Rektor Mikko Hupas hälsning på jubileumsfesten i Academill, Vasa, 14.12.2018

Bästa festdeltagare!
Det är roligt att få vara här med er ikväll och fira med tal, sånger, god mat och fin stämning.
Vi firar en hundraåring som verkligen är värd att fira, nämligen Åbo Akademi!
Jag vill gärna citera en av mina föregångare, Åbo Akademis andra rektor, professorn i
matematik Severin Johansson. På inskriptionen år 1928 sa han så här:
”När vi nu vid tioårsminnet lägga allt till allt, så våga vi väl säga: Det har gått bra.
Och så gå vi med förtröstan in mot nya öden, mot ett nytt årtionde i akademiens historia:
Vi kunna väl inget högre önska än att den man, som vid dess avslutning
från denna plats blickar tillbaka på akademiens vandring under de tio åren,
och då han lägger allt till allt skall kunna säga det samma:
Det har gått bra!”

Severin Johansson summerade tio år av Åbo Akademis historia. Jag summerar hundra år av
akademins historia och säger det samma: Det har gått bra!
Under de hundra första åren har det varit, precis som under de tio första åren – ibland lite
turbulent, ibland (oftast?) ont om pengar, men mestadels har det gått bra!
Och jag önskar, precis som Severin, att den person som står här om hundra år kan blicka
tillbaka och säga det samma.

Året går nu mot sitt slut. Det här året har varit speciellt för oss alla som jobbar eller studerar
vid Åbo Akademi. Vi har fyllt 100 år och firat vårt jubileum på många olika sätt.
När det nu är dags att avrunda, är det också dags att tacka. Jag vill tacka er, varendaste en,
som på alla tänkbara och otänkbara sätt har bidragit till att Åbo Akademis jubileumsår har
haft ett digert program, gett Åbo Akademi fin synlighet bland allmänheten, och stärkt
sammanhållningen mellan personal och studenter, och våra relationer till olika externa
grupper. Er insats har varit betydelsefull. Jag vill också passa på att tacka
Jubileumskommittén för Åbo Akademi 100 år, för er insats för jubileumsåret.
Det största och varmaste tacket vill jag ändå rikta till två personer: Kansler Ulrika Wolf-Knuts
som ansvarat för jubileumsåret och jubileumsårets koordinator Johan Berg.
Jag vill att vi ger dem en stor applåd!
Tack Ulrika och Johan, er insats har varit enorm, minst lika stor som ett helt jubileumsår. Och
till er vill jag också säga, som Severin, DET HAR GÅTT BRA!

Vi går alltså med förtröstan in mot nya öden, in i ett nytt sekel. Det är dags att blicka mot
framtiden!
Den 6 februari 2019, klockan 15.00 kommer jag som rektor att träffa studenter, jag hoppas det blir
många. Den dagen – exakt på klockslaget – har det gått 100 år sedan rektor Edvard Westermarck
kallade till sig Åbo Akademis studenter ”för att åhöra ett meddelande”. Han ansåg att tiden var
mogen att bilda en studentförening.
Redan då var samarbetet gott mellan Åbo Akademis ledning och studenterna, studentföreningen
bildades och fick ett litet utrymme att förfoga över i akademins huvudbyggnad – för övrigt den enda
byggnaden som då användes av akademin och där all verksamhet var inhyst.
Jag är glad att vi har en livskraftig, aktiv studentkår och det är med tillförsikt jag nu ger stafettpinnen
vidare till framtiden, till studentkåren!
Får jag be studentkårens ordförande Ina Laakso komma fram, det är dags för er att inleda 100årsjubileet!

