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West Finland College (Finnish: Länsi-Suomen opisto ) is the oldest Finnish-speaking Folk High School
operating in the village of Loima, Huittinen (Location). This religiously and politically independent
educational institution was founded in 1892.
The College is a well-known and one of the biggest educational institutions focused on informal adult
education in Finland. Every year over a thousand students from different countries study a variety of
courses presented by the College. The courses cover foreign languages, theatre and arts studies as well as
preparatory courses for entrance exams for medicine, law, economics etc.
The mission of West Finland College is to guide and support students in achieving personal, cultural and
educational goals in accordance with lifelong learning principles. Along with that, the school promotes the
sense of community and internationality of education.
The historical and cultural venues of the College like the Assembly hall are where numerous meetings,
seminars and celebrations are held. The Chimney Hall is located on the river bank and is a very popular
place for arranging events. In autumn 2010 a new stage with seats were added to the Chimney hall.
Dormitories are either new or fully renovated. Over 90% of College's students live in the dormitories.
http://www.westfinlandcollege.com/
College Zachodniej Finlandii (po fińsku : Länsi-Suomen Opisto) jest najstarszą fińskojęzyczną Szkołą
Ludową działającą w miejscowości Loima, Huittinen. Ta światopoglądowo i politycznie niezależna
instytucja edukacyjna została założona w 1892 roku.
College jest dobrze znaną, jedną z największych instytucji oświatowych w Finlandii. Jego działalność
koncentruje się na nieformalnej edukacji dorosłych. Każdego roku ponad tysiąc słuchaczy z różnych krajów
świata uczy się na różnorodnych kursach językowych, teatralnych, artystycznych czy przygotowujących do
egzaminów na studia wyższe np. na prawo, ekonomię czy medycynę.
Misją Colleg’u Zachodniej Finlandii jest prowadzenie i wspieranie uczniów w osiąganiu osobistych,
kulturalnych i edukacyjnych celów, w myśl zasady uczenia się przez całe życie. Wraz z tym, szkoła promuje
poczucie wspólnoty i międzynarodowy charakter edukacji.
Miejscem historycznym w Colleg’u jest Aula, gdzie odbywają się liczne spotkania, seminaria i inne
uroczystości. Znajdująca się na brzegu rzeki Sala Kominkowa jest bardzo popularnym miejscem
organizowania wielu imprez. Jesienią 2010 roku dobudowano do Sali Kominkowej scenę i widownię.
Akademiki są nowe lub gruntownie odnowione z możliwością użytkowania pralni i kuchni. Ponad 90%
studentów mieszka w akademikach.

