INSKRIPTIONSTAL 4.9.2019
Darya Karilahti
Styrelseordförande, Arcada studerandekår - ASK
Ärade rektor, bästa personal, gäster och studerande.
Dear rector, guests, students and staff.
Idag har jag som ordförande för Arcada studerandekåren ASK äran att framföra en hälsning
till er. Det är så roligt att se så många nya ansikten som valde att söka samt blev antagna till
Arcada. Jag minns mycket väl min inskription från förra året. Då visste jag väldigt lite om
hur de kommande åren skulle bli och hur var Arcada som högskola. Jag inspirerades av min
företrädare, Daniel Tallberg som berättade om hans studietid samt hur intressant och viktigt
det är att vara med i ASKs styrelse så valde jag att aktivera mig inom studerandekåren så att
jag blev ASKs nya ordförande redan under mitt första studieår. Nu står jag här och kan med
säkerhet påstå att detta år har varit det bästa hittills. Att vara aktiv i studielivet och kåren
samt kunna representera Arcadas studerande vid olika tillställningar har varit de mest
intressanta upplevelser jag någonsin varit med om.
Vi på ASK samarbetar tätt med högskolan och är väldigt glada över våra goda relationer.
Vi har också ett givande samarbete med andra yrkeshögskolor i Helsingforsregionen och vi är
dessutom aktiva inom Finlands studerandekårers förbund och studerande idrottsförbund–
allt för att göra studielivet så bra som möjligt. Det mest intressanta som händer just nu är
SVHS-reformen. Målet med reformen är att erbjuda bättre vård åt våra studerande, samt
förbättra kvalitén på vården så att den också stöder studeranden. Vi på ASK ser väldigt ivrigt
på framtiden då vi får vara med och utveckla systemet.
Genom att vara en länk mellan högskolans ledning och studerande och framför allt genom att
vara studerande själva, kan vi representera studenternas åsikter. På Arcada är vi studerande
en viktig del av organisationen och sitter med i olika organ som direkt påverkar våra studier
och vår vardag – allt från institutionsråd till styrelse. Allt detta ger oss möjlighet att tillsammans med er skapa en trivsam och prestigefylld skola.
Arcada är en speciell plats tack vare att vi är en relativt liten skola, men med stor diversitet
och gemenskap. Det är någonting som gör oss alla, både studerande och personal, en del av
någonting större, något unikt. Under de senaste åren har mycket förändrats, både världen och
vår skola , och vi på ASK är väldigt stolta över att kunna vara med och föra Arcada framåt.
Nowadays people talk a lot about globalization and internationalization, and I reckon that
this multicultural environment that we have at Arcada gives the perfect opportunity for building up awareness, respect and skills needed in future working life. Now I would love to see
each and every one of you to get out there and start living the student life you have imagined
and dreamed of.

Talk to different people, especially the ones outside of your class, and who knows, you might
learn something surprisingly new and interesting from another person´s background. Really
take time to do all your assignments well since the knowledge you will get from them will stay
with you forever. Be creative and innovative. Participate actively in classes and do not miss
out on the events.
Världen och samhället ändras och det enda sättet att kunna leva ett harmoniskt liv är att lära
att anpassa sig. Utmana er själva, våga testa på nya saker och var inte rädda för förändringar.
Säg era åsikter högt men lär er att lyssna noggrant. Skapa nya kontakter och vänskap som
eventuellt kan vara livet ut. Var empatiska och våga fråga och be om råd. Personal, studerandekåren, ämnesföreningar och tutorer jobbar hårt för att kunna göra er tid på Arcada
oförglömligt och trivsam.
The ones who come to study at Arcada from abroad will be most impacted by the wind of
change. Trust me when I say this, after you´ve lived in Finland, your life will never be the
same, in a positive way. I myself moved to Helsinki 5 years ago and have been through some
major transformations ever since. I learned both Swedish and English, got a degree in cosmetology and now started my second year of studies to become a nurse. I also became active
in student union and I am the chairman of the board now. I want to encourage you to take a
step forward and maybe apply to become a member of an association or our student council.
It gives you a unique insight on Finnish student life in the making as well as a possibility to
make new inspiring contacts for the future.
It takes an open mind and courage to start a studying in a completely new environment and
begin a new chapter in your life. Start writing your story today, stay hungry for knowledge.
We are the future of this world and it´s up to us to determine what that will be. Remember,
only the sky is the limit.
Jag är Darya Karilahti och jag önskar er hjärtligt välkomna till Arcada. / My name is Darya
and I warmly welcome you to Arcada.
Thank you!
Tack!

