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Kansainvälinen Arktinen yliopisto juhlii avajaisia 12. kesäkuuta

(Rovaniemi, Suomi – 6. kesäkuu, 2001) – University of the Arctic— kansainvälinen korkeakoujen
verkosto jota seinät, kampukset tai tieteenalojen väliset rajat eivät pidättele—järjestää viralliset
avajaiset Rovaniemellä 12.6.2001 Arktisen neuvoston Suomen puheenjohtajakauden ensimmäisen
virkamieskokouksen yhteydessä. Arktinen yliopisto ei ole pelkkä virtuaaliyliopito; se on korkeamman
asteen koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöverkostoverkosto pohjoisilla alueilla, joka on omistettu
parantamaan koulutusta pohjoisessa, pohjoista varten ja pohjoisen toimesta.
Arktinen yliopisto avataan virallisesti 12. kesäkuuta 2001 Rovaniemellä yli kolmenkymmenen kaikissa
Arktisissa valtioissa sijaitsevan jäsenkorkeakoulun edustajan läsnäollessa. Avajaisjuhlassa
julkistetaan Arktisen yliopiston perusopetukseen liittyvät tärkeimmät toiminnot, jotka liittyvät opettajien
ja opiskelijoiden liikkuvuuteen pohjoisilla alueilla, Uarcticin opetusuunitelman sisältöihin ja
etäopetukseen. Arktinen yliopisto tulee myös ylpeänä esittelemään ensimmäisen johtokuntansa ja
Arktisen yliopiston neuvoa-antavan elimen (Circle of Elders), joita molempia kunnioittaa läsnäolollaan
kansallisesti ja kansainvälisesti ansioituneita henkilöitä.
Arktinen yliopisto saa rahallista tukea arktisilta valtioilta ja korkeaan koulutukseen pohjoisessa
keskittyviltä organisaatioilta. Vaikka hanketta vielä valmistellaankin ensimmäisiä opiskelijoita varten,
se on edistynyt vauhdilla nelivuotisen historiansa. Kansainväliset monikulttuuriselta ja
tieteidenväliseltä rakenteeltaan ainutlaatuiset työryhmät rakentavat yhteistyössä ohjelmia, jotka
tekevät Arktisen yliopiston kolmesta avaintavoitteesta todellisuutta. Nämä päämäärät ovat
asianmukaisen opinto-ohjelman rakentaminen, opintojen ulottamminen kaikille ryhmille ja liikkuvuuden
helpottaminen pohjoisessa. Kolme keskeistä ohjelmaa lähestyy tällä hetkellä pilottiprojektivaihetta:
sirkumpolaarinen liikkuvuusohjelma, joka helpottaa opiskelijoiden ja tiedekuntien jäsenten liikkuvuutta,
Arktinen oppimisympäristö eli internet-pohjainen portaali, joka tukee opiskelijapalveluita ja onlineoppimista sekä bachelor- tasoinen yhteinen opetussuunnitelma (Bachelor of Circumpolar Studies).
Arktisen yliopiston keskiössä on koulutus ja tutkimus johon koulutus liittyy Kuitenkin tämän
organisaation rooli ainutlaatuisen pohjoisen läsnäolon vahvistamisessa politiikassa sekä pohjoisten
kulttuurien ja kielten vahvistamisessa on merkittävä.
Alkuperäiskansojen organisaatioiden, pohjoisia yliopistoja edustavan Circumpolar Universities
Association’in, kahdeksan arktisen maan yhteisen Arktisen neuvoston sekä Arktisten
parlamentaarikkojen pysyvän komitean suosituksesta Arktiset valtiot ovat alkaneet nähdä Arktisen
yliopiston mahdollisena välineenä, jonka avulla pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa toteutetaan
käytännössä
”… Arktisen sirkumpolaarinen yliopisto… auttaisi rakentamaan pohjoista (mukaan lukien
alkuperäiskansojen) tietoa ja kehittämään pohjoista kapasiteettia selvittää Arktisen alueen haasteet
tulevilla vuosikymmenillä.” – Kanadan pohjoisen ulottuvuuden politiikka
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- more Arktinen yliopisto on yksi Arktisen neuvoston painopistealueista olevista asioista Suomen
puheenjohtajuuskauden aikana, ja se on myös Arktisen neuvoston virkamieskokouksen asialistalla
Rovaniemen kokouksessa 13.6. Suomen kantaa Arktisen koulutusyhteistyön painopistealueista 12.6.
avajaisjuhlassa valottaa avajaisjuhlan juhlapuhuja opetusministeri Maija Rask.

Yhdistämällä alueen resurssit vastaamaan alueen tarpeita Arktinen yliopisto rakentaa koulutusta, joka
on omistautunut ottamaan huomioon täällä asuvien ihmisten tarpeet sekä pohjoisten alueiden
vahvistamisen ja kestävän kehityksen.
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###
Arktinen yliopisto on riippumaton, kansainvälinen aloite, jota on kehitetty viimeiset neljä vuotta.
Arktinen yliopisto, jota usein kutsutaan "”yliopistoksi ilman seiniä/kampusta”, ei ole tutkintoja
myöntävä instituutio. Se on pohjoisten ja pohjoista tutkimusta harjoittavien yliopistojen,
korkeakoulujen ja organisaatioiden yhteistyöverkosto. Arktisen yliopiston jäsenet toimivat yhteistyässä
rakentaakseen alueen lähtökohdista suunnniteltua korkeakoulutusta pohjoisille opiskelijoille. Tuomalla
yhteen sirkumpolaarisen maailman erilaiset äänet Arktisen yliopiston tarkoituksena on tuottaa
relevanttia olevaa koulutusta pohjoisessa, pohjoista varten ja pohjoisen toimesta – koulutusta, joka on
omistautunut tämän alueen vahvistamiselle ja täällä asuvien ihmisten tarpeille kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti.
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