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Muistan vieläkin, kun vuonna 1998 joululomalta tulin töihin ja huomasin, että postissa oli tullut
paksu paketti Torinosta. Epäilin sitä esitteiksi. Olimme hakeneet ensimmäistä Tempushankettamme, ja kirjeestä löytyikin rahoituspäätös, silloisena markka-aikana 3,6 miljoonaa
markkaa.
Hankkeessa oli kyse liikkuvuuden tukemisesta. Mukana oli kymmenen korkeakoulua. Meidän tuli
organisoida kolmen vuoden aikana 120 opiskelijan kolmen kuukauden vaihdot Venäjän kanssa,
perustaa Pietariin kansainvälisten asioiden toimisto, sopia opintojen hyväksymisjärjestelmästä
Venäjän ja EU-maiden välillä sekä kouluttaa 20 pietarilaista henkilöstön edustajaa uusiin
opetusmenetelmiin, opintojen hyväksymiskäytäntöihin ja opintoviikkojärjestelmään. Tavoitteet
olivat vaativat näin jälkikäteen tarkasteltuna.
Tärkein yhteistyöyliopisto oli Pietarissa, ja onneksi olimme tuttuja jo ennestään. Muillakin
suomalaisilla kumppaneilla, Pohjois-Karjalan ja Haagan ammattikorkeakouluilla sekä
Lappeenrannan teknisellä yliopistolla, oli kokemuksia Venäjältä – toisin kuin espanjalaisilla,
hollantilaisilla, englantilaisilla ja saksalaisilla kumppaneilla, joille Venäjällä toimiminen oli täysin
uutta ja outoa.
Tempus-kokemuksen vuoksi meitä pyydettiin pian mukaan muihin Tempus-hankkeisiin. Heti
seuraavalla hakukierroksella Astrakhanin yliopisto etsiessään kumppania päätyi meihin. Samaan
aikaan syntyi myös melko eksoottinen yhteys Pohjois-Osetiaan, Vladikaukausiaan. Molemmat
hakemukset menivät läpi, ja meillä oli samanaikaisesti 3 Tempus-hanketta, joita kaikkia
hallinnoimme itse.
Tempus-projektien myötä kävi selväksi, että Venäjä on paljon muutakin kuin Pietari ja Karjala.
Astrakhanissa kehitimme business-koulutusta. Mukana olivat myös yliopistot Kalmykiasta ja
Dagestanista. Muistan automatkan Astrakhanista Kaspian meren rannalle Mahatskalaan,
Dagestaniin. Lämpötila arolla oli 45 astetta. Ajoimme Tsetsenian rajaa pitkin, jossa oli
toistakymmentä tarkistuspistettä. Olin ainoa ulkomaalainen, ja hämmästys oli aina melkoinen kun
näytin Suomen passia. Seuraava kysymys olikin usein: miksi ihmeessä sinä olet täällä?
Kyllä kulttuurituntemuksemme lisääntyi Kaukasuksella ja Kaspian aroalueilla! Italialaiset
kumppanimme eivät koskaan matkustaneet Vladikaukasiaan, koska heidän ulkoministeriönsä piti
aluetta liian vaarallisena. Tämä asetti haasteita hankkeen hallinnolle, mutta meille Kaukasuksen
alueen ihmiset olivat ylitsevuotavan vieraanvaraisia. Tiivis yhteistyö on jatkunut jo yli 10 vuotta.
Tälläkin hetkellä olemme Astrakhanin yliopiston kanssa kahdessa Tempus-hankkeessa
Kazakstanissa ja Kirgisiassa.

Tempus johtaa huomattavan moniin muihinkin yhteydenottoihin. Venäjällä viedään eteenpäin
koulutusreformia. Lähialueyhteistyöhankkeessa Tverissä esikuvaksi otettiin Suomen
opetusjärjestelyt ammatillisessa koulutuksessa. Siperian Tomskista sain juuri kyselyn
koulutusvierailusta Savoon. Savonia osallistui myös EU:n Erasmus Mundus -ohjelman
rahoittamaan liikkuvuutta edistävään hankkeeseen Ekaterinburgissa ja Novosibirskissä.
Ensimmäisessä liikkuvuushankkeessamme solmimme runsaasti kontakteja Pietarissa. Yhteistyö on
edelleen erittäin vilkasta, ja olemme ylläpitäneet sitä osin CIMOn FIRST- ohjelman rahoituksella jo
yli kymmenen vuotta. Vaihtoa on edelleen myös EU-kumppanien kanssa. Intensiivikurssitoimintamme Venäjällä on sekin alun perin peruja Tempus-ajoilta kesäkouluista Pietarissa.
Kuluvana keväänä esimerkiksi Pietariin on menossa erilaisille intensiivikursseille 120 liiketalouden
ja matkailun opiskelijaamme. Petroskoissa kursseja on syksyllä.
Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijarekrytointi ja jatkossa myös koulutusvienti osuu
kohdealueiltaan yksiin Tempus-kumppanuuksiemme kanssa. Astrakhanista ja Pohjois-Osetiasta
on ollut tutkinto-opiskelijoita, ja osallistumme myös rekrytointimessuille Pietarista ja Petroskoista
Kazaniin, jossa meillä on myös Tempus-partneri.
Suomalaisten korkeakoulujen kannattaa toimia myös kauempana Venäjällä. Kontaktiverkostot ja
toimintamahdollisuudet laajenevat. Meidän kansainvälistä toimintaamme Tempus on lisännyt
merkittävästi.

