Arvoisa pääministeri, rehtori Tuula, Your excellencies, hyvät kutsuvieraat, professorit ja muu akateeminen
yhteisö ‐ rakkaat opiskelijat!
Aalto‐yliopiston taival on kestänyt nyt reilut viisi vuotta. Tämä taival ei ole ollut helppo, mutta se on ollut
mielenkiintoinen ja Suomen korkeakoulukenttää herättelevä. Taivalta ei ole tehnyt helpoksi petetyt
rahoituslupaukset eikä varsinkaan se, että Suomen hallitus haluaa edelleen leikata valtiomme
tulevaisuudesta, koulutuksesta ja tutkimuksesta. Tilanne ei kuitenkaan ole välttämättä niin paha kuin se
näyttää. Hallituksen toimet ajavat yliopistot miettimään omaa ydintoimintaa ja tekemään tiukkoja ratkaisuja.
Tilanne pakottaa yliopistot fokusoimaan, eikä laajentamaan niin kuin vuosia on tehty. Näiden toimien kautta
saamme toivottavasti parannettua koulutusohjelmien tasoa ympäri Suomea.
Kuten Tuula mainitsi, Aallossa on tehty tämän osalta valtavasti työtä ja juuri oikeaan suuntaan. Tästä
osoituksena oli yliopistojen profilointihaku, missä Aalto sai suurimman avustuksen. Tämä pakottaa yliopistot
miettimään toimintaansa uudestaan, niin että niistä valmistuvat opiskelijat ovat alansa terävintä kärkeä myös
kansainvälisesti. Tämä on suunta, johon valtiomme tulisi pyrkiä yliopistoja rahoittaessa. Myös me opiskelijat
pohdimme ratkaisuja ja mietimme miten nykyisessä tilanteessa pystymme varmistamaan parhaan
oppimiskokemuksen, miten myös jatkossa opimme sosiaalisia taitoja yhteisössämme, ja miten, me
aaltolaiset, omaamme parhaat taidot muuttaa maailmaa.
Vid Aalto satsar man för varje år alltmer på tvärvetenskap genom att erbjuda biämneshelheter och kurser
som säkerställer att olika vetenskapsområden möts. Förutom i studierna märks också det tvärvetenskapliga
i vår gemenskap. Till exempel har Teknologföreningen, Aaltos svenska studentnation, medlemmar från alla
våra gamla universitet. I studentorganisationen TOKYO finns aktiva arkitekter. För att inte tala om Aalto ES
som samlar intresserade till och med över universitetsgränserna.
Vi måste dock komma ihåg att tvärvetenskap inte betyder att man måste kunna allting, utan att man har en
bred förståelse för flera olika områden. Inte är min svenska heller perfekt, men det viktigaste är att man är
lysande på det man vill göra – på det som man njuter av att göra!
Aalto‐yhteisössämme eletään juuri nyt erittäin mielenkiintoista aikaa. Otaniemi kehittyy täyttä vauhtia:
rakennuksia remontoidaan ja uusia rakennushankkeita aloitetaan. Mielenkiintoiseen asemaan asettuu
opiskelija‐asunnot, joista Otaniemessä on huutava pula. Jälleen tänä syksynä meillä on jonossa useita
tuhansia opiskelijoita, osa viettää yönsä ystävien lattialla, osa Omenahotellissa. Otaniemen kampuspäätös
tehtiin muutama vuosi sitten, mikä tarkoittaa, että Otaniemessä opiskelevien määrä tulee kasvamaan useilla
tuhansilla. Tähän kasvuun meidän tulee myös vastata. Ylioppilaskuntana olemme käynnistäneet useita
hankkeita, jotka tarjoaisivat ratkaisun asuntopulaan. Näiden hankkeiden onnistumiseen tarvitsemme
kuitenkin tukea, niin yliopistolta, kunnalta kuin Suomen valtiolta!

In addition to student housing, there have been rumblings of a new, interesting project in Otaniemi: a
common meeting place for students, a common student building. The project shows the students' desire to
focus on improving our campus area, our Aalto. And while that project is only just beginning, it has massive
potential for providing many opportunities. Most importantly, the time is right.
In addition to the student union, the university itself is preparing for new construction. The construction of
the new ARTS main building, Väre, begins. Once completed, it will be a magnificent building that, above all,
makes the common Aalto campus a reality for all our students. There is still plenty of time until its completion
and the Arabia facilities move here, but this year, we will be welcoming our first large influx in Otaniemi.
Ja se tapahtuu juuri tänään ja näillä hetkillä, KYLTERIT, kauppatieteenkandit tekevät muuttoansa
Otaniemeen. Ja he tulevat näyttävästi. Kyseessä on yksi suurimmista askelista Aallon historiassa, joka
mahdollistaa OIKEASTI poikkitieteellisten yhteisön synnyn ja opintojen suorittamisen. Kylterit tulevat
elävöittämään kampusta varmasti monella tapaa. Aallon yhdistyvä kampus tulee mahdollistamaan eri alojen
opiskelijoiden välisen ajatusten vaihdon, ja samalla myös uusien ideoiden sekä innovaatioiden syntymisen.
Tänään on siis päivä, joka jää Aallon historiaan (KY INTERRUPTION!), tänään on se päivä jolloin kylterit
saapuvat Otaniemeen.
Tulevat vuodet tuovat varmasti eteemme erilaisia haasteita, näistä haasteista meidän täytyy löytää
mahdollisuuksia. Niiden kautta, yhdessä me Aaltolaiset, voimme muuttaa Suomea ja maailmaa.

Aalto‐yliopiston ylioppilaskunnan puolesta toivotan mahtavaa alkavaa lukuvuotta ja onnea
muutokseen!

