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Ärade kansler, rektor, rektor i Vasa, bästa studenter och personal. 

 

Hösten och den högt efterlängtade läsårsstarten är här. Jag hoppas att ni alla har haft en avkopplande 

sommar och ser fram emot ett nytt och händelserikt år. Hösten är min favorittid i Åbo, det är tiden då staden 

fylls av glada studerande, färgglada halare och vi står inför en ny start med nya möjligheter. Det gläder mig 

att se hur campus återigen har vaknat till liv när nya studerande anlänt och äldre studerande fått delta i 

närundervisning i större grad än förra året.   

  

Tiden på distans har gett oss verktyg och färdigheter för mer flexibla studier. Friheten att välja när man 

studerar är ett fungerande koncept för många. Studerande har kunnat delta på kurser från andra städer eller 

vid sidan av sitt arbete. Distansstudierna har även gett många möjligheten att återuppta sina studier efter 

några års paus. För de allra flesta har distansstudierna ändå varit en stor utmaning. Längtan tillbaka till 

campus och studievännerna har varit stor och studiemotivationen har varit svår att hitta ensam i sin 

lägenhet. Jag hoppas att vi tar lärdomarna från tiden på distans och tillsammans arbetar mot en 

hybridmodell med de bästa sidorna från båda världarna. Studier som är flexibla, tillgängliga och jämlika för 

alla är ett värdigt mål att sträva efter.  

  

Bästa nya studerande, välkomna till Åbo Akademi. De kommande åren kommer att vara fyllda med 

möjligheter och utmaningar både inom era studier och inom studielivet. Mitt tips till er är att ta vara på 

dessa möjligheter och lära er av utmaningarna. Testa på olika huvud- och biämnen för att hitta det 

som passar just dig. Aktivera dig i studielivet genom våra fina föreningars mångsidiga och lärorika 

verksamhet i både Åbo och Vasa. Våga testa på nya saker och våga misslyckas, det hör till. Kom ihåg att inte 

vara för hårda mot er själva och kom ihåg att också fira de mindre vinsterna i vardagen. Men framför allt, 

våga vara er själva.  

  

Vi studerande är inte så annorlunda från personalen på Åbo Akademi, vi har samma behov, samma mål. Vi 

behöver fungerande kommunikation och dialog i vardagen för att ge oss klarhet till vad som förväntas av oss 

i våra studier eller vårt arbete. Vi behöver hjälp och stöd när det känns svårt och förståelse när vi misslyckas. 

Vi behöver tillgängliga utrymmen för att trivas och för att utföra vårt arbete, men också för att koppla av 

med våra vänner. Vi alla förtjänar att må bra med våra studier och i vårt arbete, och med fungerande 

kommunikation, tillräcklig stöd av varandra och ändamålsenliga utrymmen är vi på rätt väg.  

  

Jag vill å mina egna och Studentkårens vägnar önska er alla en trevlig höst. 


