Bästa kansler, rektor, vicerektorer, studenter, mina damer och herrar,
Här är vi igen, löven börjar gulna, morgnarna blir svalare och vårt campus vaknar till
liv. Läsårsstarten är en tid som väcker starka känslor hos studenterna; en del känner
sig inspirerade och taggade inför studierna, en del skulle gärna ha stannat längre på
sommarlov, medan en del rentav känner rädsla för hur man ekonomiskt och mentalt
ska orka genom studieåret.
I början av detta läsår står högskolestuderandena inför nedskärningar och reformer
inom studie- och bostadsstödet. Såsom de flesta system har detta vissa vinnare och
vissa förlorare. Vår högsta prioritet bör vara att se till att alla orkar med studierna
från början till slut. SHVS goda hälsovårdstjänster är guldvärda och akademins
studiepsykolog är välbehövlig i dessa tider med förändringar.
Även Åbo Akademi har fått anpassa sig i och med de nedskärningar som
statsmakten har riktat mot universiteten. Det är en stor utmaning att med mindre
resurser få samma goda resultat och man kan fråga sig hur det är möjligt, och om
det alls är det. Den konstanta ekonomiska pressen som har satts på undervisningen
under de senaste åren har varit omtumlande och ofattbar. Den gemene studenten
vid ÅA ser detta som bland annat mindre kontaktundervisning och förminskning av
fastighetsytor i akademin.
Enligt den nya fastighetsplanen för åren 2017-2025 har ÅA satt målet att ha Europas
mest attraktiva campus medan fastighetsytan totalt sätt kommer att minska i
framtiden. För att lösa den här svåra ekvationen är det ytterst viktigt att studerande
involveras i planeringsprocesserna och att planeringsgrupperna har
studentrepresentanter då man planerar utrymmen. Jag vill uppmana er som är med
och påverkar och planerar de framtida utrymmena att med jämna mellanrum ställa
frågan som lyder som följande: Har vi lyssnat på studenternas åsikter i planeringen
av detta? Ett attraktivt och fungerande campus bör planeras tillsammans och i tätt
samarbete mellan studerande, personal och forskare vid ÅA.
För att inte bli alltför dyster på ett festligt tillfälle som detta, så vill jag gärna lyfta
fram de positiva nyheter vi har fått ta del av under senaste tiden. Åboregionen är för
tillfället i en exceptionell tid med positiv strukturförändring och behovet av

arbetskraft inom industrin är stort. Detta har lett till att ett nytt
samarbetsuniversitet vid namn FITech-Turku har grundats för att snabbt lösa den
akuta bristen på diplomingenjörer i regionen. Detta kommer att leda till att även
våra studerande får tillgång till ett större utbud av kurser. Österbotten har i sin tur
bland de lägsta arbetslöshetsprocenterna i landet och regionens energikluster tuffar
på och gör regionen till ett av de mest välmående landskapen i Finland.
Jag ser denna tid som en utmärkt möjlighet för Åbo Akademi att dra nytta av den
positiva trenden. Det är nu ett ypperligt tillfälle att marknadsföra samt utveckla ÅA
som det starka nordiska universitet där undervisningen är kvalitativ, studiemiljön
smidig och studieinriktningarna lockande och relevanta för arbetslivets behov.
Jag vill gärna fortsätta i de positiva tonerna och för studentkårens del tacka Rektor
och akademins övriga ledning och personal för ett gott samarbete under det gångna
året. Länken mellan studerande och ledningen är otroligt viktig för hela universitetet
och är något som vi bör upprätthålla och utveckla.
För de nya studerande som har hittat till Åbo Akademi vill jag rikta ett grattis till ett
gott val! Akademin som ett relativt litet och smidigt universitet med goda
möjligheter till kontakter i arbetslivet är och bör även i framtiden vara trumfkort då
man marknadsför universitetet.
Något vi kan vara väldigt glada över är det goda föreningslivet i vårt universitet, de
cirka 80 specialföreningarna inom ÅAS gör ett otroligt stort och duktigt jobb för att
få studerande att trivas på studieorten. Kom ihåg att som studerande även njuta av
studietiden och den gemenskap som den medför. Känner du att du vill påverka
akademin och studentkåren, då rekommenderar jag dig att ställa upp i höstens
kårval eller till de studentrepresentantplatser som är lediga.
Till sist vill jag ännu passa på och rikta ett tack till alla som har varit med och stött
planeringen och förverkligandet av läsårsöppningsfestligheterna både i Åbo i form
av Street Festival och i Vasa som konsert på torget. Genom att ordna dylika tillfällen
på båda orterna får vi en god start på akademiska året för universitetets alla parter.
Med dessa ord vill jag önska er alla ett gott 99:e läsår vid Åbo Akademi. Tack!

