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Arvoisa rehtori, kutsuvieraat, hyvät VYYläiset.
Syksy on aina merkki uuden alkamisesta. Monet meistä palaa tuttujen
rutiinien pariin yliopistolle, osa on kääntänyt uuden sivun ja aloittanut
yliopisto-opinnot. Onnittelut kaikille teille, jotka olette saaneet
opiskelupaikan Vaasan yliopistosta. Itse istuin kaksi vuotta sitten tuolla
takavasemmalla innokkaana fuksina. Parissa vuodessa olen saanut
valtavasti uusia ystäviä, toisen kotikaupungin ja päässyt edistämään
opiskelijoiden asemaa Vaasassa ja yliopistolla.
Tämä syksy on myös yliopiston kannalta historiallinen, sillä kampuksen
kehittämistä koskeva projekti alkaa toden teolla. Keväällä yliopiston ja
kaupungin ostettua yliopiston kiinteistöt kampusprojekti näki päivänvalon.
Projekti koskee merkittävästi kaikkia yliopistolla toimivia tahoja, suurelta
osin myös opiskelijoita. Tulevien vuosien aikana yliopistokampuksen
fyysinen olemus tulee muuttumaan ja muutokselle on myös tarvetta.
Auditoriot ja luokkahuoneet kaipaavat teknistä päivitystä, onhan se hieman
absurdia, että 2000-vuonna syntyneet opiskelijat kohtaavat piirtoheittimen
ensimmäistä kertaa yliopistossa. Kaikella kunnioituksella, piirtoheittimet
kuuluvat 90-luvulle.
Auditorioiden modernisoinnin lisäksi on huomioitava, että opiskelu
tapahtuu nykypäivänä paljolti luokkahuoneiden ulkopuolella. Hiljaiset
opiskelutilat ja ryhmätyötilat ovat olleet Tritoniassa todella suosittuja, joka
kertoo tällaisten tilojen lisätarpeesta. Viihtyisä kampus kaipaa
opiskelutilojen lisäksi ympärilleen myös fasiliteetteja, kuten laadukkaita
ravintoloita, kahviloita ja esimerkiksi liikuntatiloja. Odotamme innolla, että
pääsemme osallistamaan opiskelijoita kampuksen kehittämiseen ja
antamaan panoksemme, jotta Suomen kaunein kampus olisi
tulevaisuudessa myös viihtyisin, toimivin ja turvallisin kampus.
Kuluvana vuonna olemme tehneet vahvasti töitä opiskelijoiden
hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden eteen. Tämä teema tulee jatkumaan
myös alkavan lukuvuoden ajan. Opiskelijaliikkeessä ja ylioppilaskunnissa
on paljon perinteitä, joita vaalitaan ja kunnioitetaan pyyteettömästi. Osa
perinteistä on aikansa eläneitä, mutta joskus on myös tarpeen luoda uusia.
Viime viikolla ylioppilaskuntana julkaisimme ensimmäistä kertaa
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fuksirauhan julistuksen, jolla halusimme muistuttaa, että minkäänlainen
fyysinen tai henkinen loukkaaminen ei ole hyväksyttyä. Kampuksellamme
vallitseva yhteisöllisyys on poikkeuksellisen tiivis, mutta sen eteen meidän
täytyy ottaa huomioon toisemme erilaisina, mutta yhdenvertaisina
yksilöinä.
Teille kaikille aloittaville opiskelijoille, kandi- ja maisterifukseille haluan
antaa yhden vinkin opiskeluajalle: olkaa aktiivisia. Suorittakaa opintonne
kunnialla, mutta ottakaa huomioon, että osaaminen on tulevaisuudessa
paljon muutakin kuin koulunpenkiltä hankittu tutkinto. Työelämä ei enää
pohjaudu niin vahvasti ammatteihin, vaan työntekijöiltä odotetaan
monipuolista osaamista. Jokaisella on mahdollisuus korkeakouluopintojen
ohessa kehittää itseään haluamallaan tavalla. Lähde järjestötoimintaan,
harrastuskerhoon,
haasta
opiskelukavereitasi
ja
kehitä
argumentointitaitoasi. Tarkastele ympärillä olevaa aluetta ja yhteiskuntaa,
tee havaintoja niin opit jatkuvasti uutta. Oppiminen on elinikäinen prosessi,
jossa uteliaisuus ja kyseenalaistaminen palkitaan.
Arvoisat VYYläiset, edessä on työntäyteinen lukuvuosi, tunteja hikijunassa,
kahvia Oscarissa, sitsejä ja ikimuistoisia hetkiä. Kiireiden keskellä muistakaa
pitää huolta omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Puhukaa avoimesti, jos
jaksaminen on koetuksella, olkaa itsellenne armollisia ja pitäkää
lepopäiviä. Näillä sanoilla haluan toivottaa antoisaa lukuvuotta.
Hannes Torppa
Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan
hallituksen puheenjohtaja
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