
 
 
 
 
KATSEET HORISONTTIHIN 
  
 
Viimeksi kirjoitin juhlasalin pöytävarauksista kun 
osastonjohtajilta kävi pyyntö saada sivustatukea pääainekirjon 
perkaukseen.    
 
Olkoon TKK nyt laiva, juhlasali laivan perälllä ja edessä  
häikäisevän avara ulappa. Omistuskirjoitti  isoisän isoisä:  
Vetenskapens värld är hög och ljus som himmelen. 
 
Toivottavasti osastonjohtajilta riittää huomiota juhlasalin 
tilanteen seuraamiseen, vaikka kaikki ovatkin hakeutuneet 
komentosillalle katsomaan minne laivaa ollaan ohjastamassa. 
Alustavat pöytävaraukset  tuntuisivat nimittäin kertovan, ettei 
pöytien ja tuolien suhdetta ole kaikkialla vielä ajateltu loppuun. 
 
Minne laivamme on menossa ja minne pitäisi. Tästä on toivottu 
johtoryhmän avauksen pohjalta laajaa keskustelua ja eritoten 
nuorten osallistumista.  
 
Laivan on oltava liikkeessä ja  katseen riittävän kaukana.  
Johtoryhmä on kehoittanut katsomaan seuraavaa 
vuosikymmenen vaihdetta vuoden 2020 näkökulmasta.  Liian 
kaukaa?  Siinä tapauksessa vien  vielä kauemmas.  Vuonna1974 
olin vastaväitelleenä apulaisprofessuurissa viransijaisena, täynnä 
haaveita ja luottamusta tulevasta.  TKK oli  silloin tunnettu 
kylmistä lämpötiloista ja Aallon arkkitehtuurista. Siitä ajasta on 
kulunut kolme vuosikymmentä. Laiva ei ole siinä välissä 
montaa kertaa kääntynyt.    
   
Laivan tulee olla ohjattavissa eikä uida liian syvällä. Tämä on 
selvää. Viranomaisten ja  koko toimintaympäristön  asettamat 
reimarit tulee päivittäiselämässä tietysti kiertää, mutta suunnan 



perusidean tulee kulkea johdonmukaisena, väylääkin 
suorempana.  Kuin pujottelussa Palanderin painopisteen. 
 
Painotusmuutoksia toki tapahtuu. Huomisen laivassa on paljon 
laivatekniikkaa, jota vuonna 1974  ei vielä ollut olemassa ja jota 
tässä välillä kutsutaan elektroniikaksi. Vaan paljossa nykyiset 
Ruotsin laivat ovat kuitenkin samanlaisia kuin silloin. Ja ovat 
sitä vielä vuonna 2034. 
 
Yliopisto elää tieteellisestä luovuudesta, nuorten haaveista sekä 
haaveiden viisaasta ja rohkeasta tukemisesta. Tiede tulee 
etenemään, kasvamaan, laajenemaan, vaikka opetus nyt 
trimmataankin sopimaan pienentyviin ikäluokkiin. (Yliopiston 
ideasta suosittelen iltalukemiseksi Virpi Mäkisen Keskiajan 
aatehistoriaa.)  
 
Lisäksi  - ja tässä on mentävä ainakin  Augustinukseen asti - 
toimivassa yhteisössä tulee vallita laaja yhteinen ymmärrys 
oikeudenmukaisuuden toteutumisesta.   
 
TKKn hallituksen pari vuotta sitten hyväksymä strategia on 
linjakas. Nyt olemme siirtymässä kipparin johdolla sitä 
toteuttamaan. Rehtori on  kutsunut koko yhteisömme aitoon 
keskusteluun.  Tehkäämme se niin, että 2020 ja 2034 on  aihetta 
iloiseen juhlintaan. Sano sinä tämän päivän nuori, mitä haluaisit 
vuonna 2034 juhlia.  Mistä TKK silloin on maailmankuulu. 
 
Osastonjohtajien puheille! Vahvuudet esiin! Suuret haaveet 
esiin! 
 
 
Olavi Nevanlinna 
 
 
  
 
 


