SO Oksanens tal på inskriptionen 4.9 och 5.9.2019
Bästa kansler, rektor, rektor emeritus, vicerektorer, studenter, bästa deltagare,
Det blåser nya vindar på universitet och i universitetsvärlden och man kan inte undgå att ställa sig
frågan: Vad är vår riktning? Det finns starka krafter som driver Akademin framåt, inte minst vår nya
rektor som redan imponerat mig och många andra med sin drivkraft, sitt nytänk och sitt synnerligen
positiva och inkluderande synsätt vad gäller studenter. Det känns underbart att den fantastiska
relationen mellan studenterna och Akademins ledning, som byggdes upp under Mikko Hupas tid, nu
får fortsättning med dig Moira.
Om vi vill skapa ett universitet som verkligen blickar mot framtiden så måste vi tänka i nya banor
och förstå att vi inte endast kan mäta excellens i examina och prestationer. Framtidens Åbo Akademi
skall lösa internationella problem och ständigt sträva till att förbättra vårt samhälle. För att hitta
lösningar behöver vi tvärvetenskaplighet och hela samfundets aktiva deltagande. Att ge studenterna
möjligheten att påverka sin omgivning och utbildning är i nyckelposition då vi söker aktivt
engagemang i formandet av den rätta riktningen. Sanningen är att vi själva har makt över vår
utveckling, men den måste även innehålla självreflektion och utrymme för korrigering.
Studentkåren har bidragit med aktivt studentengagemang i redan etthundra år. Åbo Akademi stöder
studentengagemang och studentpåverkan, vackert så, eftersom vi här bygger upp framtidens
samhällspåverkare. Universitetet behöver dra nytta av sina studenter – det är ju vi som är experter på
hur det är att vara studerande idag. Studenter har inkluderats i processen för att utforma den nya
strategin och därmed påverkat universitetets framtida riktning. Studentrepresentation finns i
fakultetsråd, Universitetskollegiet, styrelsen och nu även i rektors ledningsråd. Det är tydligt att det
finns ett genuint intresse från universitetets sida att inkludera studenter och höra våra åsikter.
Vi har inte endast en ny ledning, utan också nästan 900 nya studenter som valt att börja studera på
Åbo Akademi. Hjärtligt välkomna och grattis till ett utmärkt val! Ni kommer möta många utmaningar
under åren, så som man gör i livet, men det är inte utan orsak som studietiden ofta talas om som den
bästa tiden i ens liv. Engagera er i föreningar, i Studentkåren och i andra förtroendeuppdrag – det är
via dem man hittar vänner för livet och där man skaffar sig färdigheter man inte kan erhålla via
studier.

Framtiden kan ofta kännas lite skrämmande samtidigt som man har tusen olika möjligheter inför
morgondagen. Själv ser jag morgondagens osäkerhet som möjligheternas oas, trots att jag motiveras
av starka visioner och tydliga mål – den klara riktningen. Jag tror att många kan känna igen sig i detta.
Osäkerheten är speciellt närvarande då man som ny studerande tar första steget in i universitetslivet
och allt det nya som det för med sig. Studentkårens önskan är att resurser riktas till ökat stöd och god
handledning – ingen ska behöva känna sig ensam, borttappad eller bortglömd.
I expect Åbo Akademi University to be the place where we understand the differences between
individuals, but where we still treat everyone as equals. A strong university where we can support
and learn from each other and invest in togetherness. I also want to welcome our international students
to the university. All of you have a story to tell and we can learn a lot by just listening. Our society
works better when everyone can be involved and everybody’s talents are acknowledged.
I hundra år har Studentkåren aktivt påverkat sin omgivning, inom universitetet, lokalt och nationellt.
Studentpåverkans roll i de olika beslutfattande organen är betydelsefull och ger mervärde för både
universitetet och för individen. Genom att stöda studenterna, stärker vi också universitetet i sin helhet.
Så då universitetet står inför svåra vägval, så är det bara att fråga oss studenter. I alla processer är det
väl klokast att fråga de sakkunniga?
Tack!

