikä midimme tärkeänä että tulevat UWC-oppilaat vänulle merkitsee ennen kaikkea Suomen historiaa
littäisivät oikean kuvan kansainvälisestä asemasja kirjallisuutta. Ne ovat tarjonneet ja tarjoavat
tamme. Tänään moinen kysymys tuntuisi joutayhä suomalaisille tietyn yhteisen perustan, jonka
vammalta, sillä Suomi on löytänyt paikkansa
kautta voimme missä hyvänsä esiintyä juuri suoEuroopassa ja toivoakseni myös maailman tiemalaisina. Ranskalainen, saksalainen, italialainen
toisuudessa. Silti on edelleen tärkeää, että nuotai britti voi paljon helpommin olla sekä oman
ret pystyisivät välittämään maailmalle oikeaa kukulttuuripiirinsä edustaja että
vaa Suomesta, mieluimmin tieeurooppalainen, koska eurooppa”MEIDÄN ON
tysti positiivista joskaan ei vältlaisuudesta niin suuri osa on heiKANSAINVÄLISESSÄ
tämättä kritiikitöntä.
dän omaansa. Me olemme oppiKOULUTUKSESSAKIN
Kaiken kaikkiaan uskoisin,
neet tuntemaan Danten ja ShaKASVETTAVA SEKÄ
että tämän päivän nuoriso on
kespearen, Bachin, Mozartin,
SUOMALAISIKSI ETTÄ
kriittisempää, avoimempaa ja
Beethovenin ja Verdin, LeonarEUROOPPALAISIKSI.”
ennakkoluulottomampaa kuin
don ja Rembrandtin, koko Eurooennen. Voi myös toivoa, että nypan kulttuurin kirjon. On selvää, että muutkin
kypolvi ei ryhtyisi luokittelemaan Euroopankaan
eurooppalaiset tuntevat saman kirjon, mutta ei ole
valtioita EU-maihin ja muihin, sillä eurooppalaiselvää, että he tuntevat meidän kulttuuristamme
suus on yhteistä koko Euroopalle ja globaalisuus
muuta kuin kenties Sibeliuksen. Siksi meidän on
koko maailmalle.
kansainvälisessä koulutuksessakin kasvettava sekä
suomalaisiksi että eurooppalaisiksi, mikä merkitsee myös suurta kulttuurista rikkautta. Toisaalta
Emeritus professori Anto Leikola on UWCme emme koskaan ole olleet niin itseriittoisia kuin
valintatoimikunnan monivuotinen puheenjohtaja
monien Euroopan suurkulttuurien edustajat – tai
ja yhdistyksen kunniajäsen.
amerikkalaiset. Ehkä kansainvälisyyskoulutus heille
merkitseekin ennen kaikkea sen tosiseikan löytämistä, että maailma ei rajoitu Ranskaan, Saksaan,
Britanniaan tai Yhdysvaltoihin!
Esitimme aikanaan UWC-hakijoille lähes vakiokysymyksenä, mitä he tietävät Suomen ulkopoliittisesta asemasta ja yya-sopimuksesta – kuka
enää muistaa Suomen ja Neuvostoliiton ystävyys,
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Eve Hulkkonen

Kansainvälisyys on päivän sana

Otsikko pätee niin kirjaimellisesti kuin käytännössäkin. Kansainvälisyys on ilmiö, josta on tullut
päivittäistä rutiinia. Kansat ja kulttuurit ovat tekemisissä keskenään enemmän kuin koskaan ennen
ihmisen historiassa. Maailma on pienentynyt pienentymistään, tiedon määrä ja nälkä kasvaa. On
lähes mahdotonta olla törmäämättä muihin kulttuureihin. Myös koulutusmaailman työkalupakista
löytyy jos jonkinlaista värkkiä, joiden tavoitteena
on kansainvälinen osaaminen, yhteisymmärrys ja
jopa rauha. Minua ja satoja muita nuoria yhdistää tällä hetkellä ‘selviytyminen’ kahden vuoden
kansainvälisestä koulutuksesta kaiken kaikkiaan
kymmenessä UWC-koulussa ympäri maailmaa.
Mikä sitten tekee meidän saamastamme UWCkoulutuksesta kansainvälisen? Ensinnäkin itse aineet ja koulutusmateriaali omaavat aineksia, joita
normaali koulutus ei yleensä sisällä. Niinpä en
olisi lukenut Maharathojen ja Moguulien historiasta, jos en olisi opiskellut täällä Intiassa. Opettajat ja oppilaat edustavat myös varsin eri taustoja,
mikä tarjoaa vaihtelevia näkökulmia opeteltaviin
asioihin. Jo esimerkiksi historian tunnilla käytävä

keskustelu toisesta maailmansodasta tuo esille
eroavia ajatuksia perustuen kotimaassa omaksuttuun tietoon – ollaan siis kansainvälisesti oppimassa.
Toinen ja tärkeämpi asia, jota UWC-koulutus
tarjoaa, on arkipäiväinen kanssakäynti oppilaiden kesken – kokemusperäinen oppiminen. Jokainen meistä varmasti myöntää esimerkiksi,
kuinka ennen niin tuntemattomasta maanosasta
tulikin jatkuvan mielenkiinnon kohde vain, koska
opimme tuntemaan yhden ihmisen, joka edustaa
tuota maailmankolkkaa. Konflikti Filippiineillä tuli
miun henkilökohtaisen mielenkiintoni kohteeksi,
sillä jaoin huoneeni mitä kiinnostavimman filippiiniläisen tytön kanssa. Kun elää kahdensadan
muun oppilaan kanssa 24 tuntia vuorokaudessa,
tulee törmäämään myös ongelmiin. Ensinnäkin
huomaa, että nuoret ovat nuoria, mistä hyvänsä
tulevatkin. Kun mennään pintaa syvemmälle huomaa toisaalta, kuinka erilailla me ajattelemme,
osittain taustoistamme johtuen. Erilaisuus ja intensiivinen yhdessäolo aiheuttavat ristiriitoja ja
arkipäivän konflikteja. Useimmiten nuo konfliktit
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onnistutaan kuitenkin ratkaisemaan, ja samalla
opitaan jotain uutta toisesta ihmisestä ja hänen
kulttuuristaan, sellaista mitä oppikirjoissa ei kerrota. Pikkuhiljaa myös erilaisuus tulee osaksi arkipäivän elämää.
Kolmas merkityksellinen osa koulutusta olivat
kaikki ne tilaisuudet, joissa panostetaan tarkoituksella kansainväliseen tietoisuuteen niin keskustelujen, workshoppien kuin toiminnan kautta.
Esimerkiksi viikoittainen “Global Affairs” -sessio,
jossa keskustellaan kansainvälisistä asioista, muodostaa tärkeän osan laajempaa yleissivistävää
koulutusta. Aihelistalla ovat esimerkiksi ihmisoikeudet, uskonto, rasismi, prostituutio, naisten
oikeudet Intiassa ja monet kymmenet muut ajankohtaiset ja joskus ristiriitaisetkin aiheet. Lisäksi
järjestetään kansainvälisiä iltoja, joissa jokainen
kulttuuri pääsee valokeilaan. On myös projekteja: kerätään avustuksia Gujaratin maanjäristyksen uhreille, marssitaan ihmisoikeuksien puolesta
jne. Kerrassaan loistava ajatus on altistaa meän
ikäset muksut näinkin tärkeille ja akuuteille aiheille näin kirjavin keinoin. United World College
kasvattaa ja sivistää! Suuntana on kansainvälinen
tietoisuus, henkilökohtainen kokemus sekä loppumaton mielenkiinto ja uteliaisuus ympäröivää
maailmaa kohtaan.

Kouluissa opimme siis toisista kulttuureista
ja jakamaan omastamme. Kansainvälisyyttä tasapainoisesti? Ehei, vaan kuten joka puolella maailmaa aina on jokin valtakulttuuri, jonka jalkoihin
vähemmistöt jäävät. Näkemykseni mukaan Mahindra United World College of India omaa voimakkaan länsimaisen ja erityisesti pohjoisamerikkalaisen kulttuurin. Suurin osa oppilaista edustaa länsimaista kulttuuri- ja arvoperinnettä. Tätä
länsimaalaistumista vahvistaa myös se, että koulun intialaisoppilaat edustavat useimmiten yhteiskunnan ylintä eli länsimaalaisinta luokkaa. Usein
pohjoisamerikkalainen kulttuuri on myös ihannoidumpi kuin oma kulttuuritausta. Dominoivat
kulttuuripiirteet ovat selvästi nähtävissä. On esimerkiksi helppo mennä valtavirran matkassa julistaen naisten ja miesten tasa-arvoisuutta, vaikka
itsellään olisi kokemusta siitä, miten muualla maailmassa tasa-arvoisuus saa varsin eriävän määritelmän. Länsimainen määritelmä onnistuu siis
usein tuomitsemaan ja tukahduttamaan toisen näkökulman. Valtavirran viemää, mutta olemmehan
paikassa, jossa dominoiva kulttuuri pitäisi kyetä
kitkemään niin hyvin kuin mahdollista. Huomaamatta koulun yleinen ilmapiiri edustaa kuitenkin
tätä kyseessä olevaa kulttuuria, ja sen kritisoiminen käy varsin monimutkaiseksi, joten kansain-

”ERILAISUUS JA INTENSIIVINEN YHDESSÄOLO
AIHEUTTAVAT RISTIRIITOJA JA ARKIPÄIVÄN
KONFLIKTEJA.”
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välistyminen onkin ehkä vain virtaviivaistamista?
Katsoessamme mitä UWC-liikkeen toimintaperiaate sisältää, tulee miettineeksi miten idealistinen se onkaan – tähtäämmekö tähtiin näillä
kouluilla? Toisaalta, onhan helpompi markkinoida
koulua, jossa “the world is one family”, kuin “the
world is not a one family”. Tavoitteet kansainvälisen yhteisymmärryksen, suvaitsevaisuuden ja rauhan saavuttamiseksi on asetettu niin korkealle
etteivät ne ole kenenkään kuolevaisen tavoitettavissa. Usein koululle lähtevä stipendiaatti odottaa myös aivan liikaa, tai ainakin hyvin erilaista
kokemusta kuin mitä koulut loppujen lopuksi
tarjoavat. Näin myös minun kohdallani. Osittain
voi olla kyse koulujen asettamista tavoitteista,
mutta ollaanhan me UWC:läiset myös aika kovia
itsellemme. Jossain vaiheessa syöksylasku minun
kohdallani alkoi, kuten monen muunkin, ja oli
kohdattava koko roska, sekä uudelleenarvioitava
tilanne. Pärjättiin ja päästiin eteenpäin, ja taattua
on se, että nämä kaksi vuotta on yksi parhaimpia
kokemuksia, mitä meän elämässä on tapahtunu.
Tavoitteetkin koen loppujen lopuksi oikein asetetuiksi – ei ollenkaan liian paljon vaadituiksi!
Yhteisymmärryksen, suvaitsevaisuuden ja rauhan osalta on tähdättävä parhaaseen mahdol-

liseen, vaikka sitä ei meän sukupolven aikana
saavuteta, mutta kortensa on jokaisen kannettava kekoon. Erityisesti meidän, joille UWC-kokemus on suotu, on osoitettava olevamme sen
arvoisia. Vastuu on siis juuri sillä pienellä peikolla,
joka maailmaa tai itseään pelastaessa tulee nielemään kyyneleitä ja itkemään sadepisaroita.

Eve Hulkkonen valmistui vuonna 2001 Intian
Mahindra UWC:stä ja jatkaa opiskelujaan keväällä
2002 todennäköisimmin historian ja suomenkielen
parissa.
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Joni Mäkivirta

Mikä-mikä -maan stressaantuneet kansalaiset

Kello kahden aikaan yöllä yritän miettiä puoliunessa, miten selittäisin Kantin kategorisen imperatiivin ryhmälle lahjakkaita ja vaativia oppilaita,
jotka tulevat ympäri maailmaa. Mielikuvat yhtyvät toisiinsa epäloogisena hahmona – en voi
mennä nukkumaan, koska en ole valmis huomiseen päivään, mutta en myöskään voi jatkaa lukemista, koska olen liian väsynyt. Syöminen ei auta,
se nukuttaa vaan lisää. Lopulta on pakko antaa
periksi.
Kun rehtori Tony Macoun palkkasi minut Lontoossa opettamaan Norjalaiseen Red Cross Nordic United World Collegeen, en voinut käsittää
miksi hän oli kiinnostunut minusta. Olin valmistunut historiasta ja opettanut sitä muutamia vuosia
Jyväskylässä ja Kuopiossa. Nyt opettaisin pääasiassa filosofiaa. Olin kuitenkin onnellinen työtarjouksesta. Koululla, joka toimii rauhanajatuksen
edistämiseksi, tuntui olevan magneettinen vetovoima minuun. Pois pölyisestä ja kaavoihin kangistuneesta Lyseosta kohti uutta maailmanlukiota.
Ensimmäisenä päivänä sydämeni valloitettiin
ruusuilla. Missään muussa koulussa en ollut aiem-

min saanut vastaavaa vastaanottoa. Pian kuitenkin selvisi, että koulun kirjastossa oli ammottava
aukko filosofian kohdalla, eikä historian kirjoissakaan ollut paljon hurraamista. Ei ollut siis mistä
opettaa. Vastavalittu opettajakaan ei ollut aivan
kohdallaan. Kriittiset oppilaat huomauttivat tästä
ja paransin tapani – sen jälkeen kurssini ovat olleet melko hyvin organisoituja.
Ensimmäisen vuoden aikana mietin usein, miksi
olen opettamassa UWC:ssä. Koulun ohjelmaan
kuuluivat teemapäivät, joissa käsiteltiin polttavia
maailman ongelmia. Sain paljon tietoa aidsista, nälästä, sodasta, köyhyydestä ja ihmisoikeusloukkauksista. Ja mitä minä tein kaiken tämän suhteen?
Opetin Norjassa, Pohjoismaiden rikkaimmassa
valtiossa, pientä joukkoa erityisesti valikoituja valioyksilöitä. Kuinka tekopyhää! Tunnontuskat tulivat siis vielä stressin ja univelkojen päälle. Pitäisi
pelastaa maailma, mutta miten se tehdään norjalaisesta 200 asukaan kylästä käsin, varsinkin kun
oma työtaakka oli moninkertainen edelliseen työpaikkaan verrattuna?
Syksyllä 2000 olin virkavapaalla ja sain sentään
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”UWC-KOULUT OVAT KULTTUURISIA UTOPIOITA,
MIKÄ-MIKÄ -MAITA, JA OPETTAJIEN PARATIISEJA.”

jotain aikaiseksi. Kirjoitin ihmisoikeuksiin keskittyvän IB-opetussuunnitelman. Oppiainetta alettiin
opettamaan koulussamme syksyllä 2001. Silloin
olin Thaimaassa opettamassa historiaa, koska tarvitsin lepotauon. Kaipaanko takaisin Nordic Collegeen? Tavallaan. Muistan hiihtoviikot, ystävät,
oppilaat, joihin ystävystyin ja maisemat, mutta
muistan myös norjalaiset ylikeitetyt vihannekset
ja pimeän marraskuun jatkuvan sateen. Aikani
Nordic Collegessa on muuttanut minua sekä ihmisenä että opettajana. Idealismi on muuttunut
realismiksi: kaikkea ei voi muuttaa noin vain, rahkeet eivät riitä. Vaaditaan aikaa ja kärsivällisyyttä.
Tästä huolimatta jossain sisällä kytee haave nähdä,
että ihmisoikeusopinnot saisivat vuosien saatossa
laajaa kannatusta ja että voisin joskus perustaa
koulun johonkin kehitysmaahan.
Joskus kysyn itseltäni laittaisinko omat (mahdolliset) lapseni UWC-lukioon? Ensimmäiseksi
mieleen tuleva “tottakai” on liian helppo vastaus.
Varmuus muuttuu kyseenalaisuudeksi, kun miettii, millaiseen stressiin nuoret joutuvat UWC-kouluissa: 16-vuotias muuttaa toiseen maahan asumaan neljän muun samanikäisen oppilaan kanssa,
jotka tulevat eri puolelta maailmaa. Kun entinen
priimusoppilas saa lähes hylätyn arvosanan ensimmäisestä kokeestaan. Kun pitää tehdä kaikkea,
valvoa liikaa, rakastua ja erota, elää erossa vanhemmistaan ja vanhoista ystävistään – kun pitäisi
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olla idealistinen ja oppia kyseenalaistamaan…
Ei ole ihme, etteivät kaikki oppilaat kestä näin
suuria elämänmuutoksia. Kaikki opettajatkaan
eivät kestä stressiä, vaikka he saavat asua omissa
asunnoissaan ja pitää tiettyä etäisyyttä kouluun.
Perheellisillä on helpompaa, sillä heillä on elämässään muuta mietittävää – mutta yksineläjät
muuttuvat vääjäämättömästi, jos he hengittävät
sisäoppilaitoksen ilmaa liian kauan. Heistä tulee
institutionalisoituja, vaikka se tässä tapauksessa
tapahtuukin kansainvälisen yhteisymmärryksen
ja maailman yhdistämisen nimissä. Heistä tulee
”UWC-friikkejä”, outoja persoonia, jotka tulevat
kaikkialta ja ei mistään, elävät yhteisössä, mutta
eivät yhteiskunnassa, ja ymmärtävät maailman tapahtumia ikään kuin olisivat maailman ulkopuolella.
UWC-koulut ovat kulttuurisia utopioita, mikämikä -maita, ja opettajien paratiiseja, joista on
vaikea lähteä pois. Ne ovat sosiaalisia kokeiluja,
jotka tuovat yksilön parhaat ja pahimmat puolet
esiin. Ne luovat identiteettejä, joilla ei ole paikkaa missään muualla, ja joiden kuvitellaan olevan
jollain lailla erinomaisia. UWC-oppilas tai -opettaja voi olla niin tietoinen omasta erikoislaatuisuudestaan, että on sokea näkemään, mitä hyvää
muut tekevät maailman parantamiseksi. Puhe
UWC-liikkeestä, UWC-kokemuksesta, UWC-sitäjatätä lisää mielikuvaa siitä, että UWC:llä on

jokin erityinen vaikutus. Mutta mitä UWC-kokemus on? Olisiko mahdollista, että jos otamme
nuoria mistä tahansa 80 eri kansallisuudesta ja
laitamme heidät samaan vaativaan lukiosysteemiin, yksittäisen oppilaan kokemus olisi suurin
piirtein samanlainen kuin UWC-oppilaan? Tähän
kysymykseen ei ole vastausta, koska kukaan ei
ole tietääkseni kriittisesti tutkinut, mikä vaikutus UWC:llä on – niinpä jäljelle jää vain entisten
oppilaiden ja opettajien kultaiset koulumuistot.
Antaa niiden hohtaa yhdessä tämän kysymyksen
kanssa: “Kuinka monta vastaavaa koulua maailmasta löytyy?”

Joni Mäkivirta toimii filosofian, historian ja
tietoteorian (Theory of Knowledge) opettajana
Norjan UWC-koulussa.
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Else Kyyrö

$

Työtä vai elämää varten?

Samalla kun perheen ja muun lähiyhteisön huolenpito on vähentynyt, vastuu hyvinvoinnista Yhdysvalloissa on siirtynyt kasvavassa määrin yksilölle.
Toisin kuin Pohjoismaissa, turvaverkkona ei
ole valtio vaan työpaikka. Näin on etenkin New
Yorkin kaltaisessa suurkaupungissa, missä työ on
monelle kaikki kaikessa. Työn kautta hoidetaan
sairausvakuutus, vanhuuden säästöt, lasten terveydenhuolto ja päivähoito. Moni omistaa koko
elämänsä työlle ja uralle, eikä ihme.
Urahenkisyys leimaa myös akateemisia opintoja. Korkeaa tulotasoa pidetään amerikkalaisopiskelijoiden keskuudessa yhä merkittävämpänä
opiskelujen päämääränä. Yliopistossani kevätjuhlapuheen pitänyt Yhdysvaltain entinen työvoimaministeri Robert Reich lainasi puheessaan
korkeakoulujen tutkimusinstituutin tilastoja, joiden mukaan vuonna 1961 valmistuneista 40 prosenttia piti erittäin korkeita tuloja hyvin tärkeänä.
Vuonna 2000 vastaava prosentti oli jo yli 75.
Työura-ajattelulla akateemisessa ympäristössä
on monta mahdollista etua. Se voi tehdä opiskelusta tuottavampaa ja tehokkaampaa. Näin

on ainakin, jos pohdiskelua pidetään vähemmän
tehokkaampana kuin suorittamista, jonka tuloksia voidaan mitata rahalla. Opiskelijat tuntevat
olonsa mahdollisesti turvatummaksi, kun he tietävät voivansa markkinoida erilaisia kykyjään niin,
että yritysmaailma kuuntelee ja kiinnostuu.
Kilpailuhenkisyys tuottaa tuloksia. Arvoasetelmat suodattuvat alueelta toiselle: tiedon arvostaminen liikkuu opiskelumaailmasta työn maailmaan,
ja kilpailuhenki siirtyy taas bisneselämästä akatemiaan. Kilpailu voi lisätä myös ideointia ja motivaatiota.
Toisaalta on puhuttu opiskelun kaupallistumisen
haasteista. Kun bisneselämän arvot ja kilpailu tulevat kasvavassa määrin osaksi opiskeluelämää, kasvavat suorituspaineet myös samassa mittakaavassa.
Amerikkalaisesta näkökulmasta katsottuna tämä
on yleisesti hyvä asia, koska kilpailuhenki motivoi
parempaan tulokseen. Toisaalta moni uskoo, että
yksi opiskelun tarkoituksista on myös itsensä etsiminen, jolloin suorituspaine ei kuulu yhtälöön.
Linus Torvaldsia haastateltiin jokin aika sitten
amerikkalaisessa haastatteluohjelmassa. Koulutuk-
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sesta puhuttaessa Torvalds sanoi, että olisi tuskin
pystynyt kehittämään Linuxia amerikkalaisen yliopistosysteemin puitteissa, koska paine olisi ollut
hänelle liian kova ja se olisi tuhonnut sen luovan
prosessin, jota hänen työnsä tarvitsi.
Kilpailun paineessa opiskelu saattaa jossain
mielessä myös yksipuolistua. Yliopistoaikana opiskelemani taloustiede oli tästä hyvä esimerkki. Taloustiede oli valttikortti kilpailtaessa työpaikoista
bisneskoululaisia vastaan, mutta silti oli opiskeltava myös teknisiä bisnestaitoja. Mitä enemmän
oppilaat keskittyivät itsensä markkinointiin ja
teknisten taitojen haalimiseen, sitä vähemmän
kuitenkin käytiin keskustelua itse opiskelumateriaalista, eli taloustieteestä. Opiskeluaineesta hupeni vähitellen esimerkiksi sen poliittisuus ja siitä
tuli milteipä pseudo-bisnestutkinto.
Yhdysvaltain tilanteessa bisneksen ja akatemian yhdistyminen kuvastaneekin suurempia teemoja kuin pelkkää yksittäisten opiskelijoiden
unelmaa hyvästä toimeentulosta. Se heijastaa
etenkin huolta yksilön turvaverkosta ja rikkaiden
ja köyhien välisestä kuilusta, joka kasvaa edelleen. Robert Reich vihjasi puheessaan, että väliinputoamisen hinta on kova ja kuilu niin syvä,
että ihmiset tekevät mitä vain pysyäkseen kaukana kanjonin reunalta.
Käytännön esimerkkejä tästä löytyy esimerkiksi koulutuksen ja terveydenhuollon saralta.
Kun yksityinen sektori vastaa sairaanhoidosta
ja koulutuksesta ja lyö näihin hyödykkeisiin hintalapun, se avaa samalla oven kasvavalle turvattomuuden tunteelle. Jos yliopistovuosi maksaa
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kaksisataatuhatta markkaa, on joko voitettava stipendi, perittävä rahat tai otettava hulvattomasti
lainaa, jonka takaisinmaksuun tarvitaan kunnon
työpaikka. Itse opintokokemuksen muuttuminen
kalliiksi sijoitukseksi on kaupallistumisen muoto
sinällään.
Työelämään siirryttyään monet newyorkilaiset
paiskivat rutiinilla töitä 80–100 tuntia viikossa.
Motiivit ovat usein suhteellisen yksinkertaisia.
Mielihyvää tuottava motiivi voi olla raha, uuvuttava motiivi taas esimerkiksi se, että samat
ihmiset jotka ansaitsevat miljoonia, pelkäävät erityisesti laskukautena menettävänsä työpaikan jollekin, joka on valmis tekemään vielä enemmän.
Stressin alla menestyjät näyttävät usein onnettomilta. Työriippuvaisuus on kuitenkin riippuvaisuuksista se yhteiskunnallisesti hyväksytyin –
vanha herra Marx ehkä hymähtäisi.
Ihminen on nerokas olio. Yrittäessään unohtaa paineen ihmiset voivat kääntää tilanteen päälaelleen ja rakentaa elämänsä ja identiteettinsä
työn ympärille. Moni samaistuu työhönsä voimakkaasti. On vaikea ymmärtää, miksi ei voi hellittää
– ja vielä vaikeampaa nähdä, että muualla maailmassa itse asiassa hellitetään, ihan hyvin. Niin
kauan kun ihmiset eivät ymmärrä tai tiedä vaihtoehdoista, he eivät niitä myöskään osaa vaatia.
Laajemmasta näkökulmasta katsottuna opiskelun kaupallistuminen ja urahakuisuus vaikuttavat
miltei poliittiselta kysymykseltä. Kun opiskelusta
tulee hyödyke, ansaitsemisen väline, niin sanotut
pehmeät arvot saattavat alkaa menettää arvostustaan. Rahaideologia on suuressa ristiriidassa

myötätunnon tai yhteisvastuun etiikan kanssa –
juuri niiden teemojen, joita akateeminen maailma usein yrittää kylvää nuorison keskuuteen.
Raha itsessään voi tottakai toimia näiden hyväksi ja toimiikin. Toisaalta riittämättömien resurssien ja intensiivisen kilpailun, ahmimisen ja
omimisen filosofia on valovuosien päässä vaikkapa UWC-ideaaleista, jotka kannustavat jakamaan, joustamaan ja pitämään huolta sekä itsestä
että muista.
Ehkä bisneksen ja akatemian avioliitosta tulee
loppujen lopuksi menestys sekä myötä- että vastoinkäymisissä. Opiskelumaailman lisääntyvä rahahenkisyys saattaa kuitenkin heijastaa laajempia
yhteiskunnallisia muutoksia, mihin sopii kiinnittää huomiota. Jos materialismin annetaan tunkeutua täysillä niille areenoille, missä on perinteisesti
koulutettu vaihtoehtoajattelijoita, pitää ottaa
huomioon myös se miten tämä vaikuttaa poliittiseen ja taloudelliseen kirjavuuteen.

”KUN OPISKELUSTA TULEE HYÖDYKE,
ANSAITSEMISEN VÄLINE, NIIN SANOTUT
PEHMEÄT ARVOT SAATTAVAT ALKAA
MENETTÄÄ ARVOSTUSTAAN.”

Else Kyyrö valmistui vuonna 1996 Li Po Chun
Collegesta Hong Kongista. Hän valmistui Bates
Collegesta vuonna 2000 pääaineinaan taloustiede
ja Itä-Aasian tutkimus. Tällä hetkellä hän
työskentelee New Yorkissa.
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Osan III lähteinä on käytetty UWC-liikkeen virallisia tiedotusmateriaaleja

Toimintaperiaatteet ja historia

Ainutlaatuinen koulutuskokeilu
United World Colleges -koulut tuovat yhteen
opiskelijoita ympäri maailmaa kahdeksi vuodeksi
yliopistoa edeltävää koulutusta varten. Opiskelijat
valitaan heidän kykyjensä ja saavutustensa perusteella, ja he elävät ja opiskelevat yhdessä kansainvälisen ymmärryksen kehittämiseen tähtäävässä
ympäristössä. Korkeat akateemiset vaatimukset
yhdistyvät vaativaan palvelutyöhön, kulttuuriaktiviteetteihin ja ulkoilmaharrastuksiin.
UWC-liike aloitti toimintansa koulutuksellisena kokeiluna 15 vuotta toisen maailmansodan
jälkeen, keskellä kylmää sotaa. Nykyisin maailmassa on kymmenen UWC-koulua, ja entisiä
UWC-opiskelijoita on jo 24 000. Alkuvuosien
jälkeen liike on siis kasvanut keskeiseksi osaksi
kansainvälisen koulutuksen kenttää säilyttäen kui-
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tenkin pioneerihenkensä. Henki näkyy esimerkiksi kehistysmaihin perustetuissa kouluissa sekä
kriisialueiden opiskelijoiden roolin korostamisessa oppilasvalinnoissa esimerkiksi erillisten pakolaisstipendien kautta.

Lyhyt historia
United World College -ajatus syntyi saksalaisen
Kurt Hahnin koulutusfilosofian ja kokemuksien
pohjalta 1950-luvun loppupuolella. Saksan Salem
-koulun, Skotlannin Gordonstoun -koulun ja Outward Bound -liikkeen perustaja Hahn kutsuttiin
puhumaan NATOn puolustuskorkeakouluun. Koulussa Hahn näki, miten entiset viholliset työskentelivät rinta rinnan yhteisiä päämääriä kohti ja
ymmärsi, miten paljon enemmän voitaisiin tehdä
kylmän sodan vihollisuuksien vähentämiseksi, jos

“UNITED WORLD COLLEGES -KOULUT ANTAVAT NUORILLE KANSAINVÄLISEN KOULUTUKSEN, OMAKOHTAISEN KOKEMUKSEN JA PALVELUTYÖN KAUTTA MAHDOLLISUUDEN KEHITTYÄ VASTUUNTUNTOISIKSI
KANSALAISIKSI, POLIITTISESTI JA YMPÄRISTÖLLISESTI TIETOISIKSI
JA SITOUTUNEIKSI RAUHAN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN AATTEISIIN,
KANSAINVÄLISEEN YMMÄRRYKSEEN JA YHTEISTYÖHÖN, SEKÄ NÄIDEN
TOTEUTTAMISEEN TOIMINNAN JA HENKILÖKOHTAISEN ESIMERKIN
KAUTTA.”
– UWC-LIIKKEEN TOIMINTAPERIAATE

eri maiden edustajia voitaisiin tuoda yhteen jo
nuorella iällä.
Kokemuksensa innoittamana Hahn ideoi koulutusmallin 16–18-vuotiaille opiskelijoille. Hahnin
mielestä nuorilla olisi tuossa iässä jo suhteellisen
vahva tuntemus omasta kulttuuristaan. Samalla
he olisivat vielä riittävän avoimia muita kulttuureja kohtaan ja näin kyvykkäitä kohtaamaan ja
ymmärtämään vieraita kulttuureja ennakkoluulottomasti. Koulujen opiskelijat tulisivat ympäri
maailmaa ja valittaisiin puhtaasti kokemuksen ja
potentiaalin perusteella, riippumattaamatta rodusta, uskonnosta, kansallisuudesta, taustasta tai
varallisuudesta.
Vuonna 1962 avattiin Atlantic College Walesissa
St Donatin linnassa yhteistyössä Kurt Hahnin ja
kolmen perustajajäsenen kesken: amiraali Desmond Hoaresta tuli koulun ensimmäinen rehtori,

liikemies Antonin Besse lahjoitti linnan. Kolmas perustajajäsen, komentaja Sir Lawrence Darvall, oli
alun perin kutsunut Hahnin puolustuskorkeakouluun puhumaan. Ensimmäiset suomalaisopiskelijat
lähetettiin Atlantic Collegeen vuonna 1966.
Vuonna 1967 lordi Mountbattenista tuli United
World Colleges -liikkeen presidentti, ja liikkeen nimeksi otettiin ensimmäistä kertaa United World
Colleges. Mountbatten uskoi vakaasti liikkeen
päämääriin ja hän onnistui vakuuttamaan suuren
määrän poliittisia ja taloudellisia johtajia ympäri
maailmaa liikkeen tärkeydestä. Itse Mountbatten
osallistui toisen UWC-koulun, United World College of South East Asian, perustamiseen Singaporeen. Samana vuonna 1974 perustettiin myös
kolmas koulu Kanadaan: Maan pitkäaikainen pääministeri ja Nobelin rauhanpalkinnon saaja Lester
B. Pearson oli toivonut Atlantic College -tyyppi-

Toimintaperiaatteet ja historia 67

sen koulun perustamista Kanadaan, ja siksi olikin
erityisen sopivaa, että Kanadan valtion julkinen
kunnianosoitus johtajalleen oli Lester B. Pearson
College of the Pacific.
Vuonna 1978 lordi Mountbatten luovutti liikkeen johtajuuden Walesin prinssi Charlesille.
Etelä-Afrikan apartheid politiikkaa vastustamaan
perustetusta Waterford KaMhlaba Collegesta
Swazimaassa tehtiin Waterford KaMhlaba United
World College of Southern Africa vuonna 1981. New
Mexicossa, USA:ssa perustettiin 1982 Armand
Hammer United World College of the American
West ja samana vuonna Italiassa United World College of the Adriatic. Erityisen tärkeä prinssi Charlesin rooli oli Venezuelan koulun ideoimisessa:
Yhdessä tohtori Luis Marcanon prinssi Charles
perusti Simón Bolivar United World College of Agriculturen, jonka päämäärät ovat samat kuin muiden koulujen samalla, kun sen tehtävänä on myös
maanviljelyskoulutus. Vuonna 1992 Prinssi Charles avasi kahdeksannen UWC-koulun Hong Kon-

Lordi Mountbatten
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gissa, Li Po Chun United World College of Hong
Kongin.
Prinssi Charlesia UWC-liikkeen johdossa seurasi presidenttinä Jordanian kuningatar Noor
ja kunniapresidenttinä Nelson Mandela, jonka
omat lapset ovat käyneet Waterford KaMhlaba
UWC:n. Kuningatar Noor avasi uusimmat koulut,
Pohjoismaiden ja Punaisen Ristin yhteishankkeen
Red Cross Nordic United World Collegen, Norjassa
vuonna 1995, ja vuonna 1997 Intian Punessa Mahindra United World College of Indian.
UWC-koulujen lisäksi liikkeen toimintaan
kuuluvat myös jokakesäiset lyhytkurssit, UWC
Short Courses. Kolmiviikkoiset lyhytkurssit noudattavat samaa toimintaperiaatetta kuin UWCkoulut mahdollistaen kansainvälisen kokemuksen
huomattavasti suuremmalle määrälle nuoria.
Kurssit pidetään yleensä alueilla, joilla on koettu
vakavia poliittisia, taloudellisia tai kulttuurisia
ristiriitoja. Lyhytkurssi-isäntiä ovat olleet esimerkiksi Kypros, Montenegro, Latvia ja Liettua.

Korkeatasoinen, tasapainoinen koulutus
UWC-koulujen perustajat näkivät nuoren ihmisen myöhäisteinivuodet idealismin aikana, jolloin
esimerkiksi sitoutuminen, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus motivoivat henkilön tekoja ja ajattelua. Ajatuksena oli, että UWC-koulut antaisivat
tilaa ja mahdollisuuksia näiden periaatteiden kehittymiselle panostamalla nuoren henkilön arvomaailman, ja tiedollisten ja taidollisten kykyjen
kehittämiseen sekä haluun toimia oikeudenmukaisesti. Periaatetta pyritään toteuttamaan kouluissa yksilöön perustuvalla lähestymistavalla:
jokainen opiskelija otetaan vakavasti ja hän saa
mahdollisuuden olla osa koulujen muodostamaa
yhteisöä. Opiskelijat eivät “mene kouluihin opiskelemaan” – he ovat yhtä kuin koulut.
United World Colleges -kouluissa on opiskellut oppilaita yli 170:stä maasta, ja normaaliolosuhteissa yhtä koulua käy kerralla noin 70:n eri
maan edustajia. Nuoret asuvat ja opiskelevat yhdessä, tavallista asuinhuonetta jakaa neljä opiskelijaa. Useimmiten opiskelijat ovat 16–18-vuotiaita.
Yhdeksässä kymmenestä UWC -koulusta suoritetaan International Baccalaureate (IB) -tutkinto,
joka on maailmanlaajuisesti tunnustettu korkeakouluopintoihin oikeuttava tutkinto. IB-tutkinnon
pioneereja ja kehittäjiä 1970-luvulla oli juuri Atlantic College. IB-tutkinto vastaa suomalaista ylioppilastutkintoa, ja viime vuosina myös Suomessa
on ollut mahdollista suorittaa IB-tutkinto yhdessätoista lukiossa eri puolilla maata. Simón Bolivar UWC-koulussa suoritetaan poikkeuksellisesti

Prinssi Charles
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maataloustutkinto.
IB-opiskelija opiskelee kuutta valinnaista ainetta, kolmea ainetta syvemmin (higher) ja kolmea
ainetta normaalilla (standard) tasolla, sekä suorittaa kurssin tietoteoriasta (Theory of Knowledge) ja kirjoittaa otteeltaan tutkimuksellisen,
laajaan esseen (Extended Essay). Jokaisen opiskelijan ainevalikoimaan kuuluu oma äidinkieli, vieras
kieli, yhteiskuntatieteellinen aine, luonnontieteellinen aine, matematiikka ja yksi muu aine (musiikki, taide tai valinnainen lisäaine aiemmista).

Palvelutoiminta osana koulutusta
Vaativan akateemisen ohjelman ohella yhteiskuntapalvelut ja muut harrastukset muodostavat yhtä tärkeän osan UWC-koulutusta. Opiskelijoilta odotetaan osallistumista koulun, ympäröivän yhteiskunnan tai esimerkiksi jonkun ympäristöohjelman
palvelutoimintoihin. Oppiminen UWC-koulussa
tapahtuu siis yhtä lailla oppikirjojen, tietokoneen,
kylän jätteidenlajittelun kehittämisen kuin purjeveneen ankkurivinssinkin äärellä.
Seikkailu- ja urheiluharrastuksiin yhdistyvä palvelutoiminta haastaa oppilaita usein sekä fyysisesti että henkisesti. Kouluissa voi osallistua
pelastuspalvelukoulutukseen ja toimia viranomaisten apuna etsinnöissä vaativissa meri- tai vuoristo-olosuhteissa. Esimerkiksi Atlantic Collegen
opiskelijat vastaavat 24 kilometriä pitkän rannikon
pelastustoiminnasta. Pearson College puolestaan
vastaa vedenalaisen luonnonpuiston hoitamisesta
ja Nordic College jakaa tilojaan ja toimintojaan
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Punaisen ristin kuntoutuskeskuksen kanssa. Yhteiskuntapalveluja voi tehdä myös aids-keskuksissa, pakolaisleireillä, vammaisten ja vanhusten
parissa, lastenkodeissa sekä kouluissa. Koulujen
kampuksilla voi myös osallistua palveluihin esimerkiksi kirjastoissa.
Myös kulttuuriharrastukset ovat olennainen
osa UWC-koulun arkipäivää. Kuvataiteet, musiikki, draama ja käsityö edesauttavat erilaisiin
kulttuuritaustoihin tutustumista. Teemaillat ja
-viikot tutustuttavat omalta osaltaan maailman eri
kolkkien kulttuureihin.

UWC-stipendiaattien valinta
Kansalliset valintatoimikunnat valitsevat UWCkouluihin lähtijät. Suomessa Suomen Kulttuurirahasto yhdessä Svenska Kulturfondenin ja opetusministeriön kanssa myöntää vuosittain 11–12 stipendiä suomalaisille lukiolaisille United World
Colleges -opiskelua varten. Stipendien määrä on
lisääntynyt uusien UWC-koulujen myötä: 1960luvulla stipendiaatteja valittiin kaksi ja vielä 1990luvun alkupuolella 7–8. Stipendit myönnetään
henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella, uskonnollisesta vakaumuksesta ja etnisestä, sosiaalisesta tai taloudellisesta taustasta riippumatta.
Hakijan odotetaan perustelevan sen miksi
haluaa opiskella juuri UWC-koulussa. Muutoin
valintaan vaikuttavat lähinnä persoonalliset ominaisuudet, sekä riittävät akateemiset valmiudet
pärjätä vaativassa opiskeluympäristössä. Hyvän
hakijan voi tunnistaa esimerkiksi innostuksesta

erilaisiin asioihin, motivaatiosta, akateemisista
tavoitteista, mielenkiinnosta maailmaa kohtaan,
persoonallisuudesta, sosiaalisuudesta, sopeutuvaisuudesta, reippaudesta, aloitteellisuudesta, aktiivisuudesta muuallakin kuin koulussa, yhtä lailla
kun monesta muustakin ominaisuudesta. Yksiselitteistä valintakriteeristöä ei ole.

Koulut

Presidentti Nelson Mandela

Maailmassa on tällä hetkellä kymmenen UWCkoulua, joissa jokaisessa on edustettuna keskimäärin yli seitsemänkymmentä eri maata ja
kulttuuria. Kouluja yhdistää yhteinen toimintaperiaate, mutta jokaisella on myös selkeästi omalaatuinen leimansa. Suomi lähettää opiskelijoita
seitsemään kymmenestä koulusta.
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United World Colleges
– sammanfattning på svenska

United World Colleges -skolorna är en rörelse
av internationella skolor som utmanar ungdomar
i gymnasieåldern från hela världen till att leva
och studera tillsammans i två intensiva och
aktivitetsrika år. Det finns tio UWC-skolor i fem
olika världsdelar, alla med sin distinkta karaktär
och kultur. Gemensamt för dem är att de följer
UWC-organisationens grundprinciper – målet
är att främja samförstånd och minska fördomar
länder och folk emellan.

Ett experiment som fungerar
Under en av de mest formativa perioderna
i en ung persons liv ges dessa 16–19-åringar
möjligheten att leva och studerar tillsammans.
Den internationella utbildningen, de delade
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Kuningatar Noor

upplevelserna och den aktiva hobby- och
serviceverksamheten strävar till att utveckla
UWC-studenterna till att bli ansvarsfulla medborgare, vilka aktivt verkar för sådana värden
som fred, rättvisa, förståelse och samarbete.
Genom att i praktiken prova på och leva med,
förstärker UWC-skolorna medvetandet om den
mångkulturella världen, samhället och miljön.
På samma gång ger UWC-skolorna en unik
möjlighet att leva i en spännande, dynamisk och
inspirerande internationell omgivning.
Utbildningsnivån motsvarar de två sista åren i
det finländska gymnasiet. Studenterna och skolans
personal bor på skolområdet. Studenterna, som
kommer från olika delar av världen bor vanligtvis
i 2–4 personers rum. Livet tillsammans med alla
andra på skolområdet är väldigt intensivt. Att leva

tillsammans med människor från olika kulturer
kräver inbördes respekt och självdisciplin, men
det är också en av de mest givande sidorna
av UWC-livet. Då man lever tillsammans 24
timmar per dygn lär man verkligen känna
studiekamraterna och de vänskapsband som
uppstår är unika.

Högklassig, akademisk utbildning
I UWC-skolorna avlägger man International
Baccalaureate (IB) -examen. Den berättigar till
högskolestudier och motsvarar den finländska
studentexamen. Atlantic College utvecklade och
tog som första UWC-skola i bruk IB-examen
på 1970-talet. Nu är IBn accepterad och den
mest spridda internationella motsvarigheten till
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studentexamen. Den används i över 400 skolor
runt om i världen. De senaste åren har även 11
gymnasier i Finland erbjudit möjligheten att avlägga IB-examen. Den största skillnaden mellan
den IB-inriktade undervisningen och de finländska
gymnasierna ligger i antalet studerade ämnen.
För IBn väljer man sex ämnen, vilka man sedan
studerar på en betydligt mer detaljerad nivå än i
de finländska gymnasierna.

Mångsidighet
Det akademiska inslaget är ändå inte på något
sätt skolornas enda tyngdpunkt. Lika viktigt
är det aktiva sociala livet och deltagandet i
skolans mångsidiga och dynamiska aktivitets- och
serviceprogram. Fritid blir ett relativt begrepp på
skolorna och eftersom serviceprogrammet också
är en del av IB-examen är sättet att närma sig
utbildning definitivt inte bara klassrumsbetonat.
Serviceprogrammet brukar delas in i aktiviteter

(activities) och samhällstjänster (services).
Samhällstjänsten är en ytterst viktig del av
UWC-skolornas grundideologi. Tanken är att
alla studenter även är aktiva medlemmar i det
samhälle som skolan utgör. I vissa skolor kan
man delta i olika räddningstjänster och fungera
som myndigheternas hjälp under krävande
efterspaningar i havs- eller bergsförhållanden.
Samhällstjänsten kan man också göra på aidscentraler, flyktingläger, med invalider och åldringar,
på barnhem i skolor beroende på de lokala
förhållandena i det område skolan ligger. Även
på skolområdet kan man göra tjänster, t.ex. i
biblioteket eller köket.
Aktiviteterna är alla mer eller mindre vanliga fritidsaktiviteter, allt från sport till musik och teater.
Ofta är det en “UWC-stämpel” på aktiviteterna.
I skolorna finns det olika diskussionsgrupper och
klubbar, som ansluter sig till olika internationella
frågor, Amnesty International, Röda Korset och modell-FN. Möjligheterna varierar också från allt från

"VIA INTERNATIONELL UTBILDNING, EGENHÄNDIG ERFARENHET
OCH AKTIV SAMHÄLLSTJÄNST GÖR UNITED WORLD COLLEGES
-SKOLORNA DET MÖJLIGT FÖR UNGA MÄNSKOR ATT UTVECKLAS
TILL ANSVARSFULLA MEDBORGARE, MILJÖMEDVETNA OCH
POLITISKT ALERTA, ENGAGERADE I FREDENS OCH RÄTTVISANS
IDEAL, INTERNATIONELL FÖRSTÅELSE OCH SAMARBETE OCH
FÖRVERKLIGANDET AV DESSA IDEAL GENOM PERSONLIGT
STÅNDSTAGANDE OCH EXEMPEL.”
– UWC-RÖRELSENS GRUNDPRINCIP
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bergsklättring och dykning till yoga och keramik.

Stipendier
De finländska UWC-stipendierna beviljas på
basen av personliga egenskaper, oberoende
av religiös övertygelse och etnisk, social och
ekonomisk bakgrund. Stipendierna beviljas av Suomen Kulttuurirahasto i samarbete med Svenska
kulturfonden och utbildningsministeriet.

Skolorna
Det finns totalt tio UWC-skolor på olika håll i
världen. Den äldsta är Atlantic College i Wales
och den yngsta Mahindra College i Indien. Varje
UWC-skola har sin speciella karaktär.
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UWC-koulut, joissa on suomalaisia opiskelijoita
AC

Atlantic College

United World College of the Atlantic
St. Donat’s Castle, Llantwit Major, Wales
Perustettu 1962
atschool.eduweb.co.uk/atlantic/
Walesissa Bristolin lahden rannalla sijaitsee Atlantic College, noin 30 kilometrin päässä Walesin
pääkaupungista Cardiffista ja 3 kilometrin etäisyydellä lähimmästä kylästä Llantwit Majorista.
Koulun päärakennuksena toimii 1100-luvulla rakennettu St. Donatin linna, jota ympäröivät nykyaikaiset luokka-, laboratorio- ja asuintilat. Koulun
laajoista harrastusmahdollisuuksista meri- ja kalliopelastus ovat perinteikkäimmät.

76

Atlantic College ligger vid Bristol-kanalen i Wales,
ungefär 30 km från Wales huvudstad Cardiff och
3 km från närmaste byn Llantwit Major. Skolans
huvudbyggnad är det medeltida slottet St Donat’s.
Den traditionsrikaste aktiviteten i skolans breda
serviceutbud är sjöräddningsverksamheten.
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PC

Pearson College

Lester B. Pearson United World College of the Pacific
Victoria, BC, Kanada
Perustettu 1974
www.pearson-college.uwc.ca
Setripuurakennukset, Pedder-lahden laiturit ja
koulun yläpuolella sijaitseva observatorio luovat
Pearson Collegen puitteet. Koulu sijaitsee Tyynen valtameren ja Vancouver-saaren metsien lomassa Kanadan länsirannikolla noin 30 kilometrin päässä lähimmästä kaupungista Victoriasta.
Merellinen sijainti tarjoaa puitteet sukellukseen,
melontaan ja purjehtimiseen koulun 200 opiskelijalle, mutta myös luonnonsuojelu ja vammaisten
kanssa työskentely ovat koulun ohjelmassa keskeisellä sijalla.

78

Husen av cederträ, bryggorna vid Pedder Bay
och observatoriet som ligger ovanför skolan
utgör ramarna för Pearson College. Skolan ligger
mellan Stilla havet och skogarna på Vancouver
Island på Kanadas västkust. Aktiviteterna på
skolan är havsbetonade, tex dykning, segling
och paddling. Populära är också miljöbetonade
aktiviteter och arbete med handikappade.
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AD

Adriatic College

United World College of the Adriatic
Trieste, Italia
Perustettu 1982
www.uwcad.it
Adriatic Collegen 200 opiskelijan yhteisö elää
keskellä Duinon kalastajakylää Pohjois-Italiassa
Triesten kaupungin läheisyydessä. Italian kulttuurikaupungit ja Välimeri antavat koululle ominaispiirteensä ja määrittelevät osaltaan myös
harrastusmahdollisuudet. Myös itäisen Euroopan
muutokset ja erityisesti lähellä sijaitsevan Balkanin alueen tapahtumat ovat leimanneet koulun
henkeä, ja entisen Jugoslavian alueelle on kohdennettu mahdollisuuksien mukaan myös tukea ja
apua. Kallioluolissa Adrianmeren rannoilla harrastetaan luolakiipeilyä ja Välimerellä purjehdusta.
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I norra Italien i fiskebyn Duino lever de 200
eleverna i Adriatic College, både som en del av
det traditionella samhället och som en del av de
internationella samhälle som skolan utgör. Italiens
kulturstäder och Medelhavet ger skolan dess
speciella karaktär. Händelserna i det närliggande
Balkan följs också noggrant och befolkningen där
ges hjälp och stöd allt efter möjligheterna.
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AW

American West College

Armand Hammer United World College of the American West
Montezuma, New Mexico, Yhdysvallat
Perustettu 1982
www.uwc-usa.org
American West Collegen 200 opiskelijaa elävät
korkealla Sangre de Cristo -vuorilla Kalliovuorten tuntumassa. Koulu sijaitsee pienen joen vieressä Gallinas-kanjonin metsäisessä uomassa ja
koostuu kunnostetusta linnasta sekä opiskelua
ja asumista varten rakennetuista moderneista
tiloista. Koululla on sekä yhteisöpalvelu- että
erämaapalveluohjelmat, joiden puitteissa koulun
opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua ympäröivien yhteisöjen toimintaan sekä vaeltaa, hiihtää
tai meloa lähettyvillä sijaitsevissa luonnonpuistoissa.
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Högt i Sangre de Cristo-bergen på gränsen
till Klippiga bergen studerar och lever de 200
studenterna i American West College. Skolan
ligger vid en liten flod i den skogiga Gallinas
-kanjonen och sammanfattar både ett restaurerat
slott och moderna skol- och bostadshus. Skolan
har både en samhälls- och en ödermarksbetonad
serviceverksamhet.
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LPC

Li Po Chun College

Li Po Chun United World College of Hong Kong
Hong Kong
Perustettu 1992
www.lpcuwc.edu.hk
Li Po Chun College sijaitsee muista UWC-kouluista poiketen keskellä metropolia. Samalla Hong
Kong on sekoitus itää ja länttä, onhan kaupunki
historiallisesti ollut lännen ikkuna itään. Koulussa
voi opiskella Aasian historiaa, kiinan kieltä ja
myös koulun ruokalista on kiinalainen. Koulun
250 opiskelijaa suorittavat akateemisen ohjelman lisäksi muiden UWC-koulujen tapaan palveluohjelman ympäröivässä yhteiskunnassa ja Hong
Kongin uuden territorion alueen luonnossa.
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Li Po Chun College ligger i den ostliga metropolen
Hong Kong och intar en alldeles speciell plats
mellan öst och väst. På skolan kan man läsa
Asiatisk historia, kinesiska och även skolans
matlista är kinesiskt betonad. Hong Kong som
stad däremot har alltid varit västerlandets fönster
mot öster. Skolans aktiviteter täcker allt från
yoga och karate till simning och paddling.
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RCN

Nordic College

Red Cross Nordic United World College
Flekke, Norja
Perustettu 1995
www.rcnuwc.uwc.org
Nordic College sijaitsee Punaisen Ristin kuntoutuskeskuksen yhteydessä Flekke-vuonon rannalla
Länsi-Norjan vuoristojen lomassa. Koulussa yhdistyy kahden organisaation toiminta: UWC-koulun
200 opiskelijaa auttavat kuntoutuskeskuksessa
osana palvelutoimintojaan, ja kuntoutuskeskus
tarjoaa tilojaan, esimerkiksi uima-altaan, koulun
käyttöön. Suojattu vuonomaisema, Atlantin läheisyys, Norjan vuoristo ja vuodenaikavaihtelut
leimaavat opiskelijoiden elämää ja harrastusmahdollisuuksia, joista tyypillisimpiä ovat sukellus,
purjehdus ja vaellus.

86

I anknytning till ett rehabiliteringscenter som
Röda korset har hand om, på Flekke -fjordens
strand invid Väst-Norges bergstoppar ligger
Nordic College. I detta natursköna landskap
har man kombinerat två organisationers verksamhet. Skolans 200 elever hjälper till i rehabiliteringscentret som en del av sina aktiviteter,
och centret erbjuder dem sina utrymmen, tex
en simbassäng.
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MI

Mahindra College

Mahindra United World College of India
Pune, Intia
Perustettu 1997
www.muwci.net
Mahindra College sijaitsee Länsi-Intiassa syrjäisellä vuorenlaella, Mula -joen rannalla noin 180 kilometriä kaakkoon Mumbaista. Opiskelijat asuvat
perinteisissä intialaisissa “wada”-rakennuksissa,
jotka on sijoitettu yhteisen pihan ympärille perinteiseen intialaiseen kylämuodostelmaan. Koulu
työskentelee läheisesti ympäröivän maalaisyhteiskunnan kanssa, ja parhaillaan ollaan suunnitelemassa oman viljely- ja eläinhoitotoiminnan
aloittamista kyläläisten avulla. Koululaiset myös
opettavat kylän lapsille englantia.
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Mahindra College ligger på en avlägsen bergsida
i västra Indien, på stranden av floden Mula
ca 180 km nordväst om Mumbai. Studenterna
bor i traditionella “wada”-byggnader som ligger
placerade runt en gemensam gård i traditionell
indisk stil. På skolan jobbar man i nära kontakt
med omkringliggande byar, t.ex. i form av engelska lektioner för barnen och jordbruks- och
husdjursverksamhet.

UWC-koulut, joissa on suomalaisia opiskelijoita 89

Muut UWC-koulut
SEA

South East Asia College

United World College of South East Asia
Singapore
Perustettu 1974
www.uwcsea.edu.sg
South East Asia College Singaporessa on suurin
UWC-koulu. Sen muodostavat neljä erillistä koulua: ala-aste (465 oppilasta), keskiaste (560 oppilasta), yläaste (840 oppilasta) ja lukio (550
oppilasta). Ainoastaan lukion opiskelijat seuraavat IB-ohjelmaa ja täyttä palveluohjelmaa muiden
UWC-koulujen tapaan, mutta UWC-ideologiaa
toteutetaan kaikilla koulutusasteilla. Koulun tilat
ovat modernit, ja palvelutoiminnat laajat.
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South East Asia College i Singapore är den
största UWC-skolan. Den består av fyra stadier:
lågstadium (465 elever), mellan stadium (560
elever), högstadium (840 elever) och gymnasium
(550 elever). Endast studenterna i gymnasiet
följer IB -programmet och det fullständiga
UWC-serviceprogrammet, men UWC-ideologin
verkställs på andra sätt även på de andra
stadierna.
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WK

Waterford KaMhlaba College

Waterford KaMhlaba United World College of Southern Africa
Mbabane, Swasimaa
Perustettu 1981
www.waterford.sz
Waterford College avattiin vuonna 1963 itsenäiseen Swazimaahaan pääkaupunki Mbabanen ulkopuolelle reaktiona Etelä-Afrikan rotuerottelulle
ja epäoikeudenmukaiselle koulutusjärjestelmälle.
Lisänimi “KaMhlaban” koulu sai vuonna 1967, kun
Swazimaan kuningas Sobhuza II Ngwenyama vieraili koululla. Lisänimellä kuningas halusi viestittää, että olemma kaikki “osa maailmaa” ja “osa
luontoa”, eli myös koulun pitäisi olla maailma
pienoiskoossa samalla kun olemme kaikki tasavertaisia luonnon edessä. Koulu liitettiin osaksi
UWC-liikettä vuonna 1981. Nykyisin koulun 500
opiskelijaa (kaikki asteet) tulevat 50 eri maasta,
suurin osa eteläisestä Afrikasta, mikä antaa koululle sen omainaiset sosiaaliset ja kulttuuriset piirteet.
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Året 1963 öppnades Waterford College i
självständiga Swaziland utanför huvudstaden
Mbabane, som en reaktion mot segregationspolitiken och det ojusta skolsystemet i Sydafrika.
Tilläggsnamnet “KaMhlaba” fick skolan året 1967
när kung Sobhuza II Ngwenyama av Swaziland
besökte skolan. Med detta siSwati ord ville han
säga att vi alla är “en del av världen” och “en
del av naturen”. Skolan skall alltså också vara en
värld i miniatyr på samma gång som vi alla är en
del av naturen. Idag kommer skolans 500 elever
(alla stadier) från 50 olika länder.
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SB

Simón Bolivar College

Simón Bolivar United World College
Caracas, Venezuela
Perustettu 1989
www.uwc.org/SBUWC/sbuwc.html
Simón Bolivar Collegella on ainutlaatuinen lähestymistapa UWC-periaatteisiin, ja se seuraa tarkasti
“learning by doing” -opiskelumenetelmää, jota
alun alkaen ajateltiin olennaiseksi osaksi UWCkoulutusta. Koulu sijaitsee Venezuelan länsiosassa
noin lähellä Pedrazan kaupunkia ja noin tunnin
ajomatkan päästä Barinasta. Opiskelijat seuraavat kolmevuotista ylempään ammatilliseen tutkintoon johtavaa maatalouden koulutusohjelmaa.
Opiskelu tapahtuu espanjaksi ja sijoittuu sekä aitoihin työtilanteisiin koulun omalla maatilalla että
luokkahuoneeseen. Koska palvelutoiminta on valmiiksi osa koulutusta, urheilu-, musiikki- ja taideharrastukset ovat koulutuksen vastapainona
vielä tärkeämmässä roolissa täällä kuin muissa
UWC-kouluissa.
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Simón Bolivar College har ett unikt sätt att
verkställa UWC-ideologin, man följer den ursprungliga tanken om “learning by doing”. Skolan
ligger i västra Venezuela ca 2,5 km från närmaste staden Pedraza och en timme från Barina.
Studenterna genomgår ett tre-årigt utbildningsprogram inriktat på jordbruk och boskapsskötsel,
som ger dem en högre yrkesexamen. Skolningen
sker på spanska och tar plats både i klassrummet
och på arbetsplatsen. Eftersom serviceverksamheten redan är en del skolningen, spelar sådan
fritidsverksamhet som simning, musik och konst
en t.o.m. viktigare roll här än i andra UWCskolor.
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OSA IV
KIRJAN TOIMITTAJIEN PUHEENVUORO

UWC-koulutus ja kansainvälisyyteen
kasvaminen

Ensimmäiset suomalaiset Atlantic College opiskelijat ponnistivat kansainväliselle kentälle turvallisesta
kansankodista, koti-Suomesta. Suomi on sen jälkeen
kulkenut yya-sopimuksen, pohjoismaisen yhteistyön ja eta-sopimuksen kautta pysyväksi jäseneksi Euroopan unionissa.Tänään maamme on esillä kansainvälisen politiikan kentällä aivan eri tavalla kuin viisi
vuotta sitten, puhumattakaan kymmenen tai kaksikymmentä vuotta sitten. Kahdenväliset suhteet ovat
jäämässä taka-alalle. Eurooppalaisesta yhteistyöstä
on tullut melkein sisäpolitiikkaa. Suomen ja Euroopan
turvallisuus ja hyvinvointi ovat kuitenkin paljolti
kiinni maailman yleisistä suhdanteista. Suomi on ehkä
Euroopassa, mutta samalla maailmankylässä ja
ideana sekä tavoitteena kansankoti on auttamattomasti jäänyt autioksi.
2000-luvun puheessa kansankoti ja maailmankylä kietoutuvat yhteen. Tämän kirjan tekstit ku-
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vaavat sitä muutosprosessia, jossa parhaillaan
elämme. Lähes kaikkien kirjoittajien teksteistä nousee esiin vaikeasti hahmotettavalta ja erityisesti
vaikeasti arvotettavalta tuntuva moninaisuus, josta
maailmankylässä lienee monelle kyse.Yksilöt ja yhteisöt kiinnittyvät monikerroksisten verkostojen
kautta toisiinsa, ja pärjääminen tuntuu jäävän yhä
enemmän yksilön vastuulle.
Niin suomalaisten kuin muunkin maailman käsitys valtiosta, globaalisaatiosta ja yksilön identiteetistä ovat heittäneet volttia viimeisen 35 vuoden
aikana. Paitsi yksilöiden myös instituutioiden,
kuten UWC-liikkeen, on vastattava muuttuvan
maailman huutoon. Tässä kirjan viimeisessä luvussa toimittajat hahmottelevat keskenään UWCkoulujen ja kansainvälisen koulutuksen merkitystä
2000-luvun maailmassa. Haasteet eivät ole vähentyneet, mutta painopisteet ovat muuttuneet.

UWC-koulut kansainvälisesti
Mitä ainutlaatuista koulut voivat tarjota
maailmassa, jossa kansainvälistymisen
mahdollisuuksia on niin monia?

Suomalaiselle nuorelle globaalinen yhteisö on
luonnollinen viitekehys, ainakin kun kokemuksia
tai elämyksiä haetaan. Suuri osa kansainvälistymistä on kuitenkin kuluttamista, jossa sitoudutaan
vain valitsemaan ylikansallisista hyödykkeistä itseä
eniten miellyttävä. Muiden kulttuurien ymmärtäminen vaatii kuitenkin osallistumista: henkilökohtaista vuorovaikutusta ei voi korvata. Nuorten
mahdollisuudet toimia kansainvälisissä projekteissa
ja yhteisöissä ovat lisääntyneet viime vuosikymmenenä. Lähtökohtana voisi olla, että kaikilla nuorilla pitäisi koulutuksensa aikana olla mahdollisuus
osallistua kansainväliseen toimintaan.

Pelkkä kansainvälisillä vesillä surffaaminen ei luo lisäarvoa. Suomalainen klisee “matkailu avartaa” voidaan kääntää myös toisinpäin, kuten Kari Hotakainen ehdottaa: “matkailu hämärtää”.
Kansainvälistymiseen on liityttävä aito toiseuden kohtaaminen,
askel pois omista urista. Yksilön on myös tunnettava oma
taustansa ja kulttuurinen identiteettinsä, jotta ei matkalla hämärtyisi. Tässä UWC-koulut ovat onnistuneet: eri taustasta tuleville nuorille tarjotaan yhteisiä projekteja ja päämääriä, joista
suoriutuminen vaatii yhteistyötä ja muilta oppimista. Toisaalta
koulut myös tukevat oppilaidensa kansallista identiteettiä.

Kansainvälisen koulutuksen tarve nuorille ei varmasti ole ainakaan vähentynyt nykytilanteessa eikä kilpailun lisääntyminen koulutusmarkkinoilla ei tarkoita sitä, etteikö hyviksi todettuja malleja tarvittaisi. UWC-koulut voisivat
ottaa rohkeamman roolin kansainvälisen lukiokoulutuksen tiennäyttäjinä.
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UWC-koulut ja Suomi
Miten UWC-koulutukseen osallistumista
ja sen rahoittamista voi perustella?

Miten kansankodin kehitys sitten on muuttanut
yksilön, sanotaan vaikkapa UWC-kouluun rinkkansa pakkaavan nuoren käsitystä itsestään ja
maailmasta, hänen identiteettiään? Nuorilla on
kokemuksia muista maista ja Suomesta maailman
osana, mutta samalla he pakkaavat rinkkaansa
edelleen ruisleipää, kansallispuvun ja saunakuvia.
Ulkomaalaisia on Suomessa edelleen varsin vähän,
ja siinä mielessä perinteinen kansankoti elää ja
voi hyvin maailmalle lähtevien nuorten todellisuudessa.

Ehkä voisi ajatella, että kansankoti on kuitenkin enää vain
lähtölaukaus, alkupiste maailmalle lähdölle eikä ikuinen
vertaus- ja kaipuun kohde, niinkuin aiemmille ”Suomea
maailmalle” johdattaneille sukupolville.

Nuorten ihmisten lähettämistä ulkomaille ei voi oikeuttaa vain heidän
mahdollisilla tulevaisuuden teoillaan. Jo oleminen suomalaisena UWC-koulussa on arvokasta: Nuori vaikuttaa muualta tulleisiin tovereihinsa ja välittää siten suomalaisuuttaan.
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UWC-koulut nyt ja tulevaisuudessa
Miten UWC-liike uudistaa ajankohtaisuutensa
myös jatkossa?

UWC-koulutus on pyrkinyt ja pystynytkin muuntautumaan maailman mukana: Erillistä ihmisoikeuskurssia kehitellään, yhä useammat oppilaat
valitaan tarkoituksella sota-alueilta, kehitysmaista
tai sos-lapsikylistä, uudet koulut on Norjan koulua lukuunottamatta sijoitettu geopoliittisesti
haastaviin paikkoihin.

Maailmankylässä esimerkiksi vastuu on huomattavasti vaikeampi kysymys kuin kansankodissa, ja siksi kansainvälisen
koulutuksen rooli mahdollisena tietoisuuden lisääjänä ja
silmien avaajana voi olla hyvin keskeinen.

UWC:n pitää pysyä liikkeenä myös tulevaisuudessa. Hyvä esimerkki liikkeen
ylläpitämisestä ovat kolmiviikkoiset lyhytkurssit, joita on viime vuosina pidetty
poliittisesti ajankohtaisilla alueilla. Maailman konfliktien muututtua valtion välisistä sodista yhä enemmän valtioiden sisäisiksi konflikteiksi voisi ajatella, että
myös UWC-liike pyrkisi toimimaan yhä enemmän kriisejä tai suuria murroksia
läpikäyneillä alueilla, esimerkiksi itäisessä Euroopassa. Koulutusta pitää viedä
sinne, missä sitä tarvitaan ja missä resursseja on vähän. Ehkä jotkut UWCkoulut voisivat olla rakenteeltaan ja organisaatioltaan kevyempiä, opettajien
ja oppilaiden innovatiivisuuteen perustuvia väliaikaisia kokeilukouluja, jotka
vaihtaisivat paikkaa tarpeen mukaan ja poliittisten tilanteiden muuttuessa.

Kaiken koulutuksen pohjana tulisi olla saattaa ihmiset miettimään
tärkeitä asioita ja estää asioiden yksinkertaistamista sekä kannustaa
oma-aloitteellisuuteen.
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LIITE
SUOMEN UWC-TOIMINTA VUOSINA 1966–2001

Suomen Kulttuurirahaston UWC-toimikunnat*

*virallisesti SKR:n kansainvälisten lukioiden valintatoimikunta 1998 saakka,
vuodesta 1999 alkaen Suomen UWC-toimikunta

UWC-toimikunnan puheenjohtajat
1966–2001

professori L. Arvi. P. Poijärvi (1966–1975)
kouluneuvos Olli Sampola (1976–1979, 1981)
professori Anto Leikola (1980, 1982–1986, 1988–1991)
professori Maarit Kaimio (1987, 1992–1995)
professori Antti-Ahlström (1996–2001)

UWC-toimikunnan jäsenet
1966–2001

kouluneuvos Olli Sampola (1966–1975)
fil.kand. Pekka Tenkilä (1966–1969)
fil.tohtori Anto Leikola (1970–1979, 1981)
kulttuurisihteeri Ritva Kaipio (1971–1974)
kulttuurisihteeri/kulttuuriasiainneuvos Raija Kallinen (1975–1995)
ylitarkastaja Rauha Petro (1976–1986)
yliasiamies Matti Ilmanen (1978–1989)
professori Jorma Routti (1979–1981)
professori Maarit Kaimio (1982–1986, 1988–1991)
yliasiamies Paavo Hohti (1982–2000)
ylitarkastaja/kouluneuvos Pentti Takala (1987–1995)
tiedotussihteeri Virpi Wuori (siht.) (1990–1997)
professori Antti Ahlström (1992–1995)
VTM Matti Liukkonen (1996–1997)
rehtori Maire Pietarinen (1996–2001)
kulttuuriasiamies Eija Kurki (1998–2001)
professori Seppo Honkapohja (1998–2001)
stipendiesekretare Christina Fraser (2001)
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UWC-toimikunnan opiskelijajäsenet
1966–2001
valtiot.yo Pentti Kouri (1970)
tekn. yo Jorma Ollila (1971)
valtiot.yo Aapo Pölhö (1972)
valtiot.yo Kai Torvi (1973)
tekn.yo Risto Laitinen (1973)
valtiot.yo Kai Torvi (1974)
fil.yo Mikko Nikinmaa (1975)
tekn.yo Vesa Vanha-Honko (1976)
tekn.yo Matti Matveinen (1977)
tekn.yo Vesa Kataja (1978)
tekn.yo Ismo Råman (1979–1980)
DI Hannu Vartiala (1981)
fil.yo Eero Nikinmaa (1982–1983)
valtiot. yo Ari Lahti (1984)
lääket.yo Tuija Leino (1985)
valtiot.yo Erik Bäckman (1986)
tekn.yo Petri Anttila (1987)
tekn.yo Oskari Jääskeläinen (1988)
tekn.yo Mari Forstén (1989)
tekn.yo Antti Mäkinen (1990)
kauppat.yo Virpi Haapakari (1991)
valtiot. yo Matti Hautsalo (1992)
fil. yo Veera Mustonen (1993)
valtiot. yo Pekka Isosomppi (1994)
fil. yo Mika Saarinen (1995)
fil. yo Cecilia Therman (1996)
fil. yo Robert Brotherus (1997)
valtiot. yo Laura Saikkonen (1998–1999)
huk Pilvi Torsti (1999–2000)
valtiot. yo Tea Reiman (2000–2001)
dramaturgiopiskelija Paula Salminen (2001)

United World Colleges -stipendien keskimääräinen vuosihinta
silloisessa ja nykyrahassa
Vuosi
1966
1971
1976
1982
1986
1992
1996
2001

Stipendin keskihinta/vuosi
6000,10 000,15 000,30 000,50 000,70 000,85 000,110 000,-

Arvo euroissa (2000)
8200,10600,8400,9500,12400,13200,15300,18500,- (2001)
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United World Colleges -stipendien suomalaiset lahjoittajat
Suomen Kulttuurirahasto

- 1966 alkaen 2–9 stipendiä/vuosi
- UWC-stipendeihin osallistuneet nimikkorahastot ja niiden lahjoitusperusteet:
1. Kalle ja Dagmar Välimaan rahasto. “Rahaston tarkoituksena on stipendejä jakamalla ja muulla
tavoin tukea Suomen Vientiteollisuuden, lähinnä puunjalostusteollisuuden ja ulkomaankaupan,
toissijaisesti myös puukemiallisen teollisuuden ja vuoriteollisuuden aloille ynnä elektroniikkaja tietokonealoille aikoville tai niille valmistuville sekä yleisen taloudellisen elämän tukijoille.
Apurahan saajien tulee olla kyvykkäitä suomenkielisiä Suomen kansalaisia.Vähävaraiset
asetetaan etusijalle.”
2. Teresia ja Rafael Lönnströmin rahasto. “Rahaston tarkoituksena on tukea apurahoin ja muulla
tavoin Suomen talouselämän ja sen tulosten soveltamista käytäntöön sekä edistää luovaa
toimintaa tuotannon, koulutuksen, työnsuojelun, terveyden- ja sairaanhoidon sekä viihtyvyyden
eri aloilla. Rahasto voi myös jakaa apurahoja taiteiden edistämiseksi ja tukea vanhusten ja
lasten asemaa.”
3. Paavo Koskisen rahasto. “Rahaston tarkoituksena on maamme henkisen ja taloudellisen
kulttuurin vaaliminen ja kehittäminen. Suomen Kulttuurirahasto voi vapaan harkintansa mukaan
käyttää rahaston tuoton stipendeihin taikka kulttuuripoliittiseen työhön tai julkaisutoimintaan.”
4. Maili Aution rahasto. “Rahaston tarkoituksena on tukea stipendein henkilöitä, jotka ovat
osoittaneet erityistä lahjakkuutta taloudellista kehitystä edistävän tai luonnontieteellisen
tutkimuksen tai muun luovan työn, kuten kotimaisten raaka-aineitten hyväksikäytön ja
keksintöjen alalla. Rahasto voi edistää yllämainittuja aloja muillakin tavoin.”
5. Atlantic College -rahasto. “Rahaston tarkoituksena on edistää kansainvälistä kanssakäymistä
myöntämällä stipendejä suomalaisille koululaisille opintoihin The United World College of the
Atlantic -oppilaitoksessa. Rahaston stipendit julistetaan suomen- ja ruotsinkielisten tyttöjen ja
poikien haettaviksi.”

Opetusministeriö

1971 alkaen 1 stipendi/vuosi, 2001 alkaen 2 stipendiä/vuosi

Svenska Kulturfonden
1999 alkaen 1 stipendi/vuosi
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United World Colleges -stipendien hakijoiden ja valittujen määrät
1966–2001
Vuosi
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Hakijoita
Poikia Tyttöjä Yhteensä
24
16
16
21
14
32
27
33
35
30
34
32
46
26
50
38
35
41
57
65
46
32
42
39
31
33
42
19
34
22
29
17
22
19
11
24

23
52
44
53
53
49
67
80
87
54
82
99
65
119
131
136
105
68
84
127
94
122
122
126
165
126
98
132
126
118
108
108

24
16
39
21
14
84
71
86
88
79
101
112
133
80
132
137
100
160
188
201
151
100
126
166
125
155
164
145
199
148
127
149
148
137
119
132

Valittuja
Poikia Tyttöjä Yhteensä
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
2
4
3
3
4
3
4
3
3
4
3

*
*
*
*
*
1
1
1
1
2
1
2
2
2
3
1
3
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
5
7
5
7
7
7
8

2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
4
6
7
7
7
7
7
6
7
7
6
8
7
7
9
10
9
10
10
11
11

*Collegen toivomuksesta ja stipendilahjoituksen sääntöjen vuoksi kouluun lähetettiin vain poikia 1971 saakka.
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Suomen Kulttuurirahaston valitsemat United World Colleges -stipendiaatit
1966–2001*
*koulujen lyhenteiden selitykset sivulla 111

1966

Kouri Pentti, Kemijärvi AC
Salomaa Martti, Lahti AC

1967

Nurminen Eero, Muhos AC
Ollila Jorma,Vaasa AC

1968

Honkapohja Seppo, Joensuu AC
Palo Sauli, Hiekkaharju/Helsinki AC
Pölhö Aapo, Noppo AC

1969

Laitinen Risto, Helsinki AC
Turtiainen Vesa, Savonlinna AC

1970

Ruokanen Miikka, Rovaniemi AC
Torvi Kai, Kokkola AC

1971

Nikinmaa Mikko,Virolahti AC
Pouttu Tuula, Kauhajoki AC
Vartiala Hannu, Roihuvuori AC

1972

Koskinen Taina, Lapinjärvi AC
Matveinen Matti, Ilomantsi AC
Vanha-Honko Vesa, Oulainen AC

1973

Joensuu Heikki, Harjavalta AC
Lehto Tero, Rauma AC
Niittymäki Soile, Loimaa AC
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1974

Joensuu Matti, Harjavalta PC
Kataja Vesa,Vimpeli AC
Rajakangas Timo,Vantaa AC
Turtiainen Sirpa-Liisa, Helsinki AC

1975

Korhonen Matti, Oulainen AC
Miettinen Anna-Mari, Turku PC
Råman Ismo, Iitti AC
Warro Annemari, Rauma AC

1976

Eskola Juha, Oulu AC
Hakkarainen Pekka, Turku AC
Mansisto Jaana,Virrat AC
Mitts Håkan, Parainen PC

1977

Kiiski Erkki, Lauritsala AC
Nyytäjä Annamari, Helsinki AC
Päällysaho Kirsti, Lappajärvi PC
Semi Jukka, Helsinki AC

1978

Hakalahti Iina, Oulu PC
Kuusisto Riikka, Kiukainen AC
Nikinmaa Eero,Virolahti AC
Pere Pertti, Pirkkala AC

1979

Hakkarainen Mikko, Turku AC
Munck Kirsi, Forssa PC
Tynys Maija, Kouvola AC
Vauhkonen Antti, Kuopio AC

1980

Hiltunen Ari, Oulu AC
Lahti Ari, Kuopio AC
Linnovaara Laura, Porvoo PC
Renlund Camilla, Helsinki AC
Virtanen Berit, Kuortane AC

1981

Aronkytö Timo, Raisio AC
Högnäs Leif, Kristiinankaupunki PC
Koskinen Jere, Helsinki AC
Leino Tuija, Urjala AC

1982

Jormanainen Sari, Kirkkonummi PC
Mäkinen Timo, Kauhajoki AC
Sivonen Lauri A., Ilomantsi AC
Sundström Jaana, Riihimäki AC
Remes Jaana, Kuopio AW
Tuomasjukka Tomi, Sodankylä AC

1983

Anttila Petri, Kuopio AC
Bäckman Erik, Espoo AC
Hakula Harri, Turku AC
Jääskeläinen Oskari, Lapinlahti AW
Kainu Annina,Turku PC
Kinnunen Anu, Jakokoski AC
Kurra Tea, Joenkylä AD

1984

Andersson Sonja, Brändö PC
Arikoski Pekka, Kuopio AW
Joutsikoski Matti, Lieto AC
Kettula Inari, Isokyrö AC
Pukari Mari, Perniö AC
Saksi Olli-Matti, Laitila AC
Seppänen Leena, Kastu AD

1985

Helenius Patrik,Vaasa AD
Jäppinen Sari,Valkeala AC
Kiiskinen Kati, Ivalo AC
Kotilaine Jarmo, Kemijärvi AC
Petman Jarna, Pirkkala PC
Sievinen Janne, Jyväskylä AC
Virtanen Taru,Vesivehmaa AW

1986

Andtbacka Robert, Kronoby PC
Forstén Mari, Perniö AC
Haapakari Virpi, Keminmaa AW
Huuskonen Jarkko,Viitasaari AC
Kukkula Inka-Liisa, Joensuu AC
Mäkinen Antti, Puolalanmäki, AC
Petäjäniemi Soili, Helsinki AD

1987

Dahlström Tom, Espoo AC
Hakola Tuulia, Putaa PC
Hautsalo Matti,Viitasaari AC
Korja Oula, Pihlajamäki AC
Lukka Riitta, Nousiainen AD
Mutka Eeva-Maria,Ylitornio AC
Piironen Annukka, Helsinki AW

1988

Ahvenharju Sanna, Hyrylä AW
Elomaa Ville-Veikko, Jurva AC
Kauranen Pekka, Posio PC
Koskela Anu, Seinäjoki AC
Paukkunen Sini, Kuusaa AD
Westergren Jussi, Lauritsala AC

1989

Isosomppi Pekka, Petäjävesi AC
Keränen Jukka, Oulu AC
Koivunen Mari, Kemi AD
Lillberg Petteri, Turku AC
Mustonen Veera, Espoo AW
Tikkanen Minna, Kerava PC
Timonen Virpi, Rovaniemi AC

1990

Brotherus Robert, Karjaa AC
Haukilahti Kati, Jyväskylä AC
Kallio-Koski Riina, Oulu AW
Multamäki Tuomas, Turku AC
Nykänen Sanna, Sotkamo AC
Pippola Tuomas, Seinäjoki AD
Saarinen Mika, Taalintehdas PC

1991

1992

Aurasmaa Artti, Pihtipudas AW
Hallikas Outi, Lappeenranta LPC
Hartikainen Johanna, Kontiolahti AC
Hiltunen Sami, Tammisaari AC
Latva-Koivisto Antti, Kurikka AC
Louhesto Susanna, Jyväskylän mlk AC
Raunio Anu, Naantali AD
Väisänen Antti, Oulu PC

1993

Kauppinen Krista, Kuopio AC
Luiro Kaisu, Savukoski AW
Lönnberg Stefan, Tenhola LPC
Onnela Jukka-Pekka, Kokkola AC
Saikkonen Laura, Tammisaari PC
Torsti Pilvi, Lammi AD
Träskelin Jan, Tammisaari AC

1994

Herrala Salla, Alavus AC
Kallio Antti, Jokioinen AC
Kyyrö Else, Ristiina LPC
Nygren Tuomas, Heinola AD
Salminen Paula, Joensuu PC
Segerstråle Kristian, Paipis AW
Toivola Terhi, Sodankylä AC

Eerola Antti, Hämeenlinna AC
Juppi Pirita, Kuhmo AD
Korpi Janne, Oulu AC
Leinonen Tuulia, Ilomantsi AW
Ristilä Reija,Vaasa AC
Therman Cecilia, Helsinki PC
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1995

Dibaja Tom, Helsinki AW
Kalliopuska Esa, Oulu AC
Kelloniemi Jani, Kemijärvi AC
Lääkkölä Mia, Rovaniemi RCN
Nuutinen Petra, Joensuu AD
Näkkäläjärvi Pirita, Inari AC
Oksanen Suvi, Laukaa LPC
Tikkanen Iro, Kontiolahti PC
Vottonen Pasi, RCN

1996

Ala Pirkko, Kittilä AC
Halkola Aleksi, Turku AC
Hovila Matti, Toholampi PC
Jensén Mari,Västanfjärd AC
Kolsi Jyrki, Karhula AC
Koskimies Anna-Maija, Kajaani RCN
Nurmela Iina,Vaajakoski LPC
Rannanpää Sari,Vimpeli AD
Reiman Tea, Ivalo AW
Sahlstedt Santra-Maria, Rauma RCN

1997

Hautamäki Eeva, Äänekoski RCN
Hukka Janne, Joensuu LPC
Härkönen Jarmo, Paltamo MC
Kallio Johanna, Turku AW
Lahtinen Hanna-Maija, Turku AC
Lätti Tuomas, Tampere AC
Metsälä Timo, Joensuu AC
Oskala Anni, Savonlinna LPC
Ylönen Maria, Jyväskylä AD
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1998

Honkonen Terhi,Vimpeli AC
Hukka Janne, Tuusula AC
Kannala Jaakko, PC
Koskinen Jenny, Helsinki LPC
Kreivi Pauliina, Oulu MC
Kuuluvainen Soila, Espoo AC
Manninen Anni, RCN
Mäkelä Marianna, Mouhijärvi AD
Ojala Jaakko, AC
Poutanen Johanna, AW

1999

Erkinjuntti Olavi, Naantali RCN
Etula Erkko, Kuopio AC
Hallikas Elina, Lappeenranta AD
Harjula Eeva, Keuruu PC
Hulkkonen Eve, Muonio MC
Kivipelto Kaisa,Vimpeli AW
Niiranen Susa, Tuusula AC
Pelkonen Anna-Kaisa, Kontiolahti LPC
Saini Sukhdev, Helsinki AC
Öhman Joanna, Korsholm RCN

2000

Holopainen Ville, Lappeenranta PC
Hupa Laura, Tuusula AC
Ihalainen Reetta,Vantaa RCN
Lintamo Laura, Iskmo RCN
Mäkinen Iiro, Kyröskoski AD
Palomäki Matti,Vihti AC
Puolakka Anni-Maija, Mikkeli LPC
Salminen Heidi, Laitila AC
Stark Hanna, Kemi MI
Vanhatalo Kalle, Hämeenlinna AW
Vornanen Salla, Joensuu PC

2001

Simula Outi, Naantali RCN
Keränen Ville, Paltamo RCN
Rautiainen Viivi, Siilinjärvi RCN
Fiskaali Minna, Perho RCN
Selenius Emma, Jämsänkoski AC
Kämppi Ville, Kangasniemi AC
Sinisalo Seela, Tampere AD
Kesämaa Mika, Jämsänkoski AW
Nikula Sirkka, Turku PC
Hellgren Eva-Maria, Täkter LPC
Kauko Sara, Joensuu MI

UWC-koulujen lyhenteiden selitykset
AC

United World College of the Atlantic, Wales

AD

United World College of the Adriatic, Italia

AW

Armand Hammer United World College of the American West, USA

PC

Li Po Chun United World College, Hong Kong

MI

Mahinda United World College of India, Intia

PC

Lester B. Pearson United World College of the Pasific, Kanada

RCN

Red Cross Nordic United World College, Norja

SEA

United World College of South East Asia, Singapore

WK

Waterford KaMhlaba United World College of Southern Africa, Swasimaa

SB

Símon Bolivar United World College of Agriculture,Venezuela
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