
Tal av Aleksi Tujunen, styrelseordförande för Studentkåren vid Helsingfors universitet
HUS, vid universitetets inskription 5.9.2022

Ärade rektor och prorektorer, your excellencies and honoured guests, kära studenter,
arvoisa juhlayleisö, bästa medlemmar och vänner av universitetet

I Finlands universitetslag (kapitel 1, 2 §, första meningen), står: ”Universiteten har till uppgift
att främja den fria forskningen och den vetenskapliga och konstnärliga bildningen, att
meddela på forskning grundad högsta undervisning och att fostra de studerande till att tjäna
fosterlandet och mänskligheten.”

Det känns som att vi har en tendens att allt oftare ersätta ”mänsklighet” med ordet
”näringsliv” i detta fina konstaterande. Det stämmer att den forskning som bedrivs vid
universiteten och de studenter som utexamineras från universitet gynnar näringslivet och
bidrar till Finlands framgång. Det stämmer också att närmare 80 procent av alla nya
arbetsplatser som skapas förutsätter kompetens på högskolenivå.
Jag är ändå bekymrad över att vetenskapens, utbildningens och bildningens egenvärde så
ofta glöms bort. Genom vetenskap och forskning lär vi oss mer om världen och om oss
själva som människor. Genom utbildning och högskoleutbildning får vi nyttig information,
men också färdigheter att analysera och skaffa oss ny kunskap samt förmåga att gestalta
världen.

Jag anser därtill att tiden vid universitetet är värd att uppskattas i sig själv. Det är en tid då
var och en får – eller åtminstone borde få – växa, lära känna sig själv och genomföra studier
också utanför det egna huvudämnet. Under studietiden lönar det sig att pröva på allt möjligt
nytt också utanför föreläsningarna. Jag rekommenderar starkt att ni går med i någon av de
talrika ämnes-, fakultets-, hobby- och samhällsorienterade föreningarna – och givetvis
nationerna – som är verksamma inom HUS, det vill säga Helsingfors universitets studentkår.

Särskilt i höst vill jag också framhäva studentkårens delegationsval där en egen så kallad
riksdag väljs för HUS för att besluta om användningen av studentårens pengar och om
tyngdpunkterna i verksamheten. I delegationsvalet kan alla studenter vid universitetet som
anmält sig som närvarande rösta och ställa upp som kandidat. Valet hålls i månadsskiftet
oktober–november! Vi studenter har också möjlighet att påverka universitetet och våra
studier direkt till exempel i utbildningsprogrammens ledningsgrupper där man fattar beslut
om gemensamma obligatoriska och valbara kurser.

Det finns många problem och utmaningar i världen som kräver lösning. Universitetet och
universitetets personal och studenter har möjlighet att påverka många av dem. Det behövs
förnuftiga och kunniga människor för att förbättra jämlikheten, avskaffa fattigdomen och finna
en lösning på miljökriserna. Bästa nya studenter, ta ut allt av er tid på universitetet, förändra
världen till det bättre och håll vetenskapens och utbildningens fana högt!

I wish us all a good start to the academic year.
Jag önskar oss alla en bra början på läsåret.
Toivon meille kaikille huikeaa alkavaa lukuvuotta!


