
Rehtorin avajaispuhe Tampereen yliopiston lukuvuoden avajaisissa 7.9.2020

Hyvät yliopistolaiset, alumnit ja muut yliopistomme ystävät, lämpimästi tervetuloa Tampereen
yliopiston toisen käynnistyvän lukuvuoden avajaisiin!

Dear staff and students, alumni and friends of Tampere University. It is my great pleasure to
welcome you all to celebrate the opening of our University’s second full academic year!

Moninaisuus on monialaisen yliopistomme perusta ja yksi seitsemästä arvostamme.
Moninaisuus näkyy erilaisten ihmisten, alojen ja perinteiden arvostuksena, mikä puolestaan
kannustaa meitä yhteistyöhön ja uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen.

Yliopistomme ensimmäiset puolitoista vuotta ovat olleet uuden rakentamisen aikaa.

Perustoimintamme vahvistamisen ja organisaatiorakenteiden uudistamisen kanssa samaan
aikaan olemme rakentaneet keskustelukulttuuriamme ja juuri meidän monialaista, moniäänistä
yliopistoamme parhaiten palvelevia vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan käytäntöjä. Elokuun
alusta voimaan tulleen yhteistoimintasopimuksen ytimessä ovat yliopiston toiminnan
kehittäminen yhteisymmärryksessä, ja henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin
päätöksiin. Samalla periaatteella opiskelijat osallistuvat yhteisössämme yliopiston toiminnan ja
heitä koskevien asioiden kehittämiseen.

Kriittisyys – yksi seitsemästä arvostamme – tukee toimintamme kehittämistä arvostavan,
rakentavan ja uutta luovan keskustelun kautta. Avoimuus, joka myös on yksi arvoistamme,
toteutuu viikko viikolta paremmin päätöksenteossamme, viestinnässämme ja arjessamme.
Haluamme kehittyä arvojemme mukaiseksi yliopistoksi. Oppimisen ja yhteisten keskustelujen
kautta olemme tällä matkalla, yhdessä.

Dear audience,

According to our strategy, the purpose of our University is to work together to build a
sustainable world. Our collaboration with our partners is built on our strengths, unique
combinations of disciplines and applied expertise. We develop solutions to tackle climate
change, to preserve the natural environment and to improve the well-being and sustainability of
societies. Our work is based on a continuous pursuit of new knowledge and scientific
breakthroughs. New areas emerge from fundamental research, such as sustainable cities and
the future of wellbeing. We develop our education based on latest research-based knowledge
and adopt new ways to teach and learn.

Lähivuosina keskitymme erityisesti tutkimuksemme ja koulutuksemme laatuun ja
vaikuttavuuteen, kansainvälisen veto- ja pitovoimamme vahvistamiseen sekä yhdessä
Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa muodostamamme korkeakouluyhteisön
synergiaetujen rakentumiseen. Toteutamme myös yhteisöä, työhyvinvointia ja osaamista
vahvistavan henkilöstöohjelman. Hyvinvoivat, osaavat ihmiset ovat yliopistomme keskeisin
voimavara. Ihminen ratkaisee!

Our University would not be a university without the presence, interest, contribution, and
commitment of everyone in the University community. We are the University: you and me, all
our researchers, teachers and other staff, whether you receive a grant or are employed as
professors or lecturers, or performing expert or administrative functions; our students, our
emeritus faculty and all of you, our valued friends, who are with us today.



Koronapandemia mullisti viime maaliskuussa työmme ja opiskelumme, perhe-elämämme ja
vapaa-aikammekin. Kiitos osaavan ja sitoutuneen henkilöstön, aktiivisten opiskelijoiden ja koko
laajan yhteisön, onnistuimme parissa päivässä siirtymään etänä tapahtuvaan työskentelymalliin
niin koulutuksessa, tutkimuksessa ja TKI-toiminnassa kuin tukipalveluissakin.

Yliopisto ja yliopistoyhteisö kantavat oman vastuunsa koronavirustaudin leviämisen
estämisestä, riskiryhmiin kuuluvien suojelemisesta ja tartuntaketjujen jäljitettävyydestä. Nyt
uuden lukuvuoden alkaessa toimimme edelleen pääasiassa etänä. Vastuullisesti ohjeita
noudattaen ja toinen toisistamme huolta pitäen turvaamme tutkimuksen, opetuksen ja
oppimisen jatkumisen edellytykset ja yhteisömme hyvinvoinnin.

Hyvät yliopistolaiset ja yliopiston ystävät,

Pohjimmiltaan yliopisto on olemassa ympäröivää yhteiskuntaa varten. Tampereen kaupungin,
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, lukuisten suurten ja pienten yritysten, yhteisöjen ja muiden
kumppaniemme kanssa luomme tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja, jotka ovat ekologisesti,
sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä ja globaalisti käyttöönotettavia.

Meiltä valmistuvat Tampere Alumnit rakentavat Suomen elinvoimaisuutta niin yrityksissä kuin
erilaisissa yhteisöissäkin. He ovat asiantuntijoita, joilla on välineet rajoja ylittävään
ymmärrykseen, kansainväliseen menestymiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Alumniemme ja koko
yhteiskunnan elämänmittaisen oppimisen tukemiseksi yliopisto ja Tampereen
ammattikorkeakoulu kokoavat tänä syksynä jatkuvan oppimisen tarjontansa yhteisen Tree-
nimen alle. Nimi kuvastaa osaamisen kehittymistä puun kasvun vertauskuvan kautta.

Tutkitun tiedon rooli korostuu yhteiskunnan isoissa muutoksissa. Toivon, että tutkimuksemme,
koulutuksemme ja asiantuntemuksemme on laajassa käytössä, kun Suomessa ja
kansainvälisesti haetaan polkua kohti kestäviä toimintatapoja ja kestävää maailmaa.

Our multidisciplinary research and education engages in dialogue and collaborative processes
with the surrounding society. Together with our partners, we create globally applicable and
ecologically, socially and economically sustainable solutions that support societal change.

I wish the entire University community a successful academic year!

Antoisaa akateemista lukuvuotta!


