Hyvät Aallon alumnit,
Aalto-yliopisto täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta. Tänään, juhlavuoden kymmenennen
kuukauden kymmenentenä päivänä, on ilo juhlistaa yliopiston 10-vuotista taivalta juuri
teidän kanssanne.
Tarkoitus on tehdä tällaisesta alumnipäivästä jokavuotinen perinne. Uskon, että ensi vuonna
voimme tavata ihan livenä täällä kampuksella.
Kymmenen vuotta sitten kun Aalto käynnistyi, tavoitteena oli rakentaa innovatiivinen
tutkimusyliopisto, joka tuo yhteen tieteen, taiteen, tekniikan ja talouden, vaikuttaa
yhteiskunnassa aktiivisesti, ja tekee töitä paremman maailman puolesta.
Aalto-yliopistolle annettiin myös kansallinen tehtävä vahvistaa maamme
innovaatiokykyä ensiluokkaisen tutkimuksen ja koulutuksen keinoin.
Kymmenessä vuodessa Aalto-yliopisto on saavuttanut monella rintamalla kunnianhimoiset
tavoitteet, jotka kolmen korkeakoulun yhdistymiselle asetettiin.
Olemme tuoneet yhteen tieteen, taiteen, tekniikan ja talouden samalla kampukselle. Meistä
on tullut edelläkävijä avainaloillamme. Kampuksemme ympärille on kehittynyt vauhdilla
maailmanluokan yhteistyökeskittymä ja olemme kasvaneet yhdeksi Euroopan
kansainvälisimmistä yliopistoista.
Yliopiston ympärille on kehittynyt yksi globaalisti kiinnostavimmista start-up
ekosysteemistä, josta on noussut maailmanluokan ilmiöitä, kuten start up sauna, slush tai
junction, josta syntyy vuosittain lähes 100 uutta yritystä ja joka on muuttanut koko
suomalaisen yhteiskunnan ajattelua yrittäjyydestä myönteisellä tavalla.
Tämä menestys ei olisi mahdollista ilman alumneja. Meitä Aallon alumneja on lähes sata
tuhatta. Me olemme verkosto, joka vaikuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa kaikkialla.
Aallon alumnien tiedot, taidot, kokemukset ja näkemykset ovat olleet ratkaisevassa roolissa
kymmenvuotiaan matkamme aikana.
Eivätkä verkostot rajoitu kotimaahan. Kymmenet tuhannet Aallon alumnit vaikuttavat
Suomen rajojen ulkopuolella. Yksin Etelä-Koreassa on lähes viisi tuhatta Aalto Executive
Educationin MBA- ja EMBA-alumnia. Olen viime vuosina tavannut alumnejamme,
esimerkiksi New Yorkissa ja Singaporessa. Kaikkialla elää vahva aaltolaisuus ja halu olla osa
yhteisöämme.
Alumnipolun alku on opiskelukokemuksessa. Lokakuussa käynnistynyt alumnikampanja
palauttaa mieleen eri alumnisukupolvien opiskeluaikoja, Paavo Nurmen patsaan meren
pohjasta nostoa odottavassa Wasa-laivassa Tukholmassa, Hukkaputken ja kymppisuoran,
Täffän spagetin, Kipsarin lounaat. Kutsumme alumneja kotiin. Koti on yhteinen, olitpa sitten
valmistunut Kauppikselta, TAIK:ista tai TKK:lta – tai kymmenvuotiaasta Aallosta. Olemme
kaikki aaltolaisia.
Kuten kymmenen vuotta sitten, olemme yliopistona jälleen käännekohdassa.

Elämme keskellä merkittäviä muutosvoimia. Kestävän kehityksen haasteet vaativat
välittömiä toimenpiteitä. Teknologiset murrokset vaikuttavat yrityksiin, työelämään ja
yhteiskuntiin perustavanlaatuisesti. Globaali talouden painopiste on siirtymässä Aasiaan.
Myös korkeakoulutuksen kenttä on syvällisessä muutoksessa: kysyntä ja myös kilpailu
lisääntyvät, digitalisaatio syvenee ja rahoitukseen kohdistuu paineita.
Vastaamme haasteisiin yliopiston uudella strategialla, jonka keskeinen tavoite on kestävän
tulevaisuuden rakentaminen. Strategia perustuu kolmelle arvolle: vastuullisuudelle,
rohkeudelle ja yhteistyölle. Nämä tekevät meistä yhteisön, ja me alumnit olemme tämän
yhteisön jäseniä.
Uuden strategian läpileikkaavat teemat ovat ratkaisujen rakentaminen kestävään
kehitykseen, radikaali luovuus ja yrittäjämäinen ajattelu. Näiden kautta rakennamme
maailmanluokan tutkimusta, opetusta ja vaikuttavuutta sekä Suomessa että globaalisti.
Tutkimuksessa kehitämme vahvoja osaamiskeskittymiä avainalueillamme ja tuomme yhteen
monipuolista osaamista ratkomaan maailman suuria haasteita.
Opetuksessa otamme entistä laajempaa yhteiskunnallista
vastuuta avainalojemme tutkintokoulutuksessa ja jatkuvassa oppimisessa.
Vaikuttavuus syntyy koko yhteisömme voimin rakentamalla innovatiivista, luovaa ja
yrittäjyyteen kannustavaa ekosysteemiä, joka pystyy kehittämään ratkaisuja kestävämpää
tulevaisuuteen.
Olen vakuuttunut, että Aalto yhteisönä kykenee vastaamaan yhteiskunnan vaikeisiin
haasteisiin ja tähän työhön tarvitsemme alumnit mukaan.
Alumnitoimintaan voi osallistua monin tavoin. Aallon nelisenkymmentä alumnijärjestöä
yhdistää tietyn koulun tai oppiaineen alumneja. Kaikille alumneille avoin Aalto Alumni Circle
on verkkoalusta, joka tuo saataville koko alumniyhteisön, tietoa tapahtumista ja
mahdollisuuden yhteydenpitoon muiden alumnien kanssa. Voit ryhtyä vaikkapa mentoriksi
opiskelijalle tai järjestää kurssitapaamisen.
Ryhdy siis aktiiviseksi alumnitoimijaksi tavalla tai toisella!
Voit tukea alma materiasi myös lahjoittamalla. Verkkolahjoitus onnistuu kätevästi, myös
puhelimella. Käynnissä oleva valtion vastinrahakampanja vahvistaa lahjoitusten
vaikuttavuutta. Lahjoitusten merkitys yliopistoille on yhä suurempi, kun tulevaisuus ja
julkisen rahoituksen taso on yhä epävarmempia.
Esimerkkinä lahjoittamisen merkityksestä haluan kertoa Jane ja Aatos Erkon säätiön
lahjoituksesta, joka julkistettiin tällä viikolla. Kymmenen ja puolen miljoonan euron
lahjoituksella Aaltoon perustetaan uusi Bioinnovaatiokeskus, jonka tutkimus ja opetus
muuttavat maailmaa ympärillämme kestävämmäksi. Lahjoitus on säätiön suurin kautta
aikojen ja rohkea ja visionäärinen panostus kestävään kehitykseen. Olemme siitä

äärimmäisen kiitollisia. Se muuttaa myös tapaa, jolla yliopistot ja säätiöt yhdessä voivat
toimia koko yhteiskunnan hyväksi.
Jokainen lahjoitus auttaa, olipa summa mikä tahansa, kestävämmän tulevaisuuden
rakentamisessa.
Alumnin elämä ei ole vain verkottumista, toimintaa ja lahjoittamista. Se on myös jatkuvaa
oppimista ja kasvamista. Kutsumme tätä Aallossa elämänlaajuiseksi oppimiseksi. Jatko- ja
täydennyskoulutus ovat tulevaisuudessa yhä tiiviimmässä yhteydessä yliopiston
tutkintokoulutukseen – jotta alumneille ja yrityksille tarjottavat tiedot ja taidot olisivat
suoraan tutkimuksen kärjestä. Tätä kaikkea haluamme kehittää yhdessä alumniemme
kanssa.
Hetken kuluttua kuulemme kolme eri näkökulmaa, miltä Aalto-yliopisto näyttää kymmenen
vuoden kuluttua. Varmaa on kuitenkin se, että Aaltoa on kehittämässä yhteisö, jossa
tieteen, taiteen, tekniikan ja talouden välisellä tiiviillä yhteistyöllä luodaan uutta tietoa,
osaamista ja innovaatioita paremman maailman puolesta. Ja että alumnit ovat tärkeä osa
tätä yhteisöä!
Kiitos, kun olet mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta!

