
Bästa Dipoli, 

 

Du är vackrare än någonsin denna Aalto Day One år 2017-2018. Du föddes på 1960-talet 

för att stå till studenternas tjänst i deras vardag, men det skulle inte förbli ditt öde. I stället 

har du gett tidigare och nuvarande skapare och ledare inspiration, kraft och tilltro, och 

kommer att fortsätta göra det även i framtiden.  

 

Det verkar inte finnas några gränser för hur många sammankomster du rymmer på en och 

samma gång. När det nya akademiska året inleds påminner du oss om mångfalden bland 

oss och ambitionen vi behöver. 

 

Ärade rektor, bästa inbjudna gäster och kära Aaltogemenskap, 

 

Inte ens den ståtligaste byggnad gör universitetet – den bara speglar det. Inte ens den 

stiligaste konstruktion för framtiden med sig – den söker den. Inte ens den finaste Aalto-

gemenskap står ensam – utan bygger på vad? 

 

Aalto-identiteten börjar från nykomlingarnas idéer och blir aldrig färdig. Universitetet ska 

inte vara ett rör som ständigt genomströmmas av vatten. Universitetet ska snarare vara en 

bassäng som hålls fräsch och i rörelse av olika strömmar. Vi identifierar behovet av 

livslångt lärande och tillhörighet. Genom att erbjuda till exempel mentorverksamhet, lätta 

kurser, öppet tillgänglig forskning och stöd för fritidsverksamhet, oavsett när examen är 

avlagd, kan universitetet ta på sig en roll för att utveckla nuvarande och kommande 

alumners konkurrenskraft och kompetens. Det gynnar både individen, universitetet och 

samhället i stort. 

 

Aalto-identiteten har råd att vara mångfacetterad. Aaltogemenskapen utgörs av flera små 

gemenskaper som vi inte helt kan kontrollera. Vi vet inte var de bästa idéerna föds. 

Samtidigt hittar en betydande del av gemenskapens medlemmar ingen naturlig grupp att 

ingå i till exempel efter att de utexaminerats. Universitetet och studentkåren kan stöda 

uppkomsten och upprätthållandet av små gemenskaper också där sådana inte ännu finns. 

Samtidigt ska vi styra och uppmuntra till nya tvärvetenskapliga, internationella och kreativa 

kontakter för att sprida insikten om vilka möjligheter som finns. De stabilaste broarna 

byggs mellan människor, inte med hjälp av standardiserade powerpointpresentationer. 



 

Aalto-identiteten aspirerar på passion, strävan och välbefinnande. För att hitta vår egen 

riktning kan vi behöva en hel del handledning och förstärkning av självförtroendet. 

Topprestationer sporrar oss framåt och de framgångsrika är värda att firas. Men när vi 

stannar upp och ser oss omkring upptäcker vi ett allvarligt problem. En femtedel av Aaltos 

studerande är allvarligt utmattade eller på väg att bli det. Endast studerande som mår bra 

och avlägger sin examen är till nytta för någon. Vi bör uppmärksamma hur vi stöder, 

uppmuntrar och bryr oss om varandra, för det är värdefullare att vara framgångsrika 

tillsammans än att lyckas ensamma. 

 

Ärade rektor,  

 

Det gör mig särskilt glad att vår förmåga att utveckla Aalto-universitetet grundar sig på 

gemensamt arbete. Ni har lovat att ställa de studerande i centrum. Och förhoppningsvis 

uppstår inga problem som vi inte kan lösa tillsammans. Erfarenheten visar att olika 

synvinklar ger upphov till mer lärorika och i slutändan roligare berättelser. 

 

Det krävs mod för att öppet diskutera och fatta beslut. Men det behövs för att vi ska kunna 

hitta rätt frågor och mål. Vi har redan tagit itu med många av dem. Tappa inte tålamodet. 

Vi har redan planer för hösten med anledning av ert steg från provost till rektor. 

 

Sist och slutligen är det bra att komma ihåg att många saker redan är väldigt bra! Dipoli 
understryker och lyfter fram hur generationer Aalto-gemenskapens historia flätas samman: 
studerande, professorer, personal, alumner, samarbetspartners och forskare. Det vi vet 
sammanlagt förändrar världen. 
  
Aalto-universitetets studentkår önskar all lycka för det nya läsåret och det nyöppnade 
Dipoli. 
 
Till slut måste vi minnas att Aalto-universitetet är redan verkligt bra.  


