
Aalto on Waves vie 110 Aalto-yhteisön 
jäsentä risteilijällä Brasiliaan 
 
Marraskuun 16. yli sata taiteen, kauppatieteen ja tekniikan opiskelijaa, sekä Aalto-yhteisön 
jäsentä lähtee lähes kuukauden pituiselle risteilylle kohti Brasiliaa. Aalto on Waves vie 
aaltolaiset Kanarian saarten, Recifen, Salvador de Bahian ja Rio de Janeiron kautta Saõ 
Pauloon. Laivamatkan aikana opiskelijat osallistuvat kursseille ja työpajoihin, joiden 
teemat kattavat talouden, yrittäjyyden sekä taiteen.  
 
Aalto on Waves on opiskelijavetoinen ja vahvasti poikkitieteellinen projekti, jossa on mukana osaajia 
teknillisten tieteiden, kauppatieteiden sekä taideteollisilta aloilta. Aalto on Waves -matkan aikana 
järjestetään opiskelijoille monipuolista ohjelmaa sekä laivassa että määränpäässä Brasiliassa. Opiskelijat 
järjestävät itse  suuren osan kursseista ja työpajoista. Tämän lisäksi ohjelmaan kuuluu kymmenkunta 
Aalto-yliopiston järjestämää kurssia, merkittävimpinä meritekniikan- sekä kansainvälisesti arvostetun 
International Design Business Management-ohjelman kurssit sekä TEDx Aalto University –tapahtuma. 
Aalto on Waves on myös osa World Design Capital Helsinki 2012-ohjelmaa.  
 

- Royal Caribbeanilla on ilo tukea Aalto-yliopiston opiskelijoiden luovaa projektia, ja olen varma 
että monipuolinen ohjelma laivalla inspiroi heitä matkan aikana. Aalto on Waves projekti osoittaa 
miten monenlaiseen tarpeeseen loistoristeilijä luo hyvät puitteet, sanoo Royal Caribbean Cruises 
Ltd Suomen Sales Manager  Petri Sirèn  

 
Aalto on Waves jatkaa Aalto on Tracks -projektin jalanjäljissä. Aalto on Tracks vei junalla lähes sata Aalto-
yhteisön jäsentä Shanghain maailmannäyttelyyn vuonna 2010. Tämän vuoden matkan tarkoituksena on 
edistää Suomen ja Brasilian välistä yhteistyötä ja –ymmärrystä.  
 

- Haluamme luoda uusia siltoja Suomesta Brasiliaan, sekä samalla luoda Aalto-henkeä uuden 
yliopistomme sisällä, sanoo Aalto on Waves tiimin jäsen Lasse Korpela 

 
Matkalla Aalto on Wavesin yhteistyökumppaneita ovat Aalto -yliopiston ylioppilaskunta, 
Teekkaritoiminnan edistämisrahasto, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, Liikesivistysrahasto, 
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Jenny ja Antti 
Wihurin rahasto, Outotec, TEK, SEFE, Ornamo, Multidisciplinary Institute of Digitalisation and Energy 
(MIDE), Wärtsilä, Royal Caribbean Cruises sekä tietysti itse Aalto-yliopisto.  
 
 
Lisätietoa löytyy myös internetsivuiltamme http://www.aaltoonwaves.com.  
Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin ja yhteydenottoihin.  
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