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Bästa rektor, 

lärare, studenter, övrig personal och vänner av Arcada,  

students, teachers, personnel and friends of Arcada. 

 

Att världen förändras och vi inte vet vad som står bakom hörnet har vi fått lära oss 

med all önskvärd tydlighet de senaste åren och speciellt i vår då ett brutalt 

aggressionskrig härjar i hjärtat av Europa. Det är heller inte lätt att spå i framtiden, 

då man saknar den berömda kristallkulan.  

 

Even though there are dark clouds in the sky now we can all contribute to more 

positive outcomes and a brighter future for our planet and society. In this work, 

Arcada and all of you studying, doing research, and working here have a significant 

role. In difficult times – knowledge, science, and new sustainable solutions are key 

positive drivers. We can and we will make a difference – together.  

 

Therefore, I would first like to address our students and especially our new students 

of Arcada.  

 

Studying at Arcada gives you the keys to the future. Our degree programmes, both 

on the bachelor's and the master's level, will give you the ability to tackle the great 

challenges and skills that are needed to be attractive in a competitive labour market. 

Our extensive research is conducted in close cooperation with companies and the 

society around us, therefore our research work is continuously relevant and gives 

added value to our degree programmes. 
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You will become crucial professionals in tackling climate change and the energy 

crisis through new sustainable energy solutions and a developing circular economy. 

You will be an invaluable asset to keep people healthy and fit when Finland gets 

older at a fast pace, one of the fastest paces in Europe that is. You will produce 

culture, the core and soul of all societies, with a clear economical potential as well. 

And you studying finance and trade will see that their knowledge is needed in a 

globalized economy and export-driven country like Finland.  

 

We can’t predict everything that will happen in the future, and we don’t have a crystal 

ball.  But we can give you the tools to master all the changes, challenges, and 

megatrends that the future will bring.  

 

Arcada is international, and multi-cultural with strong Nordic and global ties. The 

future needs more interaction between countries and a comprehensive 

understanding and respect between different cultures. 

 

But education is not only a degree and a grade, it is a journey. It will give you broad 

knowledge and life skills, a sort of knowledge that you will need wherever you find 

yourself in the future. You will learn how to think critically, and how to work in a group 

and together find new paths, new solutions and improvements in an international 

context in the heart of Finland’s economical and cultural capital Helsinki. You will 

grow as a person but also as a group and a collective.   

 

Du som student kommer att skapa nya nätverk och knyta vänskapsband för livet. Så 

ta vara också på fritiden och alla de sociala sammanhang som studierna erbjuder 

bland annat via Arcadas aktiva studentkår, Asken. Pandemin har visat hur viktigt det 

sociala sammanhanget är och att allt inte kan skötas på distans utan 

människomöten/det mänskliga mötet. Jag hoppas också att OM du känner dig 

ensam eller något blir övermäktigt så tar du kontakt med dina studievänner, lärare 

eller Arcadas professionella stödtjänster. Det finns inget som är pinsamt eller som 

man måste skämmas över. Alla har sämre dagar och sämre veckor men på Arcada 

ska alla känna sig välkomna och inkluderade.  
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At Arcada we don’t accept exclusion. Here everyone is equal, regardless of 

background, language, sexual orientation, gender identity, grades in different 

courses, or followers on Instagram. If you sometime feel unwelcome  unfairly treated, 

alone, or insecure – please tell us, tell your friends, and tell the networks at Arcada. 

You will never be left alone.  

 

I would also like to say a few words to our teachers and personnel.  

 

- Jag vet att det har varit tunga år med stora interna förändringar, en ny organisation 

samtidigt som en pandemi härjat i flera år. Det har satt sina tydliga spår i 

arbetsgemenskapen och i orken. Jag vill uttrycka styrelsens tack till alla er som gjort 

allt och lite till att få vardagen på Högskolan att fungera. Trots utmaningarna har vi 

nått fina resultat med antalet utexaminerade och en rekordstor projektportfölj som 

visar att den forskning som Högskolan bedriver är relevant och gör skillnad. 

Evidensbaserat beslutsfattande blir alltmer relevant i framtiden. Resultaten har nåtts 

genom er motivation och ert engagemang.  

 

De förändringar som Högskolan gått igenom har varit helt nödvändiga för att säkra 

Arcadas framtid – dels strukturellt och organisatoriskt, dels ekonomiskt. Vi står nu på 

en solid grund och fokus kommer att vara  ledarskap, en  fungerande och smidig 

vardag, en garanti att arbetsbördan inte blir övermäktig ochsatsning på det sociala 

sammanhanget – och därmed stärka den unika Arcada-andan som varit vårt 

varumärke i 25-års tid.  

 

Jag kan inte garantera att förändringarna tar slut, det vet alla som har ett perspektiv 

inom utbildningsbranschen, då det exempelvis gäller digitalisering och nya digitala 

verktyg. Och Arcada som alltid vill och ska vara en föregångare kan inte bli en passiv 

åskådare när utvecklingen går framåt. Men jag kan lova att processerna kommer att 

genomsyras av fortsatt öppenhet, dialog och förankring. 

 

Min tredje hälsning går till alla vänner av Arcada här i dag. Vår framtidssatsning, 

medelanskaffningskampanjen, har pågått nu sedan vårvintern och resultatet är 

lovande. Vårt mål är att skapa nya, moderna och inspirerande studie- och 
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labbmiljöer på Högskolan. Ett bidrag till kampanjen syns direkt i våra lärare och 

studenters vardag. Nu på hösten sätter vi in en ny växel med fokus på företagen och 

jag hoppas på ett brett stöd. Att Arcada är en attraktiv, modern och lockande 

högskola har en betydelse för hela huvudstadsregionens konkurrenskraft och 

internationella dragningskraft och givetvis för en levande svensk kultur och bildning i 

hela vårt land. Alla bidrag har betydelse.    

 

Dear friends of Arcada. I am so happy to see you all here today and I wish you all 

success in your important studies, research, and work. - And finally, please 

remember that the future rarely turns out the way we plan. Often, it turns out even 

better.  
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