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Hei Aalto-yhteisö!
Tervetuloa Aaltoon ja hyvää lukuvuoden alkua uudet ja vanhat opiskelijat!
Tahdon toivottaa niille teistä, jotka aloittavat tänä vuonna opintonsa Aallossa valtavasti
onnea opiskelupaikan johdosta! Seuraavat vuodet tulevat olemaan teille oppimisen ja
kehittymisen aikaa. Yliopistossa ja opiskelijayhteisössä vietetyt vuodet tulevat olemaan
ikimuistoisia.
The Years spent studying are a busy time filled with possibilities. The possibility to find
life-long friends, a passion for your career or even a partner.
This time of life carries with it a lot of expectations. With expectations comes pressure.
Pressure to do well in your studies and simultaneously get to experience all the great
things that past generations of students always talk about.
Muistakaa kuitenkin, että jokaisen opiskelijan reitti on uniikki. Se mitä muut tekevät tai
ehkä jopa kertovat, että teidän tulisi tehdä, ei välttämättä ole se itselle oikea polku.
Opiskelijoiden ainut tehtävä ei ole opiskella.
Näistä vuosista on tarkoitus nauttia, vaikka opintoihin tuleekin suhtautua vakavasti.
Harrastukset, opiskelijayhteisön toimintaan osallistuminen ja muu vapaa-ajan toiminta
on tärkeä osa opiskelijat arkea.
När du tänker på allt du kan göra under dina studier kan det verka som en omöjlig
ekvation att balansera alla aspekter av ditt studieliv.
Jag vill uppmuntra er att genomföra era studier och delta i resten av studielivet precis i
den takt ni känner att passar er.
Jag vet att nya generationer av studeranden är under mer press varje år, men det är
helt okej att sakta ner när du känner för det.
Tahdon toivottaa myös vanhemmat opiskelijat tervetulleiksi takaisin Aaltoon!
Orientation week and the beginning of a new academic year are an inspiring time. The
possibilities of a new semester bring an excitement to our everyday lives. New students
fill the campus and the excitement for new things to come is contagious.

Viime vuosina ilmassa on kuitenkin häilynyt myös ikävämpiä tunteita, jännitys ja
epävarmuus siitä, mitä nurkan takana odottaa. Turhautuminen siihen, että odotettuja
kohtaamisia ja lukuvuoden aloitusta ei ole voitu täysimääräisinä toteuttaa. Pettymyksiä
siihen, että pitkään odotettu yliopistoelämä alkaa eristyksissä omassa asunnossa.
Yliopistoyhteisö on kokenut kovia viimeisen muutaman vuoden aikana. Koko yhteisö
teki parhaansa ja suoriutui yllättävistä olosuhteista erinomaisesti. Tästä huolimatta,
äkillinen pandemiasta johtuva muutos yhteiskunnan ilmapiirissä oli kova isku varsinkin
opintojaan aloitteleville opiskelijoille, joista useat joutuivat selviämään uudessa
ympäristössä ilman normaalisti opiskeluaikoihin kuuluvaa tukiverkkoa.
Epävarmuudet ja vaikeat ajat eivät ole ohi, mutta historia on osoittanut, että
yliopistoyhteisöistä löytyy voimaa ja ymmärrystä selvitä vaikeista ajoista ja yhteiskunnan
muutoksista. Aallossa autetaan kavereita ja apua tarvitsevia. Täällä kaikki hyväksytään
mukaan ja kaikkien panosta tarvitaan.
Vaikka nykyaikana yksilön merkitys on korostunut, eivät yhteisöt ja niiden voima ole
kadonneet minnekään - päinvastoin. Aalto on yhteisö, johon jokainen teistä nyt kuuluu
ja josta toivon jokaisen teistä voivan olla ylpeä.
Empathy, friendship and open communication are needed now more than ever. Lets be
there for each other. Lets enjoy each others company and grow together. Lets meet
new people with open minds and hearts and bring new people in our circle of friends.
Hopefully the new academic year brings us all some unforgettable experiences and
feelings of success.
Happy beginning of the academic year!

