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Less is more. This issue of Hajahuomio is different in that, it is
not as full as possible, but as empty as possible.
According to longtime theorist of rhetoric, Richard Lanham
”information is not in short supply in the new information economy … What we lack is the human attention needed to make
sense of it all.” As a result, he argues that we live in an
”attention economy” in which style has replaced substance
as the foremost attribute of a given set of information.
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As I was preparing the ”Throwback Hajahuomio” section, I had
the priviledge to sift through issues dating back to the 1980’s.
These were humble single sheets of A4 with hand-written portions only included a list of who graduated, who is heading to
the schools and when is the next meeting.

Yhdistyksen tavoitejulistus					15

Hajahuomio on Suomen United World Colleges (UWC) ry:n
jäsenlehti, jonka tarkoituksena on tiedottaa jäsenistölleen
ajankohtaisista tapahtumista ja asioista United World Colleges
-liikkeen ja siihen läheisesti liittyvien henkilöiden ja teemojen
osalta.
______________

The most heart-warming aspect of these old Hajahuomios
were these invites to events. They detailed the date, time and
address complete with description of what bus or tram to take,
where to get off and how to find the address.
In a world brimming with issues to undertake, I hope we
UWC’ers (past and future) can stay focused on what matters
the most to us and help others do the same by politely
cutting to the chase.

Hajahuomio is the newsletter of The Finnish UWC network.
The purpose of Hajahuomio is to inform the members of the
network about upcoming events and issues related to the
United World College -movement.
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Puheenjohtajan mietintöjä

Toimikunnan sihteeriltä

Uudet stipendiaatit on valittu ja kakkosvuotisilla häämöttää jo
loppusuora. Onnittelut uusille UWC-perheemme tulokkaille. Oli
ilo nähdä, kuinka suuri joukko alumneja oli mukana toteuttamassa
tämän vuoden valintaa. Kiitos teille. Myös perinteinen kesätapaaminen koittaa tuota pikaa.

*Päätoimittaja: Pyysin toimikunnan sihteeri Emililtä tekstiä ja lisäsin,
ettei ole pakko kirjoittaa, koska mennään ”less is more” -meiningillä.

Teo Kettunen

Emil Pellonpää

Tähän ei nyt sitten ole Emilin tekstiä, mutta jos sellaisen lukeminen
kiinnostaa, hän sihteerinä vastaa info@uwc.fi tulleisiin sähköposteihin. Iso kiitos Emilille toiminnan ylläpidosta ja kiitos, että satsaat sanasi sähköposteihin!

Toiveissa on ollut, että yhdistys järjestäisi tapahtumia myös vanhemman jäsenistön makuun ja olemmekin ottaneet tavoitteeksemme tarjota tällaisia tapahtumia. Hyvänä esimerkkinä laskiaisen
aikoihin järjestetty lounas, josta saatujen hyvien kokemuksien perusteella aiomme jatkaa alumnilounaiden järjestämistä. Joten nyt
vain vanhempikin jäsenistö rohkeasti mukaan toimintaan ja tapaamaan uusia ja vanhoja ystäviä!

Laitetaan nyt tähän
vaikka kuva Teosta,
kun hän niin kivan
kuvan lähetti:*

Yhdistyksen puolella puhaltavat muutoksen tuulet, kun yhdistyksen
pitkäaikaiset jäsenet Maxim ja Kaisa ovat päättäneet siirtyä aktiivijäsenistä neuvonantajan rooliin. Hallitukseen on kuitenkin näillä
näkymin nousemassa monta uutta kasvoa, jotka otamme ilolla vastaan. On mukava nähdä, että meillä riittää UWC-hengen mukaisesti
alumneja, jotka haluavat olla mukana edistämässä tämän hienon
liikkeen toimintaa. Erwin on tehnyt hienon työn Hajahuomion uudistamisessa, joten nauttikaa sen annista.
Hyvää kesää!
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Class of 2019 - 2021
Pahoittelut vaihtelevista kirjasinkooista ja riviväleistä.
Stipendiaattien omien tekstien pituuksien suuri vaihtelu aiheutti tämän,
mutta itse tekstejä tai niiden kappalejakoja ei ole tietenkään muutettu.
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Aida Almakari, UWC Adriatic

Janita Hietala, UWC Costa Rica

Käyn tällä hetkellä Kulosaaren yhteiskoulun yhteiskunta- ja
talouslinjaa, mutta syksyllälähden UWC Red Cross Nordiciin
Norjaan! Luonteeltani olen avoin, seikkailunhaluinen ja ennakkoluuloton. Vapaa-ajallani olen mukana järjestötoiminnassa ja
pidän erityisesti eri tapahtumien järjestämisestä. Asia, josta en
luopuisi mistään hinnasta elämässäni on lukeminen. Lukeminen on minulle tärkein tapa rentoutua, ja luen paljon vapaa-ajallani.

Olen 16-vuotias tyttö pieneltä paikkakunnalta Haapavedeltä. Opiskelen
ensimmäistä vuotta Haapaveden lukiossa. Koulun ohella harrastan paljon ja teen siivouskeikkoja 4H-yhdistyksen kautta. Vapaa-aikani jakautuu siis aikalailla musiikin harrastamiseen ja työntekoon. Olen soittanut
pianoa 7-vuotiaasta lähtien ja laulutunneilla olen käynyt pari vuotta. Virallisten musiikkituntien lisäksi soittelen ja laulelen paljon myös kotona.
Olen tosi positiivinen ja sydämellinen tyyppi. Tykkään työskennellä erilaisten ihmisten
kanssa, vaikuttaa ja tuoda omia mielipiteitäni esille. Tätä piirrettä itsessäni olen päässyt hyödyntämään kahden kauden aikana paikkakuntani nuorisovaltuustossa. Olemme
pyrkineet panostamaan erityisesti nuorten hyvinvointiin olemalla heille tukena, kehittämällä kaupunkiamme ja järjestämällä erilaisia tapahtumia. Nuorisovaltuustossa olen kokenut tekeväni tärkeää työtä, jonka avulla olen päässyt lähelle monia nuoria ja olemaan
heille apuna.

Arvoni kiteyttävä lausahdus on ehdottomasi klassikko “Kohtele toisia kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan” Tämä lausahdus on yleispätevä, ja pyrin noudattamaan sitä jokapäiväisessä elämässäni, sillä tasa-arvo ja muiden kunnioittaminen ovat minulle tärkeitä arvoja.
Hain UWC:hen, koska jaan hyvin samanlaiset arvot UWC-liikkeen kanssa. Tämän lisäksi UWC tarjoaa ainutkertaisen mahdollisuuden tutustua kansainvälisiin ihmisiin ja eri kulttuureihin. Arvostan UWC:ssa etenkin sitä, että jokaiselle
nuorelle annetaan samanlaiset mahdollisuudet vaikuttaa. Valintatilaisuudessa
mielestäni mielenkiintoisin kysymys oli “Pitäisikö Suomen boikotoida tämän
vuoden Euroviisuja?” Euroviisut ovat mielestäni vuoden paras tapahtuma, ja
oli hauskaa päästä vastaamaan juuri tähän kysymykseen valintatilaisuudessa.
Seuraan mediaa jatkuvasti, ja mielestäni on hyvin mielenkiintoista seurata
mitä eri puolilla maailmaa tapahtuu.

Päätin hakea UWC:hen, koska siihen kiteytyi kaikki mitä olen ikinä unelmoinut. Halu pääsemisestä kansainväliseen ympäristöön on lähtöisin omasta taustastani. Sukujuureni
ovat äidin puolelta Thaimaassa. Pienellä paikkakunnalla erotuin tästä syystä helposti joukosta, minkä takia olen aina kaivannut kontaktia suurempaan, monikulttuurillisempaan
ympäristöön. Haluan ymmärtää ihmisiä ja heidän taustojaan syvällisemmin, jotta opin
enemmän maailmasta ja sen kautta myös itsestäni. UWC tarjoaa minulle haastavan,
mutta erittäin antoisan pohjan tulevaisuudelle. Uskon, että UWC-liike on jotain, mikä
pystyy muuttamaan maailmaa parempaan suuntaan, minkä takia haluan olla osana sitä.
UWC:n valintapäivät olivat erittäin mieleenpainuvia. Minusta oli ihanaa päästä tutustumaan muihin hakijoihin ja kuulla heidän taustoistaan. Vaikka päivät jännittivät etukäteen melko paljon, ne olivat antoisia ja opettavaisia. Päivien jälkeen tuntui siltä, että oli
ikään kuin saanut pienen maistiaisen UWC-elämästä. Kotiin sai lähteä hyvin jännittävässä olotilassa, mutta hymyissä suin.

Valintapäivissä minulle painui erityisesti mieleen se, kuinka hienoa oli tavata nuoria eri puolilta Suomea. Oli hauskaa tavata samanhenkisiä ihmisiä,
ja samalla saada vertaistukea valintapäivien jännittäviin osioihin. Odotan
UWC-kokemukselta etenkin sitä, että saan tutustua eri kieliin, kulttuureihin
ja ihmisiin. Jännittävää on myös se, että kaikki opinnot suoritetaan englanniksi. Uskon, että UWC-kokemuksen jälkeen minulla on paljon kansainvälisiä
ystäviä, ja hyvä tuntemus eri maiden kulttuureista ja kielistä. Mielestäni on
myös hienoa päästä osallistumaan vapaaehtoistöihin, ja kaiken lisäksi päästä
nauttimaan Norjan upeasta luonnosta!

UWC-stipendiaatiksi pääseminen tuntuu edelleen hieman epätodelliselta. Suuri unelma
on nyt toteutunut ja pian pääsen sitä myös elämään. Odotan kokemusta kokonaisuudessaan. Eniten odotan ehkä CAS-aktiviteetteja sekä tutustumista minulle täysin vieraaseen
maahan, Costa Ricaan.
Lopuksi vielä yksi suosikki lausahduksistani : “Peace cannot be kept by force; it can only
be achieved by understanding.” -Albert Einstein
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Daniel Kankaanpää, UWC Atlantic

Sonja Korpelainen, UWC Li Po Chun
Olen Sonja Korpelainen Lappeenrannasta. Käyn tällä hetkellä Lappeenrannan
lyseon lukiota. Ensi syksynä suuntaan Hong Kongiin, Li Po Chunin kouluun.
Kävin peruskoulun musiikkiluokalla, josta luontevasti siirryin nykyisen lukioni
taidepainotteiseen ryhmään. Vietän aikaani musiikkiopistolla soittaen huilua
ja pianoa sekä opiskellen kaikkea muutakin musiikkiin liittyvää. Olen siis pyörinyt melkein koko lapsuuteni samoissa musiikkipiireissä.

Täytin tammikuussa 17 vuotta ja asun Itä-Helsingin Östersundomissa.
Käyn tällä hetkellä lukiota Kulosaaren Yhteiskoulun yleislinjalla, mutta
odotan innolla tulevaa syksyä, sillä olen lähdössä Walesiin opiskelemaan
UWC Atlantic Collegessa, johon minut on valittu stipendiaatiksi. Kyseinen
koulu oli ensimmäinen hakuvaihtoehtoni, enkä malta odottaa seuraavan
kahden vuoden opintojani UWC:n parissa!
Luonteeltani kuvailisin itseäni seikkailijaksi, jota kiehtovat ympäröivä maailma sekä sen
tarjoamat kokemukset, ihmeet ja mahdollisuudet. Tämä heijastuu myös kiinnostuksen
kohteisiini sekä arkeeni, sillä pidän retkeilystä, luonnossa liikkumisesta ja valokuvaamisesta. Ulkoilu ja maailman näkeminen ovat lähellä sydäntäni, ja jos minun pitäisikin valita
asia, josta en luopuisi mistään hinnasta olisi se todennäköisesti terveys. Terve mieli ja
keho antavat mahdollisuuden nähdä ja kokea, ja niiden avulla ihminen pystyy huolehtimaan itsestään sekä auttamaan muita.

Musiikkiharrastukseni lisäksi teen järjestöhommia Planilla ja CISV:ssä. Planillä toimin
11-18-vuotiaiden nuorten vaikuttajaryhmä Lastenhallituksesa. Lisäksi istun vielä tämän kevään Plan Suomen hallituksessa tuoden nuorten ääntä esille Planin sisäisessä päätöksenteossa. Planin toiminta on minulle tärkeää, koska sen keskiössä ovat lapset ja erityisesti tytöt.
CISV:ssä olen paikallisjärjestöni nuorisoedustaja eli käytännössä yritän keksiä nuorille ohjelmaa ja aktiviteetteja. Haluan uskoa, että CISV on kasvattanut minut avarakatseiseksi maailmankansalaiseksi.

Arvoni ja ajatusmaailmani kiteyttävä lausahdus voisi olla ”Näytä, älä kerro.”, sillä teot
puhuvat mielestäni enemmän kuin sanat, ja kokemukset kasvattavat ja opettavat ihmisiä.
Hain tästä syystä UWC:hen, sillä uskon että opiskelu kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä antaa ainutlaatuisen koulutuspohjan, joka avartaa maailmankuvaa ja
kehittää jokaista henkilökohtaisella tasolla kokemusten ja yhteistyön avulla.

Se vähäinen vapaa-aika, joka minulle harrastusten ja koulun lisäksi jää, kuluu yleensä elokuvia
katsellen, lukien ja kokaten. Kirjallisuus ja kulttuuri ovat ylipäätään asioita, joista en luopuisi
millään hinnalla. Lukeminen on aina ollut minulle tapa päästä hetkeksi jonkun toisen saappaisiin. Kirjan avulla tutustuin myös yhteen esikuvistani, Malala Yousafzaihin. Malala sytytti
minuun kipinän toimia lasten- ja ihmisoikeuksien puolesta. Rohkealla esimerkillään hän on
raivannut tietä monille upeille nuorille maailman muuttajille.

Valintahaastattelussa minulle esitettiin monenlaisia kysymyksiä, joista kenties mielenkiintoisin oli: ”Jos saisit tavata kenet tahansa historiallisen tai nykyhetken henkilön, kuka
hän olisi, ja mitä kysyisit häneltä?” Kysymys sai minut todella ajattelemaan, ja pienen
pohdinnan jälkeen itse olisin todennäköisesti halunnut tavata Steve Jobsin kaltaisen innovaattorin ja kysyä ”kuinka paljon teknologisella kehityksellä on kykyä vaikuttaa ihmisten
elämään positiivisesti?” Yleisesti valintapäivät olivat erittäin mielenkiintoisia sekä

Olen luonteeltani vastuuntuntoinen, ratkaisukeskeinen ja avoin. Nyt kun mietin, niin olen
varmaankin aika perus pirtsakka karjalainen. Tykkään olla monessa mukana, koska niin kuin
sanotaan, rautaa pitää takoa sen vielä ollessa kuumaa.

ajatuksia herättäviä. Hämmästyin, kuinka mukavia ja iloisia tyyppejä kaikki haastatteluihin kutsutut olivat, ja uskonkin, ettei stipendiaattien valitseminen ollut helppo päätös.

Valintapäivässä parasta oli uusiin ihmisiin tutustuminen. Oli mahtavaa viettää aikaa samanhenkisten ihmisten kanssa. Vaikka haimme kaikki samoja stipendejä, ei minusta missään vaiheessa tuntunut, että olisin kilpaillut muita vastaan. Hakijat olivat mahtavia tyyppejä, jotka
olisivat kaikki ansainneet stipendin.

Kaiken kaikkiaan odotan jännityksellä tulevaa kahta vuottani UWC Atlantic Collegessa,
sekä kaikkia seikkailuja ja kokemuksia, jotka tulen varmasti kohtaamaan. Uskon, että
UWC-kokemus kokonaisuudessaan auttaa minua avartamaan ja kehittämään ajatteluani,
ottamaan riskejä ja haastamaan itseäni sekä kasvamaan ihmisenä.

Hain UWC:hen, koska haluan laajentaa maailmankuvaani. UWC myös yhdistää minulle tärkeät arvot ja koulunkäynnin täydelliseen pakettiin. Odotan uusiin ihmisiin ja sitä kautta kulttuureihin tutustumista. Erityisesti toivon, että palattuani UWC:stä pystyisin hyödyntämään
siellä oppimiani taitoja hyvään.
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Thomas Martin, UWC Pearson College

Gabriela Möller, UWC Mostar
(Elisabeth Rehn -stipendiaatti)

Hei, olen Thomas Martin ja olen kotoisin Helsingistä. Käyn tällä
hetkellä Ressun lukiossa pre- IB-linjalla. Maaliskuun lopussa sain
kuulla, että olin tullut valituksi UWC Pearson Collegeen Kanadaan. Olin aluksi ehkä hieman sokissa kuultuani pääsystäni, enkä
ehkä vieläkään voi ajatella, että olen lähdössä jo elokuun lopussa
toiselle puolelle maapalloa. Haastattelupäivä on jäänyt vahvasti mieleeni, sillä
en olisi ikinä voinut kuvitella, että muut hakijat olisivat niin mukavia, ja jakaisivat samanlaisia arvoja kuten minä. Ryhmätehtävien avulla sain mahdollisuuden tutustua näihin mahtaviin ihmisiin kahden päivän aikana.

Hej! Jag heter Gabi Möller och har fått ”Dare to dream”-stipediet till UWC
Mostar nästa år.
Som person är jag nyfiken, musikalisk, utåtriktad och fylld med åsikter
genom gott och ont. Under mina sjutton år har jag flera gånger bytt skola,
men nu går jag i Norssi i södra Helsingfors. Före gymnasiet var min finska på
utlänningsnivå. Jag var sämst i finskaklassen och då jag berättade för min lärare att jag skulle gå till ett finskt gymnasium, trodde hon att jag skämtade. Att gå i skola på ett obekvämt
språk är krävande akademiskt, psykiskt och framför allt socialt. Men nu har jag lärt mig finska
och hoppas att den inte försvinner, trots att engelskan kommer att dominera mitt liv under
de kommande åren. Dessutom tror jag att övergången till Mostar blir lättare tack vare detta
år.

Luonteenpiirteeltäni olen varsin luonnontieteellinen, olen ollut kiinnostunut
kemiasta jo kymmenisen vuotta ja kiinnostuksenkohteinani ovat matematiikka ja tieteellinen kirjallisuus. Minua ehkä parhaiten kuvailisivat sanat avoin,
monikulttuurinen ja realistinen. Itse, pyrin olemaan tietoinen ajankohtaisista
asioista ja ongelmista, koska mielestäni voin itse vaikuttaa yhteiskuntamme
toimintaan vain, jos olen tietoinen siitä, mitä maailmassa on meneillään tällä
hetkellä. Tämä on myös yksi syistäni miksi hain UWC:hen; halusin olla mukana
kansainvälisessä ja monikulttuurisessa yhteisössä, jossa saan vaikutuksia eri
puolita maailmaa ja näkisin kuinka erilaisista ympäristöistä ihmiset ovat kotoisin. Itse vahvasti uskon kansainvälisen koulutuksen voimaan, joka tulee näkymään vahvasti jokaisessa UWC- opiskelijassa tulevaisuudessa.

Personen jag beundrar mest är min mamma. Hon är stark och genuin, men ändå omtänksam
och intelligent. Dessa egenskaper tar en långt i livet och hjälper en att lyssna på och förstå
omvärlden och lära sig att uppskatta den. Det är viktigt för mig, eftersom jag bryr mig mycket om bl. a. klimatförändringen, djurens rättigheter och fred - ideal jag inte tänker ge upp!
Intervjudagarna var jätteroliga och intressanta. Att få tala med de andra sökandena om samhällen, politik och moral lärde mig nytt om världen och om mig själv. Vi var en stor grupp
sökanden och under de två dagarna fick vi en stödande atmosfär, som hjälpte massor med
nervositeten under andra dagen, då största delen av tiden gick åt till att tala och äta godis.
Jag hamnade verkligen tänka igenom vilka saker jag prioriterar i mitt liv under hela ansökningsprocessen. Det jag kom fram till är att musik, vänner, sport och familj är de viktigaste
sakerna i mitt liv. Bortsett från familjen, tror jag att UWC erbjuder goda möjligheter att uppfylla dem, samtidigt som jag blir utmanad akademiskt, vilket är garanterat. Precis som under
intervjuerna vill jag diskutera globala och lokala problem och utvidga min världssyn, samtidigt som jag sjunger, spelar och skrattar med andra.

Ulkomaille muuttaessa on oltava valmis muutokseen, sillä se on askel sopeutumiseen uudessa ympäristössä. Itselleni tärkeintä on, että olen yhteydessä
perheeni ja kavereitteni kanssa. Arvomaailmaani kuvaa ehkä eniten nykyisen
kouluni motto: ”Tee työsi ilolla, velvollisuutesi kunnialla”, kyseinen lausahdus
on jäänyt mieleeni koulustani ja mielestäni se kiteyttää minun arvomaailmani
erinomaisesti. Eniten toivon UWC-kokemukselta hyviä kavereita ja hyvää koulumenestystä itselleni, sekä muille.

Att få göra just det i två år känns otroligt. Då jag fick idén att ansöka till UWC kändes tanken
att jag skulle bli antagen absurd. Jag ville inte låta mig själv tro att något så underbart, så
perfekt för mig och allt jag strävar efter, faktiskt skulle hända. Såklart kunde jag inte hindra
drömmandet och nu är väntandet att få åka på mitt äventyr helt olidligt!
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Sanna Rouhiainen, UWC Mahindra

Minttu Saarinen, UWC Red Cross Nordic
(Svenska Kultur Fondet -stipendiaatti)

Olen 16-vuotias Sanna Rouhiainen Uudestakaupungista. Käyn tällä hetkellä pientä Uudenkaupungin lukiota, mutta kesän jälkeen muutan kahdeksi vuodeksi Intiaan ja aloitan siellä opintoni Mahindra United World
College:ssa. Kuulostaa vielä ihan hullulta, mutta totta se on!

Nimeni on Minttu Saarinen. Asun Kangasalla ja käyn lukiota Tampereen
lyseon lukion IB-linjalla, mutta ensi elokuusta lähtien aloitan opiskeluni
Norjassa.
Olen luonteeltani melko sosiaalinen, rento ja ystävällinen. Olen päättäväinen, ja kun haluan jotain niin yleensä teen kaikkeni saavuttaakseni sen.
Luonteenpiirteisiini kuuluu myös halu vaikuttaa ja sen vuoksi toimin lastenoikeusjärjestö puheenjohtajana Plan International Suomen lastenhallituksessa. Vaikutan paikallisesti oman kaupunkini nuorisovaltuustossa ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Olen oppimishaluinen ja toiminnallinen tyyppi. Mieluisin harrastukseni
on pianon soittaminen, jota en lopettaisi kokonaan mistään hinnasta.
Sen lisäksi piirrän ja maalaan kuvataidekoulussa. Pidän myös luonnosta,
retkeilystä ja uimisesta. Vapaa-aikaa vietän usein kavereiden kanssa milloin mitenkin.
Heistä ja erityisesti joka viikkoisesta sohvaperunoiden katsomisesta erossa oleminen
tulee olemaan vaikeaa.

Muita harrastuksiani on jooga, ja arkeni kuluu ystävieni kanssa läppää heittäen. Rakastan matkustamista ja tutustumista muihin kulttuureihin. Minulla on ystäviä eri puolilla
Eurooppaa ja lomilla yleensä lähden heidän nurkkiinsa lojumaan. En mistään hinnasta luopuisi vapaudestani tehdä asioita, joista tykkään. Olen onnekas, kun saan päättää
tulevaisuuteni suunnan ja elää sellaista elämää kuin itse haluan. En myöskään haluaisi
luopua saamistani kokemuksista, niin hyvässä kuin pahassa. Ilman niitä en olisi tällainen
kuin nyt olen.

Vaikka minun tulee ikävä kavereitani, odotan innolla uusien tapaamista. Tulee olemaan hyvin mielenkiintoista tutustua ihmisiin eri puolilta maailmaa. Se onkin yksi
tärkeimmistä hakemukseni syistä, sillä uskon, että tulen oppimaan näiltä ihmisiltä
enemmän kuin voin vielä edes ymmärtää. Toisiin tutustuminen ja kansainvälisten
suhteiden luominen onkin ehkä järkevintä, mitä kukaan voi tehdä. Luultavasti kahden
vuoden päästä käsitykseni koko maailmasta ja kulttuureista on tämän mahdollisuuden takia valtavan paljon laajempi kuin nyt. Minulle tärkeää on myös se, että opiskelun taustalla ovat isommat yhteiset päämäärät, joita kohti pyrin itse kaikessa mitä
elämässäni teen. Tämä antaa minulle valtavasti motivaatiota opiskella ja hienointa on
se, että teen mielestäni jotain oikeasti tärkeää.

Ihailen menestyviä naisia, jotka taistelevat tasa-arvon eteen ja näyttävät tietä tuleville
sukupolville. Tästä oiva esimerkki on Rosalind Franklin, joka jo 50-luvulla raivasi tietä
naisille tieteen alalla, joka on vieläkin haastava ala naisille menestyä. Tällaiset naiset
inspiroivat minua, ja haluan tulevaisuudessa olla ihminen, josta joku voi löytää rohkeutta tehdä mitä haluaa.

Valintatilaisuudesta kirkkaimmin mieleeni jäivät muut hakijat. Samanhenkisiin, avoimiin ja ystävällisiin ihmisiin oli helppo tutustua. Kaikki olivat erittäin mukavia ja
persoonallisia. Ehdottomasti haastavinta oli valita heistä ne kolmetoista, joille itse
antaisin stipendin. Haastatteluissa sain vastata pariin aika hankalaan kysymykseen.
Niistäkin nähtävästi selvittiin kuitenkin ihan kunnialla. Jopa siitä, johon vastaukseksi
selitin pitäväni Suomea esittelevässä tilaisuudessa eukonkantokisan.

Hain UWC:hen, koska koen sen olevan täydellinen askel tulevaisuuttani kohti. Haluan
työskennellä kansainvälisesti ja toisista kulttuureista oppiminen jo nuorena on sen kannalta tärkeää. Siihen, jos mikä on UWC upea mahdollisuus. Kaikin puolin UWC on ainutlaatuinen mahdollisuus kehittää itseäni, niin sosiaalisten taitojeni ja tietämykseni, kuten
opintojeni saralla.

Odotan innolla uusia haasteita, Intiaan ja ihmisiin tutustumista, sekä uuden oppimista. Toki tällä hetkellä myös ne Intian lämpimät kelit ovat aika houkuttelevina mielessä,
mutta
eiköhän niistä päästä sitten nauttimaan ihan melkein kyllästymiseen asti. Aion ottaa kaiken irti tulevista kahdesta vuodesta ja haluan kiittää kaikkia niitä, kenen ansiosta sain tämän mahdollisuuden. Olen varma, että se tulee olemaan yksi elämäni
hienoimmista kokemuksista! Olen uskomattoman kiitollinen tästä mahdollisuudesta
jonka saan tämän stipendin myötä. Kesällä nähdään!

Valintahaastattelun mielenkiintoisin (oikeasti vain odotetuin) kysymys oli varmaankin,
että minkä kirjan olen lukenut viimeksi. Olin aikaisempina vuosina hakeneilta kavereiltani
kuullut tuon kysymyksen, ja ylpeänä vastasin, että Kimi Räikkösen elämänkerran. Unelmani pienenä oli siis tulla formulakuskiksi. Yleisesti valintapäivistä jäi mieleen ihanat
ihmiset ja mukava tunnelma. Olin varautunut paljon pahempaan ja olin positiivisesti yllättynyt, miten kilpailuhenkisyydestä huolimatta sain monta ihanaa uutta tuttavuutta.
Samanlaista tunnelmaa, ennakkoluulojen rikkomista ja itseni ylittämistä odotan myös
tulevilta kahdelta vuodelta.
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Hilja-Maria Takala, UWC Mostar

Ronja Tuovinen, UWC Adriatic

Moi! Nimeni on Hilja-Maria Takala, joskin minua on kutsuttu pienestä pitäen Hissuksi. Olen pirteä, mutta unelmoiva persoona. Harrastan tanssia, tarkemmin modernia jazzia. Tanssin lisäksi olen mukana CISV-Suomen toiminnassa. Olen asunut koko ikäni Helsingissä
ja käyn vielä tällä hetkellä lukion ensimmäistä vuotta Helsingin
normaalilyseossa eli Norssissa. Ensi syksynä tutuksi tullut Norssi
kuitenkin vaihtuu UWC Mostariin.

Olen Ronja Tuovinen, feministi, maailmanparantaja ja sateenkaarinuori Jyväskylästä. Tällä hetkellä käyn koulua Muuramen lukiossa,
mutta syksyllä siirryn Italiaan, UWC Adriaticiin. Perheeseeni kuuluu
äiti, isä, kolme pikkuveljeä ja koira. Harrastuksiani ovat teatteri ja
tanssiminen, partio, maalaaminen, piirtäminen ja lukeminen. Luonteeltani olen positiivinen ja aktiivinen. Olen ihminen, joka sopeutuu
jokaiseen porukkaan hyvin. On myös vaikea keksiä asiaa, josta en olisi kiinnostunut ollenkaan. Löydän kaikesta jonkin mielenkiintoisen puolen, kun vähän aikaa
ajattelen.

Hain UWC:hen koska haluan oppia tuntemaan kulttuureita ja niiden tapoja oikeiden ihmisten ja kokemusten kautta, en vain kirjoista lukemalla tai dokumentteja
katsomalla. Kulttuurin luovat ne ihmiset, jotka siihen kuuluvat ja sitä voi olla vaikeaa pukea sanoiksi, koska kokemus kulttuurista on jokaiselle omanlaisensa. Tällä haluan sanoa, ettei kulttuuria voi periaatteessa opiskella vaan se pitää kokea.

Tärkeimmät arvoni ovat ihmisoikeudet ja kestävä kehitys. Ne ovat myös mielestäni asiat, joihin ihmiskunnan mielestäni pitäisi keskittyä eniten. Ilmastonmuutos on jo tullut vierailulle ja liian moni ihminen ja varsinkin lapsi elää köyhyydessä tai konfliktin keskellä ilman mahdollisuutta kunnon koulutukseen. Tämä on
myös yksi tärkeimmistä syistä siihen, miksi hain UWC:hen. Näen UWC:n hyvänä
tapana oppia vaikuttamaan tärkeisiin aiheisiin puhumattakaan siitä, että voi keskustella aiheesta ympäri maailmaa tulleiden nuorten kanssa. Samanlaiset arvot
kanssani jakaa tyttöystäväni Veera. Ihailen häntä myös suunnattomasti, koska
elämä ei ole ollut hänelle helppoa, mutta hän pysyy silti vahvana ja jaksaa rakastaa ja tukea minua kaikessa. Meillä on myös aina hauskaa yhdessä, olimme sitten
pihalla katsomassa tähtiä ja puhumassa syvällisiä tai patjoista viritetyssä majassa
pitämässä Stranger Things-maratonia.

Toinen syy hakemuksen lähettämisen taustalla oli se, miten UWC samaan aikaan
sekä pienentää että avartaa ihmisen maailmaa. Samalla kun kaverit ympäri maailmaa tuovat kodin tuntua ja merkitystä maihin, joissa ei ole koskaan käynyt,
heiltä voi kuulla asioita, joista koskaan
puhuttaisi Suomen uutisissa, tai jotka eivät saa huomiota sosiaalisessa mediassa.
Myös valokeilassa olevista asioista kuuleminen omalta kaverilta, jolla on henkilökohtaista kokemusta, pistää ajattelemaan eri näkökulmasta.
On todella vaikea pukea sanoiksi sitä, miltä nyt tuntuu tai mitä odottaa eniten.
Kun yrittää selittää sukulaiselle tai kaverille sitä miltä tuntuu, kun on saanut tämän mahdollisuuden, kieli menee täysin solmuun. Jonkun kysyessä ”mitä odotat
kaikista eniten?” tai ”mitä te oikeen teette siellä?”, voi vain ladella listan kaikesta, mitä nyt uskoo tulevansa kokemaan. Sille listalle kuuluu muun muassa
moniin upeisiin ihmisiin tutustuminen, oma henkinen kasvu, tällä hetkellä vielä
epätodellisten mahdollisuuksien saaminen sekä tietysti opiskelun nostaminen
täysin uudelle tasolle. Tiedän, että monet asiat, jotka tuntuvat välillä itsestäänselvyyksiltä tulevat muuttumaan. Vaikka kokemuksesta tulee varmasti haastava
monella tapaa, en ole ollenkaan peloissani, vain ja ainoastaan innostunut.
Todella innostunut.

Eniten UWC-kokemukselta odotan koulun monikulttuurisuutta ja ihmisiä, jotka
oikeasti ovat kiinnostuneita globaaleista asioista, kuten ihmisoikeuksista ja ilmastonmuutoksesta. Uskon, että kaksi vuotta menee ohi hujauksessa, joten aloitin journalin tekemisen. Sinne aion kerätä mahdollisimman paljon kuvia, muistoja
ja suunnitelmia kuin mahdollista, jotta muistan kaiken monien vuosien päästäkin. Lisäksi journalien tekeminen on mukavaa puuhaa.
Odotan lähtöäni UWC Adriaticiin suunnattomasti. Lasken päiviä, katselen lentolippuja ja opiskelen italiaa. Olen todella kiitollinen UWC-toimikunnalle siitä, että
he päättivät myöntää stipendin minulle ja vielä sellaiseen kouluun kuin Adriatic.
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Aure von Zansen, UWC Waterford Kamhblaba

Minerva Vuoti, UWC Atlantic College
Olen Minerva ja kotoisin Turusta. Opiskelen vielä toistaiseksi luonnontiedelinjalla Turun Suomalaisen yhteiskoulun lukiossa. Ensi syksynä kotoisa Itämeren rannikko vaihtuu suurempiin kuohuihin suunnatessani Walesin UWC Atlantic Collegeen.

Hejsan! Jag är Aure von Zansen och kommer från Nordsjö i östra Helsingfors. För tillfället går jag i pre-DP i Mattlidens gymnasium, men i januari
blir min skolväg ännu lite längre då jag börjar mina studier i UWC Waterford Kamhlaba nere i soliga Swaziland!
Redan när jag för första gången hörde talas om UWC visste jag att jag
bara måste söka. Jag vill vara del av den otroliga UWC-gemenskapen och
träffa ungdomar från andra länder och kulturer. Jag vill lära mig om världen och hur den
fungerar. Jag vill vara med om ett äventyr och nu är det inte länge kvar tills det börjar!

Vapaa-aikani menee pitkälti järjestötoiminnan ja politiikan parissa.
Istun nuorisovaltuutettuna kuntani nuorisovaltuustossa ja toimin edunvalvontavastaavana Lounais-Suomen lukiolaisissa. Vapaaehtoistöitä teen Nuorisovaltuustojen liitolle paikalliskouluttajana ja seurakunnalle isosena. Lisäksi vietän vapaa-aikaani lukemalla, ystävieni kanssa ja tekemällä monipuolisesti sitä sun tätä,
teatterikurssista partioon. Walesissa uskon pärjääväni iloisen elämänasenteeni
avulla, sillä tämän maailmaan uskovan optimistin hymyä ei hevillä järkytetä.

Som person är jag modig och provar ofta nya saker. Jag är väldigt pratsam och glad av
mig och delar gärna med mig av mina erfarenheter. Jag är också pålitlig och omtänksam;
jag håller alltid mina löften och ser till att alla har det bra. Jag är dessutom tvåspråkig,
något jag är väldigt stolt över!
På fritiden spelar jag fotboll, drar scoutmöten och hänger med i en massa klubbar. Jag
älskar också att läsa och röra mig i naturen. Mina veckoslut är alltid fullpackade med
program – allt från utedagar och utbildningar till turneringar och läger. Jag är också
med och ordnar Prometheus-läger för ungdomar i hela Finland. Jag älskar lägerlivet och
samhörigheten organisationen för med sig.

Niistä monista asioista, joista en mielelläni luopuisi, tärkeimpänä pidän toivoa.
Uskoa maailmaan. Kahvia ja ruisleipää ehtii nauttia hetkittäin, toivoa toivon
omistavani aina.
Ehkä juuri optimistinen asenteeni sai minut uskomaan itseeni jo valintatilaisuudessa. Haastattelut kyllä hermostuttivat, mutta tunsin oloni samalla hyvin tyyneksi – tähän saattoi myös osaltaan vaikuttaa valintapäivän kannustava ilmapiiri
ja innoittavat ihmiset. Nämä samat asiat jäivät myös parhaiten mieleen haastattelupäivästä – toinen toistaan kannustavat ihmiset ja yhdessä luomamme
ilmapiiri. Kiitollinen olen myös yhteisistä kävelyistä, jolloin valmistauduimme
rupattelemalla englanniksi, sekä syvällisimmistä keskusteluista. Samanlaista ilmapiiriä ja yhtä mielenkiintoisia keskusteluja toivon löytäväni myös Walesista.

Min favoritfras är nog ”I live life like my blood type, B positive”, fast min blodgrupp inte
egentligen är B+. Jag tycker att det är viktigt att leva i nuet och skratta tillräckligt mycket. Någon riktig idol har jag egentligen inte, förutom mina föräldrar kanske. Vi har rest
runtomkring världen och upplevt mycket tillsammans. Ibland tror jag att jag kan mycket, men så frågar jag mina föräldrar om saken och förstår hur mycket jag fortfarande
har kvar att lära mig.
Jag kommer inte ihåg särskilt många frågor från intervjutillfället, men det var någon som
frågade mig om vad jag kommer att bli när jag är stor. Ärligt talat har jag ingen aning, så
jag svarade helt enkelt ”Äldre”. Det bästa med intervjudagarna var nog ändå att jag fick
träffa så många andra otroliga ungdomar. Alla hade så unika personligheter och vågade
säga sina åsikter. Det var ett nöje att få träffa er allihop!

Valintahaastattelun erikoisin kysymys koski Hitleriä. Extempore kysymyksen
keksiminen yhdelle historiankirjojen hirmuvallitsijoista oli haastavaa, mutta uskon antaneeni itselleni tyypillisen kaltaisen vastauksen halutessani tietää mikä
hänelle oli tärkeää ja rakasta.

När jag nu skriver detta är det ungefär 286 dagar kvar tills jag åker. Jag är nervös, men
på ett bra sätt. Det känns så overkligt att säga att jag ska flytta till Swaziland! Jag ser
fram emot precis allt: landet, campuset, vänner, maten, hobbyerna och skolgången. Jag
är redo för mitt äventyr att börja!
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Where are they now ?

Aida Worku, UWC Costa Rica

Terhi Honkonen, UWC Atlantic College 98-00

Olen 16-vuotias Aida Worku. Asun kehä kolmosen ulkopuolella, Pohjois-Espoossa. Tulen isosta perheestä; olen seitsemästä lapsesta kolmanneksi vanhin. Vielä tämän kevään olen Ressun lukion ensimmäisellä vuosikurssilla, mutta ensi syksynä muutan Montezumaan, Yhdysvaltoihin,
sillä aloitan IB:n UWC-USA:ssa.

Viime numerossa Susa Niiranen (AC 99-01) toivoi kuulevansa Terhin kuulumisia

Kuvailisin itseäni energiseksi ja ahkeraksi. Kiinnostukseni kohteita ovat muun muassa
ihmisen biologia, oboen soittaminen sekä eri kielten, erityisesti saksan opiskelu. Tulevaisuudessa haluaisin matkustaa ja nähdä maailmaa. Tavalliset vapaa-ajan harrastukseni
vaihtuvat kausittain. Keväisin kiertelen kirppareilla etsimässä muiden pois heittämiä aarteita, kesäisin uin ja pelailen koripalloa (kyllä, huolimatta pituudestani ja olemattomista
taidoistani) kavereideni kanssa, syksyisin katson suosikkileffojani ja pitkän talven odotan
jo seuraavaa kevättä.
Päätin hakea UWC:hen, sillä liikkeen arvot ovat samankaltaisia kuin omani. Ympäristön,
muiden kulttuurien sekä yhteisön arvostaminen ovat tärkeitä asioita, ja ajattelin UWC:n
sopivan minulle. Stipendi kuulosti ainutlaatuiselta ja erityiseltä tilaisuudelta.
Valintahaastattelussa kysyttiin, mikä tekee minut iloiseksi ja mikä surulliseksi ja koin tämän mielenkiintoiseksi kysymykseksi, sillä en odottanut kysymystä ollenkaan. Muistelen vastanneeni, että iloiseksi minut tekee siskoni ja surulliseksi jatkuvat huonot ympäristöuutiset. Mietin kysymystä vielä jälkikäteen ja mieleeni tuli toinen asia, mikä tekee
minut viikottain onnelliseksi. Joka torstai, kun kävelen soittotunnilta bussipysäkille Espoon Karakalliossa, pysähdyn hetkeksi katsomaan monen metrin korkuista muraalia, jossa vanha pariskunta halaa. En osaa selittää miksi, mutta sitä katsoessa tulee aina hyvä
mieli. Muraali on taitavasti tehty ja tuntuu kuin tuntisin pariskunnan, vaikka en ole heitä
koskaan tavannutkaan.
Valintapäivästä päällimmäisenä jäi mieleen muiden hakijoiden kanssa juttelu ja fiilisten
jakaminen. Olen viime aikoina tottunut selittämään monille, mikä UWC on, joten oli
hauska tavata ihmisiä, joilla oli sama tavoite kuin minulla. Jos en olisi saanut stipendiä,
olisin ollut todella pettynyt, mutta valintapäivästä ei silti olisi jäänyt huono maku suuhun.
Odotan UWC-kokemukselta eniten uusia ystäviä, hauskoja muistoja ja uuden oppimista. Sekä kauhunsekaisella innolla sitä hetkeä, kun aivojeni hahmotuskyky kääntyy kilometreistä maileihin, euroista dollareihin sekä celsiuksista fahrenheiteihin.
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1. Mitä teet nykyisin?
Opiskelin Turun yliopistossa valtiotieteiden maisteriksi ja yritin vastustaa opettajan työn kutsumusta huonolla menestyksellä. Työskentelen
historian ja yhteiskuntaopin opettajana kerrassaan mainioiden nuorten ihmisten
parissa. Erinäisten vaiheiden jälkeen päädyimme perheeni kanssa muuttamaan takaisin synnyinseuduilleni Pohjanmaalle. Vapaa-ajallani
harrastan hiljaisuutta koirien, lampaiden ja kanojen kanssa, paitsi kun
olen harhautuneena kunnallispolitiikkaan.
2. Vaikuttiko opiskelusi UWC-koulussa tähän valintaan?
Ei valintaan, mutta työn perustana olevaan missioon kyllä. Aikoinaan ajattelin, että
kun Pohjanmaalta pois pääsen niin koskaan en takaisin muuta. Koin ilmapiirin ja ihmisen olemiselle asetetut rajat niin ahtaina. Jos nyt omalla työlläni ja esimerkilläni

Hajahuomio Throwback

Gems from the archive of Finnish UWC-newsletters

pystyisin vaikuttamaan siihen, että nuoren ihmisen maailmankuva ja ihmiskäsitys hitusen avartuisi, olisin tyytyväinen.

On the bottom shelves of our Lapinrinne office’s bookshelves, there are
old folders with past Hajahuomios. The first Hajahuomio was dated
13.6.1977 and it was setup to ”...contribute towards the unity of our association and to function as a much-needed communication channel”.
In this section, we highlight some gems from the archive of over 100
issues of Hajahuomio.

3. Mikä on ensimmäisenä mieleen tuleva muistosi UWC-vuosilta?
Coastguards-porukan kanssa vietetyt hetket kallioilla, alituiseen taustalla
pauhaava meri. Carrel unit, kun opiskeltiin ja naurettiin, naurettiin ja opiskeltiin. Toisaalta myös ikävä metsään ja hiljaisuuteen.
4. Koululla rikkomasi sääntö, jonka rikkomisesta olet jälkeenpäin tyytyväisin.

To learn more about Hajahuomio’s history, look for the 1/2016 Hajahuomio. In it, there is an insightful account written on the occasion of
the 50-year-anniversary of Finnish UWC-scholars by then editor-in-chief
Ida Korpivaara.

En tiedä olenko tähän tyytyväinen, mutta project weekin aikana meidän
piti ystäväni kanssa mennä Irlantiin. Jostain syystä päädyimmekin ostamaan liput Ranskaan emmekä ”muistaneet” kertoa muutoksesta koululle.
Seikkailimme Nizzassa, Cannesissa, Monacossa ja Italian puolella viikon
ansaiten tästä hyvästä rehtorin kirjallisen varoituksen. Ei harmittanut.
5. Terveisesi nykyisille UWC-opiskelijoille.
Nauttikaa. Jälkeenpäin ei ymmärrä, miten uniikissa ympäristössä onkaan
saanut nuoruutensa viettää.
6. Kenet nimeät seuraavaksi haastateltavaksi.
Kaisa Kivipelto. Olemme kumpikin Vimpelistä kotoisin, ja Kaisa lähti vuotta myöhemmin USAan. Terveiset myös ”naapurin” Sarille sekä ex-oppilaalleni Freyalle!
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13

Spring Greetings from 1982

14

IB Finnish Book List (& excellent summer reads!) from 1998

Yhdistys tiedottaa

Finnish UWC-Network’s

Network News

Tavoitejulistys / Målsättning / Statement of Purpose
Suomen UWC-yhdistys perustettiin vuonna 1977 toimimaan kaikkien suomalaisten UWC-koulunkäyneiden yhteyskanavaksi. Tämä rooli sillä on edelleen. Vuodesta 1999 yhdistyksellä on lisäksi
ollut erityinen päämäärä: vastata siitä, että jatkossakin parhaat mahdolliset hakijat valitaan Suomen edustajiksi UWC-kouluihin. Käytännössä tähän päämäärään pääsemiseksi tarvitaan kokonaisvaltaista toimintaa. Se sisältää esimerkiksi
- Esite- ja hakumateriaalien tuottamisen
- UWC-tiedotuksesta vastaamisen
- Valintaprosessin vuosittaisen koordinoinnin
- Yhteydenpidon UWC-järjestön ja sen koulujen kanssa
- Suomen edustamisen kansainvälisissä UWC-tapaamisissa
- Suomalaisten opiskelijoiden tukemisen UWC-aikana

Kesätapaaminen seuraavana viikonloppuna,
12.-14.6.2019!
Innolla odotamme perinteistä kesätapaamista, joka
järjestetään tänä vuonna Palajärven leirikeskuksessa. Viime vuonna debytoinut ja pidetty ”alumnien
grilliosio” on myös tänä vuonna osa lauatai-illan
ohjelmaa niille, joilla ei ole aikaa koko viikonlopun
viettoon, mutta haluavat silti tulla moikkaamaan
UWC-tuttuja. Yhteiskuljetuksen lähtö on klo 15:30
Kiasman edestä ja paluu klo 21:00.

Päämäärään pääsemisen takaa ja mahdollistaa Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin jatkuva taloudellinen ja henkinen tuki. Vuodesta 1999 lähtien se ei ole tarkoittanut pelkästään
stipendirahoitusta vaan myös toiminnan pyörittämisen myönnettävää vuosittaista toiminta-avustusta. Avustuksen käytöstä vastaa UWC-yhdistys. UWC-yhdistyksen jäsenten vastuulla on, että
päämäärä toteutuu. Jos hyviä UWC-stipendiaatteja valitaan vuosittain, stipendien rahoittajat kokevat toiminnan arvokkaaksi varmasti myös tulevaisuudessa.
_____________________________________________________________

Autokyytejä on tulossa ainakin Turusta ja Vantaalta. Jos haluat vielä mukaan, niin laita pikimmiten
viestiä info@uwc.fi !

Finlands UWC-förening grundades 1977, med målet att fungera som en kontaktlänk mellan alla
finländska UWC-studenter och fungerar fortfarande utgående från samma mål. Från ock med 1999
har föreningen också som uppgift att se till att de bästa möjliga av de sökandena väljs som representater för Finland till UWC-skolorna. För att uppnå detta behövs omfattande
- framställning av broschyr och ansökningsmaterial
- ansvar för informationsspridning om UWC
- årlig koordinering av ansökningsprocessen
- att upprätthålla kontakt till UWC-skolorna
- representation av Finland på internationella UWC-möten
- stöd för finländska studenter under UWC-tiden

Uusi hallitus valittu kevätkokouksessa
Haastavan vuoden ja ajoittain vaikealta vaikuttaneen rekrytointiprosessin päätteeksi yhdistyksen
hallitus onnistui saamaan enemmän hakemuksia,
kuin oli paikkoja. Lisää itse hallitusvalituista ensi
numerossa.

Suomen Kulttuurirahastos och Svenska kulturfondens fortsatta ekonomiska och andliga stöd garanterar och möjliggör att dessa mål uppnås. Från och med 1999 har stödet till UWC-föreningen
inte bara omfattat stipendiefinansiering utan det har också inneburit ett årlight stöd för föreningens verksamhet. UWC-föreningens medlemmar bär ansvaret för att målen uppnås. Om goda
UWC-stipendiater väljs årligen kommer finansiärerna säkerligen också i framtiden värdesätta verksamheten.
_____________________________________________________________

Piknik ja puistohengailua lauantaina 13.7.
Rentoa yhdessäoloa Hesperianpuistossa, Helsingissä klo 14:00 alkaen. Tapahtumasta lisää
FB:ssä ja hiljattain luodussa UWC Finlandin
WhatsApp-ryhmässä. Liity lähettämällä puhelinnumerosi osoitteeseen info@uwc.fi.

The Finnish UWC Network was founded in 1977 to act as a communication network and channel
for Finnish UWC alumni. From 1999 the Network has also been solely responsible for the coordination and follow-through of the Finnish UWC students and of ensuring that the best candidates
are selected every year. From 2005 onwards the Network will also decide on the distribution of
scholarships to different colleges and handle the transactions required.This goal is enabled by the
continuing financial and mental support of the Finnish Cultural Foundation and Swedish Cultural
Foundation in Finland.
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00180 Helsinki
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Mitä mieltä olit uudistetusta ja digitalisoidusta Hajahuomiosta?
Oliko sisältö sopivaa ja oliko sitä tarpeeksi?
Missä asioissa jäit kenties kaipaamaan vanhaa, postitettua versiota – entä
mitkä asiat ovat kenties paremmin tällaisessa Hajahuomiossa?
Auta Hajahuomiota ja yhdistyksen toimintaa kertomalla mielipiteesi
sähköpostitse, kesätapaamisessa tai piknikillä!

