Rehtori Mikko Hupan avajaisjuhlapuhe 7.9.2017 (käännetty versio)

Rouva kansleri, hyvät rehtorit, arvoisat tieteen harjoittajat, suojelijat ja ystävät!
Toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi Åbo Akademin lukuvuoden
avajaisiin.
Distinguished guests, dear international colleagues and students, you are cordially welcome
to the opening of the academic year 2017.
Sata on juuri nyt kovin ajankohtainen luku. Suomi täyttää tänä vuonna 100 vuotta,
ja Åbo Akademin 100-vuotisjuhlaa vietetään vuonna 2018. Meidän juhlavuotemme
on hienoa jatkoa parhaillaan vietettävälle Åbo Akademin säätiön 100vuotisjuhlavuodelle. Juhlavuosi on enemmän kuin vain sarja juhlatilaisuuksia.
Juhlavuonna on hyvä pysähtyä muistelemaan menneitä, pohtimaan nykytilannetta
ja tietysti myös katsomaan tulevaisuuteen.
Åbo Akademi on yhteiskunnassamme arvostettu yliopisto. Tästä olemme saaneet
todisteen yliopistojen varainkeruukampanjassa. Kampanja alkoi marraskuussa 2014
ja päättyi tämän vuoden kesäkuussa. Åbo Akademi keräsi yhteensä 12,7 miljoonaa
euroa lahjoituksina yrityksiltä, säätiöiltä ja yksityishenkilöiltä. Summa on osoitus
luottamuksesta Åbo Akademin kykyyn tuottaa laadukasta tutkimusta ja koulutusta
ja positiivisesti vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. Suurimpia lahjoittajia olivat
yrityksistä Kemira, Neste ja Fortum sekä säätiöistä Eschnerska stiftelsen ja Svenska
Kulturfonden. Myös lukuisa joukko yksityishenkilöitä osallistui avokätisesti
varainkeruuseen. Haluan esittää lämpimät kiitokseni kaikille lahjoittajille. Jokainen
lahjoitus pienimmästä suurimpaan on meille erittäin tärkeä.
Haluamme olla saamamme luottamuksen arvoisia ja käytämme lahjoitusvaroja
tutkimus- ja koulutustoimintamme pitkäjänteiseen kehittämiseen. Teemme
strategisia investointeja digitalisaatioon ja kansainvälistymiseen ja vahvistamme
yliopistomme osaamisen profiilialueita.
Åbo Akademille tärkeitä arvoja ovat moninaisuus, avoimuus, rohkeus, osallisuus ja
kestävyys. Nämä seikat nousivat esiin, kun laadimme yliopistomme strategiaa
vuoteen 2020. Tällä hetkellä nämä sanat tuntuvat tärkeämmiltä kuin kenties
kertaakaan aiemmin. Elokuussa Turku ja Suomi järkyttyivät väkivallanteosta
arkisena perjantai-iltapäivänä aivan tämän hienon kaupunkimme sydämessä.
Haluan vielä kerran tuoda esiin syvän osanottoni uhrien omaisille ja toivon voimia

loukkaantuneille ja heidän läheisilleen. Meille kaikille maailma näyttäytyy nyt
hieman erilaisena kuin ennen. On aika ennen elokuun 18. päivää ja aika sen jälkeen.
Emme saa kuitenkaan antaa vastakkainasettelun tai pelon luoda muureja ihmisten
välille, vaan meidän on puolustettava moninaisuutta, avoimuutta ja osallisuutta.
Yhdessä olemme vahvempia kuin yksin, ja yhdessä jatkamme eteenpäin keskittyen
hyviin asioihin. Yliopistolla on tässä iso vastuu: me koulutamme, jaamme tietoa ja
otamme kantaa yhdenvertaisen ja monimuotoisen yhteiskunnan puolesta.
Åbo Akademille kansainväliset opiskelijat ja tutkijat ovat merkittävä resurssi. Tänä
vuonna otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta
tulevien opiskelijoiden lukukausimaksut maamme hallituksen päätöksen
mukaisesti. Englanninkielisiin maisteriohjelmiimme hakeneiden määrä onkin
pienentynyt selvästi, mutta ennakkoarviomme mukaisesti. Muutamissa
maisteriohjelmissa, kuten International Human Rights Law sekä Peace, Mediation
and Conflict Research, hakijamäärä pysyi edellisvuoden tasolla. Se on hyvä merkki.
Åbo Akademi tukee tasa-arvoa ja olemme perustaneet stipendiohjelman, joka antaa
jatkossakin lahjakkaille Euroopan ulkopuolisille opiskelijoille mahdollisuuden
opiskella yliopistossamme. Nyt meidän täytyy pitää entistäkin parempaa huolta
koulutuksemme laadusta. Vain korkealla kansainvälisen tason opetuksen ladulla
voimme kilpailla maksavista opiskelijoista.
Parhaillaan käydään keskustelua siitä, pitäisikö yliopistojen luopua
valmistautumista vaativista sisäänpääsykokeista. Myös ylioppilastutkintoa
halutaan uudistaa siten, että se paremmin voisi korvata erilliset pääsykokeet. Tämä
merkitsisi suurta muutosta. Seuraamme keskustelua ja edellytämme, että saamme
äänemme kuuluviin päätöksenteossa. Kaikki koulutukset eivät ole samanlaisia eikä
niitä voi laittaa samaan muottiin. Osa koulutuksista edellyttää varmasti
tulevaisuudessakin jonkinlaista valintakoetta tai soveltuvuustestausta.
Åbo Akademi on omaksunut aktiivisen toimijan roolin Lounais-Suomen
positiivisessa rakennemuutoksessa. Seudun teknologiateollisuudella, erityisesti
auto- ja telakkateollisuudella on menossa erittäin vahvan kasvun vaihe ja
koulutetun työvoiman kysyntä on nopeasti lisääntynyt. Yliopistojen uusi
yhteistyöhanke Finnish Institute of Technology, lyhyesti FITech-Turku, pyrkii
nopealla aikataululla vastaamaan diplomi-insinöörityövoiman kysyntään. FITechiin
osallistuvat yliopistot suuntaavat opiskelijoittensa ohjelmia niin, että ne
mahdollistavat opintojen loppuvaiheen tekemisen Turun seudulla yhteistyössä
alueen yritysten kanssa. Näin opiskelijoitten on luonnollisempaa myös jäädä
Varsinais-Suomen yrityksiin valmistumisen jälkeen. Tärkeä osa yhteistyötä on eri
tavoin kasvattaa diplomi-insinöörikoulutuksen vetovoimaa ja lisätä DI-tutkinnon
suorittaneiden määrää. Tähän haasteeseen Åbo Akademikin tarttuu mielellään.
Vaikka FITech ei ratkaise laajemman DI-koulutuksen puutteen pitemmän ajan
ongelmaa Varsinais-Suomessa se varmasti tuo lyhyellä aikavälillä toivottua
vahvistusta alueen yritysten tarpeisiin.

FITech-Turku on esimerkki yliopistojen yhteistoiminnasta ympäröivän
yhteiskunnan ja yritysmaailman kanssa. Yliopiston pitää toimia aktiivisesti
yhteiskunnassa. Yliopiston ja elinkienoelämän yhteistyön vahvistamiseksi Åbo
Akademi on päättänyt perustaa ns. työelämäprofessuureja (Professor of Practice).
Työelämäprofessoriksi voidaan nimittää tohtorintutkinnon suorittanut henkilö,
jolla on vahva kokemus elinkeinoelämästä ja kiinnostusta työskennellä Åbo
Akademin tutkimuksen ja opetuksen hyväksi.
Toteutamme myös Vaasassa uuden koulutuksen, jolla on vahva kytkös
yhteiskuntaan. Åbo Akademi järjestää täysin uudentyyppisen kielikylpyopettajien
koulutuksen. Tähän uuteen ohjelmaan otetaan opiskelijoita sekä
lastentarhanopettaja- että luokanopettajakoulutukseen keväällä 2018.
Kasvatustieteen ja hyvinvointialojen tiedekunnan uusi panostus
kielikylpytutkimukseen ja -koulutukseen sopii hyvin Åbo Akademin
vähemmistötutkimusprofiiliin. Samalla kun koulutus tukee ja kehittää
ruotsinkielistä Suomea, sen yhteydessä tehtävä tutkimus lisää tietoa ja ymmärrystä
kansallisista vähemmistökielistä. Lisäksi toimiessaan tulevaisuudessa ruotsin
opettajina suomenkielisissä kouluissa nämä opiskelijat ovat kaksi- ja monikielistä
Suomea edistäviä lähettiläitä ja sillanrakentajia. Vaasan kaupunki on tärkeä
yhteistyökumppani Åbo Akademille kielikylpykoulutusten toteuttamisessa.
Laadukkaan koulutuksen tarjoaminen on Åbo Akademille keskeinen asia. Hyvän
opetuksen toteuttaminen vaatii monta asiaa. Opetusmenetelmiä on jatkuvasti
kehitettävä, uusimpien tutkimustulosten on näyttävä opetuksessa. Opettaja joutuu
panemaan itsensä täysillä likoon opetustilanteen aktiivisuuden ja kiinnostuksen
ylläpitämiseksi.
Tänään jaamme Harry Elfvingin rahastosta Vuoden opettaja -palkinnon ja Vuoden
ohjaaja -palkinnot. Ne ovat pieni kiitos opetushenkilöstön tekemästä arvokkaasta
työstä. En vielä paljasta palkittavien nimiä. Sen sijaan haluan nostaa esiin
organisaation ja johtamisen yliopistolehtori Nina Kivisen, joka on tänä vuonna
saanut Suomen Ekonomien Opetuspalkinnon. Tämä palkinto on erityisen arvokas,
koska ehdotus palkinnonsaajasta tulee nimenomaan opiskelijoilta, tässä
tapauksessa Merkantila Klubbenilta. Ovathan juuri opiskelijat luotettavin taho
opetuksen arvioinnissa. Onnea Ninalle ja kiitos hyvin tehdystä työstä!
Kun ajattelen tulevaisuutta, yksi sana nousee jatkuvasti esiin: yhteistyö. Åbo
Akademin nykyinen ja tuleva menestys on ratkaisevasti riippuvainen hyvästä
yhteistyöstä lukuisien tahojen kanssa.
Naapurimme ja ystävämme Turun yliopisto on tärkeä kumppanimme monella
saralla, ja olen kiitollinen erinomaisen hyvin sujuvasta yhteistyöstämme. Yksi
viimeaikaisista menestystarinoista koskee tutkimusta. Kaksi yhteistä tutkimuksen
profiloitumisaluetta on saanut vahvan tuen Suomen Akatemian
profiloitumishaussa: Lääkekehitys ja diagnostiikka yhtenä ja nyt mereen liittyvä
tutkimus toisena. On hienoa, että voimme nyt yhdessä vahvistaa näitä kummallekin

tärkeitä aloja.
Tänään haluan toivottaa myös Ammattikorkeakoulu Novian tervetulleeksi
kampukselle. Novia on muuttanut Henrikinkadulle, ja odotan yhteistyömme
syventyvän edelleen. Toivon että viihdytte joukossamme!
Åbo Akademi kehittää jatkuvasti kiinteistöstrategiaansa, ja suunnitelmat uuden
yhteisen luonnontieteiden ja kemiantekniikan rakennuksen rakentamiseksi
Juslenian tontille etenevät. Kampusalue muuttuu vähitellen yhä viihtyisämmäksi.
Myös Turun kaupungilla on mielenkiintoisia pitkän aikavälin suunnitelmia
kaupungin keskustan kehittämiseksi mukaan luettuina Tuomiokirkon ympäristö ja
kampusalueemme. Pidän suuressa arvossa, että saamme olla mukana visioimassa
kaupunkisuunnittelua. Turku on vilkas opiskelukaupunki, ja kaupungin johto on
viime vuosina hienolla tavalla ottanut huomioon kaupunkinsa korkeakoulut ja
opiskelijamme.
Lopuksi haluan toivottaa erityisesti kaikki uudet opiskelijat tervetulleiksi Åbo
Akademiin. Olette tehneet hyvän valinnan – pidetään yhdessä huoli siitä, että
opiskeluvuosistanne tulee teille ikimuistoista aikaa. Toivotan myös kaikki aiemmin
opintonsa aloittaneet sekä henkilöstön tervetulleiksi takaisin työn ääreen. Odotan
innolla uutta lukuvuotta yhdessä teidän kanssanne.
Dear international teachers, researchers, doctoral students and graduate students, I offer
you all a warm welcome to Åbo Akademi University. I hope you will find your stay here
fruitful and inspiring for your studies as well as for your personal life. We will, on our part,
do our best to make it both rewarding and memorable.

