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Ärade rektor, bästa universitetsgemenskap och inbjudna gäster
Det är en högtidlig tanke att rötterna till bildningen och utbildningen i Finland fick sin början just i
de här trakterna under 1200-talet, och 800 år senare blomstrar i samma kvarter en akademisk
gemenskap på många tusen personer, nämligen Åbo Akademi, en pärla i det tvåspråkiga Åbo.
--Åbo är större än sin storlek i fråga om utbildning och forskning. Det har ett stort värde för Åbo
och jag är mycket stolt över det.
Universiteten är föregångare i samhället, de producerar ny kunskap och nya insikter och påverkar vårt sätt att handla.
Staden med två vetenskapsuniversitet Åbo Akademi och Åbo universitet samt med fyra andra
högskolor och en gemenskap på sammanlagt över 40 000 studerande och lärare garanterar att
Åbo har väldigt mycket kompetens och potential.
Jag tycker att vi på ett ännu bättre sätt ska utnyttja högskolornas kompetens så att den gynnar
hela Åbo. Utöver de akademiska kretsarna och Åbo stad är det också till nytta för hela Åboregionens näringsliv och invånare.
--När man för ett par år sedan utarbetade en strategi för Åbo som sträcker sig fram till 2029 deltog också flera representanter för högskolorna, inklusive rektorerna, i arbetet. Det är mycket viktigt att stadens strategi utarbetas i ett brett samarbete med de centrala intressentgrupperna och
stadens invånare, eftersom strategin inte utarbetas endast för stadens organisation, utan för
hela staden. Det är viktigt att vi alla omfattar de strategiska målen och att vi kan förbinda oss till
dem.
Under arbetet utformades stadens vision på följande sätt:
Åbo är en intressant europeisk universitets- och kulturstad som har mod att förnya sig och en
stad där det är bra att leva och lyckas tillsammans.
Tänkandet kring universitetsstaden har alltså getts högsta prioritet i stadens strategi, i stadens
vision. Min uppfattning är att det är för första gången som universitetsstaden nämns i vår vision.
Var det så att universiteten tidigare sågs som självklarheter, eller var det politiskt problematiskt
att endast tala om universiteten. Själv anser jag att den starka universitetsstaden är en förutsättning för att även andra högskolor och läroanstalter har möjligheter att bedriva verksamhet med
framgång i staden, men det är viktigt att ta upp universiteten i dessa sammanhang. Detta gör
vår stad intressant såsom det också konstateras i vår strategi.
När vi granskar vår strategi lite närmare så hittar vi bland annat följande viktiga mål:

-

Tillsammans med högskolorna och övriga samarbetspartner bygger staden upp en attraktiv innovationsmiljö och ett campus- och vetenskapsparkområde som skapar en
gynnsam miljö för nätverkande och gör det möjligt att utnyttja och kommersialisera kompetensen.

-

Vårt mål är också att Åbo är Finlands bästa studiestad, och där även boendet för studerande är bäst i landet.

Bästa åhörare,
Åbos strategi innehåller inte bara vackra tankar utan vi tar redan konkreta steg mot dess mål.
Jag ska berätta er om tre olika samarbetsformer som leder mot vår vision.
För det första bildade staden, universiteten och högskolorna samt deras studerandeorganisationer för ca ett par år sedan ett nätverk som bär namnet Studiestaden Åbo för att man ska
kunna säkerställa att Åbo är en lockande studiestad när det gäller kvaliteten på utbildningen,
boendet och fritidsutbudet. Samarbetsnätverkets ordförandeskap roterar mellan parterna och
nästa år är det Åbo Akademi som tar över ordförandeskapet.
För det andra tecknades ett samarbetsavtal mellan åtta högskolor, Turku Future Technologies i
höstas. Det har redan burit konkret frukt. Här i Åbo inledde de första 28 studerandena för ett par
veckor sedan en examensinriktad fortbildning som leder till en diplomingenjörsexamen i maskinteknik.
Utbildningens mål är att tillgodose teknologiindustrins växande behov i Egentliga Finland och
Satakunta. Projektet stöds av städerna Åbo, Björneborg och Raumo, Egentliga Finlands förbund, Satakunta förbund och de lokala handelskamrarna.
Utbildningen däremot ordnas i samarbete med Tammerfors tekniska universitet, Åbo universitet,
Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola och Satakunta yrkeshögskola.
Ett tredje exempel hör ihop med spetsprojektet Åbo campus och vetenskapspark:
Åbo universitets, Åbo Akademis och inom den närmaste framtiden även Åbo Yrkeshögskolas
alla centrala undervisningscampus ligger exceptionellt tätt och i omedelbar närhet av stadskärnan. I samma område finns också universitetssjukhuset samt Åbo vetenskapspark som utgör
stadens viktigaste koncentration av kontorsbyggnaderna.
I och med spetsprojektet har vi en enastående möjlighet att utveckla området till ett lätt tillgängligt och attraktivt kompetenscentrum, där högskolorna i området och företagen samarbetar till
förmån för hela Åboregionen.
Området utvecklas på ett helhetsbetonat och koordinerat sätt i samarbete med högskole- och
företagsvärlden, och de logistiska lösningarna och servicekanalerna planeras så att de betjänar

dem som arbetar, studerar och bor i området. Ett av projektets centrala mål är en Timmes tåg
varmed Campusområdet och vetenskapsparken ännu tätare förenas med huvudstadsregionens
pendlingsområde.
Jag har en stark tilltro till att Åbo campus och vetenskapspark redan inom de närmaste åren utvecklas till en attraktionsfaktor för Åbo.
Bästa åhörare,
Jag har talat mycket om samarbete och nätverkande. Ser man till Åbos storlek är det relativt lätt
och å andra sidan är det en förutsättning för att man lyckas. Tillsammans är vi mer.
Varje part ger också sitt bidrag till samarbetet, så gör också Åbo Akademi.
Det är på många sätt en unik del av Åbo. Åbo Akademi är Finlands enda svenskspråkiga universitet och en betydelsefull finlandssvensk institution inte bara i Åbo utan också på riksomfattande nivå.
Åbo Akademi har starka band och fungerande förbindelser till andra universitet i Norden av historiska, kulturella och språkliga orsaker. Samarbetet omfattar allt från student- och lärarutbyten
till strategiskt partnerskap.
Nuförtiden är Akademi också ett lockande lärosäte för finskspråkiga studerande. Detta ger ju
perspektiv på den finlandssvenska kulturen och Norden, och gedigna språkkunskaper med
tanke på den offentliga förvaltningens uppgifter.
Åbo Akademi är också ett mycket internationellt universitet. Härifrån åker man på utbyte och hit
kommer ett tusental utbytesstuderande årligen. Det lilla universitetet har också ett brett utbud av
magisterutbildningsprogram på engelska.
I början sade jag att Åbo Akademi är en pärla i det tvåspråkiga Åbo. Därför gratulerar jag er
som har blivit antagna till Åbo Akademi och önskar hela personalen och studerandena framgång för det kommande läsåret.

