
Arvoisa rehtori, hyvä juhlapuhuja, muu yliopistoyhteisö 

Lukukausi 2017-2018 on merkittävä niin Vaasan yliopistolle kuin myös Vaasan 

yliopiston ylioppilaskunnalle, sillä molemmat toimijat täyttävät ensi vuonna 50 

vuotta. Tämän 50 vuoden aikana Vaasan yliopisto on muuttunut, mutta niin on 

myös ylioppilaskuntakin. Muutosvauhtia on tällä hetkellä vieläkin kovempi. 

Yliopistojen on tehtävä rakenteellista uudistumista ja profiloituva vahvemmin 

omiin vahvuusalueisiin. Jotta Vaasan yliopisto pysyy muutosvauhdissa mukana, 

meidän on oltava huomattavasti avoimempia uusille ajatuksille ja ideoille.  

Uusien ideoiden ja ajatusten saattamana kysynkin, että miten Vaasan 

yliopistosta tehdään moderni, edistyksellinen ja houkutteleva? Tätä kysymystä 

olen pohtinut jo hieman pidempään, sillä koen, että näiden kolmen 

ominaisuuden avulla yliopistostamme on mahdollista tehdä entistä parempi. 

Tarjoankin nyt seuraavaksi ylioppilaskunnan puolesta vastauksen.  

Aloitetaan modernista. Moderni-sanalla voidaan käsittää montaa erilaista 

asiayhteyttä, mutta haluan sen keskittyvän yliopistomme seinien sisälle ja 

varsinkin opetustiloihin. Yliopistossa pitää olla luova ympäristö, jossa opiskelu 

on mielekästä ja aktivoivaa. Vanhat ja hyvin koululuokkamaiset ratkaisut eivät 

ole enää tätä päivää. Yksittäisen opetus-, ryhmätyö- ja itseopiskelutilan tulee olla 

tulevaisuudessa entistä nykyaikaisempi, opetusta ja oppimista tukeva 

oppimisympäristö, joka on samalla monimuotoinen, muunneltava ja viihtyisä. 

Lisäksi kampukselle on lisättävä enemmän kohtaamispaikkoja opiskelijoille, 

opetushenkilökunnalle ja yrityksille, jotta vahva vuorovaikutuksellisuus ja 



 

 

 

yhteisöllisyys korostuvat. Onneksi yliopisto on herännyt tähän todellisuuteen ja 

käynnistänyt kampusstrategian, jonka avulla tämä ongelma ratkaistaan ja 

ylioppilaskunta on vahvasti tässä työssä mukana.  

 

Seuraavaksi edistyksellinen. Koen, että yliopistostamme löytyy oikeat palaset, 

joilla rakennetaan parempaa huomista. Otan lainauksen yliopiston strategiasta 

vuosille 2017-2020: ”Painoaloihin kuuluvat johtaminen ja muutos, energia ja 

kestävä kehitys sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko. Näihin 

painoaloihin liittyvä osaaminen on keskeisessä asemassa niin yhteiskunnan, 

talouden kuin myös teknologioiden kehityksen kannalta.” Tämä lause kiteyttää 

erinomaisesti kaiken oleellisen ja tämän kautta myös opetusta ja tutkintoja on 

ensisijaisesti kehitettävä. Monipuolisuuden, poikkitieteellisyyden ja 

työelämälähtöisyyden merkitys kasvavat opinnoissa ja tutkinnoissa jatkuvasti, 

mikä on meidänkin huomioitava. Tämä puolestaan profiloi opiskelijoita 

vahvemmin tulevaisuuden ongelmanratkaisijoiksi vaativiin 

asiantuntijatehtäviin. Vaasan alueen ympäröivä elinkeinoelämä ja julkinen 

sektori, esim. Vaasan kaupunki on otettava entistä tehokkaammin mukaan 

opetustyöhön. Näin tuetaan sitä aitoa ja oikeaa työelämälähtöisyyttä. Tällä 

taataan opitun teoriakokonaisuuksien varioiminen käytännön asioihin ja 

opiskelijoiden laadullinen työllistyminen. Uudistamistyö on vietävä kunnialla 

loppuun asti. Meillä on mahdollista tehdä Vaasan yliopistosta 

ratkaisukeskeisyyden ja työelämälähtöisyyden asiantuntija.   

 

Viimeisenä, muttei kuitenkaan vähäisempänä on houkuttelevuus. Edellä 

mainitut modernisuus ja edistyksellisyys ovat osa houkuttelevuutta, mutta 



haluan nostaa esille tärkeän asia ja se on yliopiston imago. Vaasan yliopisto on 

harvemmin ensisijainen paikka, jonne nuoret hakeutuvat opiskelemaan. Tämä 

on mielestäni huolestuttavaa. Meidän on parannettava huomattavasti 

hakijamarkkinointia, jossa kaikki koulutusalat tuodaan esille ja lisäksi 

rakennettava yliopistomme brändiä yhteisöllisyyden ja edelläkävijyyden 

näkökulmasta. Meillä on täällä paljon hienoja asioita, joita ei tuoda tarpeeksi 

esille.  

Hyvät kuulijat. Suomi 100 juhlavuoden teeman mukaisesti tämä työ tehdään 

yhdessä. Tätä työtä ei tee kukaan yksin, vaan siinä on oltava mukana kaikki 

toimijat, niin yliopiston johto, muu henkilökunta ja opiskelijat. Me yhdessä 

teemme Vaasan yliopistosta modernin, edistyksellisen ja houkuttelevan paikan 

jossa on hyvät edellytykset opiskella, työskennellä ja tutkia. Sitä ei meidän 

puolesta kukaan muu tee.  

Näillä sanoilla haluan toivottaa koko yliopistoyhteisölle hyvää ja 

antoisaa lukuvuotta 2017-2018. Kiitos! 

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan Juuso Aaltosen 

puhe Vaasan yliopiston lukuvuoden avajaisissa 4.9.2017


