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Mona Forsskåhl, rektor/rector
Ärade studenter, ordförande, inbjudna Arcadavänner, bästa kollegor.
Det är för mig som rektor en stor glädje att idag tillsammans med er alla få öppna ett nytt
akademiskt läsår under dessa festliga former.
Honoured students, dear friends of Arcada,
It is a great privilege for me to wish you all welcome to this official opening of the academic
year 2019-2020.
Kära nya studenter –
Nu inleder ni en spännande och unik period i ert liv då ni kanske tar första steget på vägen
mot era framtida yrkeskarriärer. Under den här tiden kommer ni att formas både som människor och som professionella experter, och samtidigt även forma dem ni möter. Dagar som
denna då jag ser en mängd nationaliteter, utbildningsinriktningar och kunskapsområden
samlas på stora torget känner jag mig extra stolt över vår högskola, som trots sin litenhet rymmer så mycket. Jag önskar er varmt välkomna till Arcada och hoppas att vi under er tid här
lyckas förmedla några av de värderingar vi upplever som särskilt viktiga: hållbarhet, öppenhet och förmåga till kritiskt tänkande.
Bästa åhörare,
Vi står inför ett nytt spännande år som för Arcada och den finländska högskolesektorn erbjuder både möjligheter och utmaningar. Under detta läsår ska samtliga högskolor i landet fastställa sina strategiska riktlinjer på tio års sikt och sluta nya fyråriga resultatavtal med staten.
Vi har ägnat och kommer under året att ägna oss mycket åt framtidsscenarier och planer, och
åt att lära oss nytt - genom försök och misstag. Bara på det sättet kan vi fortsätta att också i
framtiden ligga i framkanten.
Som yrkeshögskola har vi enligt lagen ett brett uppdrag som innefattar undervisning, forskning och utveckling i enlighet med arbetslivets och närregionens krav. Arcada har därtill för
egen del formulerat sitt uppdrag så att det även innefattar ett ansvar för det svenska i
Finland: jag vill idag säga att Arcada är en svenskspråkig högskola för ett multikulturellt
Finland med två samhällsbärande nationalspråk. Detta är och kommer att vara Arcadas
raison d’être inom en överskådlig framtid och innebär ett särskilt ansvar som vi bär med
stolthet.
Ladies and Gentlemen,
We have every reason to look forward to an exciting academic year. A new strategy reaching
ten years into the future is well on its way and during the coming year we will focus on sharpening our profile, and on building strategic partnerships to further develop both substance
and quality in all our activities.
As a top ranked UAS in Finland, we can never rely on past success or settle at merely providing education and research. We need to stay at the forefront – one step ahead - constantly
evolving and in tune with the surrounding society. Hands on tomorrow is one of Arcada’s

slogans, and it catches our ambition to combine frontline knowledge and skills with an open but suitably critical - attitude towards the drivers of change and the direction of future development. It is our responsibility to create new knowledge that carries us – and you - into the
future, well equipped for anything it may bring. This is no small task and I am convinced that
our values: sustainability, openness and responsibility, are key to succeeding in this. Therefore, they are and will remain core values at Arcada.
Bästa Arcada-vänner,
Vad innebär då vårt ansvar? En självklar tanke för mig är att vår fortsatta framgång är beroende av allt det som sker i omvärlden: I Arabiastranden, i Helsingfors, i Nyland, i Finland,
i Norden och Europa och naturligtvis globalt i hela världen. Lika självklart är det för mig att
relationen bör gå i bägge riktningar. Då vi utför vårt uppdrag är vi med och påverkar vår omvärld – bidrar till en gynnsam utveckling, men inte med sikte på kortsiktiga mål och vinster
utan på lång sikt. Detta är vad jag vill lägga i konceptet hållbar utveckling.
Då vi ser oss omkring i världen ser vi idag tvära kast och överraskande vändningar som kan
komma att förändra den djupaste grunden för hela vårt samhälle och människans existens.
För att Arcada ska fylla sitt lagstadgade uppdrag att bidra till och utveckla yrkeslivet måste vi
därför ta hand om och utveckla lösningar för den 1) fysiska, 2) kulturella och sociala och 3)
mentala miljö och kontext som yrkeslivet existerar i. Och alla dessa är idag pressade.
Vi behöver akut få upp farten i vårt arbete för hållbarhet i dess vida bemärkelse och för det
behöver vi en ekonomisk grund som också möjliggör nysatsningar. Under det kommande året
då vi gör våra strategiska vägval är det högst angeläget att omsätta tanken på hållbar utveckling i praktiken i vår vardag, här på Arcada. Och vi vill göra så mycket vi bara har resurser till!
När det gäller den fysiska miljön är det lätt att drabbas av klimatångest och förtvivla över den
globala klimatförändringen, förstörda ekosystem och minskande mångfald i naturen. Allt för
ofta har kortsiktiga ekonomiska intressen och näringslivets verksamhetsformer styrt utvecklingen, när fokus istället borde ligga på att hitta lösningar som garanterar kommande generationer en trygg framtid. Det är därför förtröstansfullt att förståelsen för detta verkar sprida sig
– inte bara i vår hemstad och närregion, utan i allt vidare kretsar. Och Arcada kan dessutom
agera. Vi har beredskap och kunskap att vara en del av lösningen inom alla våra expertisområden. NU mer än någonsin behövs t.ex. återvinningsexpertis, medieanalys, kompetens inom
dataanalys och hälsofrämjande.
Alla dessa har direkta kopplingar till yrkeslivets utveckling, och som yrkeshögskola – i rollen
som utbildare och fostrare, som forsknings- och innovationsorganisation och som arbetsgivare – är vi med och påverkar vilka vägar utvecklingen tar. Vi står i ett vägskäl där vi varken
kan eller vill blunda. Därför vill jag utmana var och en i organisationen – studenter såväl som
personal – att under året ta sitt ansvar för miljön och hållbarhet i sitt arbete och att hitta sitt
bidrag till en hållbar utveckling, både för samhället och för högskolan. Som rektor lovar jag
att i alla beslut beakta och bevaka miljö- och hållbarhetsaspekter och bedöma konsekvenserna. Vi utbildar morgondagens hjältar och då måste vi också arbeta för en levnadsmiljö som
våra hjältar kan leva i.

Looking forward and specifically at the coming academic year, sustainability is the value I
want to emphasize above all. When it comes to a sustainable cultural and social context,
I do not hesitate to say that huge changes are afoot, both globally, regionally and locally.
The digital revolution with rapid development in both hardware and software, and the possibility to handle increasing amounts of data with the help of AI is undoubtedly changing
everyday life and thus our cultural and social contexts as a whole, opening up new opportunities but also risks. I am proud to say Arcada is already well positioned in this area, with cutting edge research and development projects within and across our various disciplines. This is
a position we need to maintain and build on.
Of course, the digital revolution is not the only thing changing our cultural and social context.
We encounter changes in all aspects of life through migration, cultural meetings, demographic shifts, increasing polarization, urbanization and new structures of working life. Perhaps
change has always been the only constant – as Heraclitus said.
Be that as it may, all these changes are inherently important for Arcada to address. We need
to take on these changes and challenges so that we can prepare our students and alumni,
giving them relevant future competencies. We need to take part in and influence the processes of change as an expert organization. This means we must constantly and actively engage in
society and make society engage with us.
Mina damer och herrar,
”Förvåningen över att tingen är som de är utgör början för all vetenskap”. Dessa ord som
tillskrivs Aristoteles, betonar vikten av att ständigt odla ett öppet och vaket sinne – en fördomsfri attityd till omvärlden och till våra medmänniskor. På Arcada uppmanar vi till detta
med sloganen: ”Stay curious”. Inför det stundande läsåret vill jag betona vikten av en sådan
attityd: Fortsätt att förvåna er och ställa frågor. En vilja att lära sig nytt och ständigt vidga
vyerna är i själva verket mer värdefull för en hållbar utveckling än den specifika kunskap vi
besitter idag.
Dear audience,
The first steps to changing the world is to know the relevant facts! I believe a healthy skeptical
attitude to served truths is an important mental basis for sustainable development. Critical
thinking is something I really want all of you to exercise in your work at or with Arcada: what
is factual, what is faith, what is interpretation? Never stop asking!
Bästa studenter, ordförande, ärade kollegor, vänner av Arcada. Jag vill öppna läsåret 20192020 med HÅLLBARHET som ledstjärna. Låt oss arbeta för ett Arcada som också om femtio,
sextio, sjuttio år är en svenskspråkig högskola för ett mångkulturellt Finland med två samhällsbärande nationalspråk. Som fortsättningsvis ligger i framkanten. För att uppnå detta
måste vi konkretisera vårt ansvar för en hållbar utveckling av det fysiska, det kulturella och
sociala, och det mentala klimatet - i världen, i Finland, i Helsingfors och vid Arcada. Bästa
Arcada-vänner, detta kräver engagemang och samarbete, av oss alla, för oss alla.

