Tal vid inskriptionen 31.8.2017
Annika Eskman
Ärade rektor, bästa personal, inbjudna gäster och studerande.
Mitt namn är Annika Eskman, och i år står jag här framför er i en roll jag aldrig trodde
jag skulle ha, rollen att vara ordförande för Arcada Studerandekår – ASK, som det
fakto i år firar sitt 20-års jubileum.
Arcada Studerandekår – ASK finns till för alla här på högskolan, och även om vår
närvaro inte alltid är så tydlig finns vi överallt på vårt lilla campus. Ett bra exempel på
detta är våra fina och duktiga tutorer som väljs och utbildas av oss, för att vara vår röst
till de nya studerandena och vice versa. För att inte glömma, har vi också Cor-huset
där ni alla är välkomna att spendera tid under dagarna och delta i våra evenemang
under kvällarna, vilket är något ni redan kan göra ikväll då vi förfestar innan vi drar
iväg till kvällens Kick off party.
I höst inleder ni era högskolestudier i ett land, som många länder ser som en
föregångare tack vare den högklassiga utbildningen, och i en högskola som är ett bra
exempel på vad detta land har att erbjuda.
En högskola som trots sin lilla storlek erbjuder studerande många studiemöjligheter
och en bra plattform för att utveckla sitt kunnande för fortsatta studier och arbetslivet.
En högskola som ger studerande möjlighet att bilda stora nätverk och skaffa kontakter
för livet, och som vill trygga den finlandssvenska identiteten men på samma gång
också bygga på den mångkulturella atmosfären vårt samhälle är påväg mot.
When i started my tourism studies here in Arcada back in 2013, I never would have
guessed that i would stand here today with all the experiences and the network of
friends and colleagues in my pocket.
If it wasn’t for the atmosphere in Arcada, I don’t think I would have had the will or
courage to become a tutor, sit in both the board of my student association and the
board of the student union or even apply for the jobs I have worked with.

It hasn’t always been easy, and to be honest, it has been pretty terrifying from time to
time, but thanks to the curiosity Arcada woke up in me, I have gotten a lot more out of
my studies. Due to this I can now say that I have grown a whole lot, both as a person
and as a professional in my own field.
So my advice for you is this; remember to be curious and take risks. Get to know
people and be active during your studies. Try also to take everything out of the
experience, because this might be the only time you will get to live it. But above all,
have fun and enjoy this part of your life.
See you tonight at the Kick off party!
Tack!
Thank you!

