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Arvoisat ammattiin valmistuvat opiskelijat,
Arvoisat valmistuvien läheiset ihmiset, ystävät ja tuttavat,
Arvoisa ammattikorkeakoulun väki!
Toivotan teidät kaikki tervetulleiksi tähän joulun 2014 valmistujaisjuhlaan!
Jo näin puheeni aluksi onnittelen valmistuvia opiskelijoita, elämässänne alkaa uusi
jakso. Teillä opiskelijoilla on ollut viimeiset 3-4- jopa 5 vuotta oppimisen aikaa.
Opiskelu merkitsee valtavaa muutosvaihetta elämässä.
Tämä ensimmäinen toimintavuosi on ollut myös Lapin ammattikorkeakoululle
suurta muutoksen aikaa. Kuluneen vuoden aikana olemme käynnistäneet
kokonaan uuden ammattikorkeakoulun Suomessa. Se on aivan ainutlaatuinen
tapahtuma koko valtakunnassa. Tämän rakennustyön onnistumisesta kiitos
kuuluu sekä opiskelijoillemme että taitavasti toimineelle henkilökunnallemme.
Arvoisat juhlavieraat,
Kansainvälistyminen on olennainen osa suomalaista korkeakoulutusta. Se
toteutuu henkilökunnan vaihtoina kumppanikorkeakouluissamme, sisään tulevina
ja lähtevinä opiskelijavaihtoina sekä ulkomaisina tutkinto-opiskelijoina.
Monet tänään valmistuvista opiskelijoista ovat käyneet vaihdossa ulkomailla.
Opiskelijavaihdot merkitsevät korkeakouluille paljon. Vaihtojen avulla me voimme
tarjota opiskelijoillemme kokonaan uudenlaisia kokemuksia. Vastaavasti meille
tulevat vaihto-opiskelijat tuovat eloa kampuksillemme.
Yksittäisen opiskelijan kannalta vaihdossa saadut kokemukset ovat arvokkaita.
Nuoret ihmiset näkevät erilaisia kulttuureja, erilaisia tapoja elää ja ennen kaikkea
erilaisia tapoja opiskella.
Opiskelijavaihtojen yhteydessä solmitaan kansainvälisiä ystävyyssuhteita, joiden
toivoisi jatkuvan myös opiskeluiden jälkeenkin. Yhteiskuntamme on
kansainvälinen ja kansainvälistymässä entistä enemmän; silloin nuo
opiskelijavaihdon yhteydessä luodut kontaktit voivat olla työelämässä
arvaamattoman arvokkaita.
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Opiskelijavaihtojen lisäksi ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat merkitsevät
ammattikorkeakouluille paljon. Tänäänkin Lapin ammattikorkeakoulusta
valmistuu monta ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa.
Toivomme tietenkin, että mahdollisimman moni teistä jää rikastuttamaan
suomalaista yhteiskuntaa ja antamaan panoksensa suomalaisen työelämän
kehittämiseen. Toiveestamme huolimatta aika moni teistä palaa kotimaahan ja
auttaa oman maan talouden kehittymistä niillä eväillä, joita olette meiltä täältä
Lapin ammattikorkeakoulusta saaneet.
Toiveeni on kuitenkin, että pidätte edelleenkin yhteyttä vanhaan opinahjoonne.
Näin te voitte toimia kansainvälisenä siltana maidemme kulttuurien välillä.
Kiitokset kaikille opiskelijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalle tuloksellisesta
työskentelystä. Yhteistyöllä olemme saavuttaneet erinomaisia tuloksia.
Toivotan valmistuville onnea ja menestystä elämässä ja uudessa ammatissa.
Onnittelut!
Näillä sanoilla toivotan teidät kaikki tervetulleiksi tähän Joulun 2014
valmistujaistilaisuuteen. Samalla toivotan tervetulleeksi SantaPark ja ProSanta
osakeyhtiöiden toimitusjohtaja Ilkka Länkisen. Hän pitää tämän juhlan
juhlapuheen.
Ilkka on tehnyt kunniakkaan uran lappilaisen matkailun kehittämisessä ja työ
jatkuu vahvana edelleenkin. Meillä on Ilkan kanssa yhteinen historia: olemme
molemmat valmistuneet tästä samasta opinahjosta metsätalousinsinööriksi. Minä
tosin pari vuosikymmentä ennen Ilkkaa.
Tervetuloa Ilkka, the floor is yours!

