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ASK verksamhet

Som man ofta säger är studietiden den bästa 
tiden i livet. Då skapar man vänskaper,
förhållanden och upplevelser som varar långt 
efter studierna är över. Genom att
delta i studerandeverksamheten har du en 
unik möjlighet att skapa kontakter, inte
bara bland studerande från olika linjer i Arca-
da, men även över hela landet och runt
världen. Som studerandekår erbjuder ASK dig 
en möjlighet att vara med i ett gäng
taggade unga som vill delta, påverka och ha 
roligt tillsammans. Ingen skillnad varifrån
du är eller hur du tänker har vi en plats för 
dig!
 
ASK är din röst inom Arcada. Som medlem i 
ASK har du en möjlighet att påverka dina
och dina kompisars studier och vardag. ASK 
deltar aktivt i diskussioner gällande allt
från undervisningens kvalitet och planering till 
hur studiestödet fungerar eller
hurdana motionsmöjligheter erbjuds till stud-
erande.
 
ASK är medlem i Finlands studerandekårers 
förbund – SAMOK som representerar
alla yrkeshögskolestuderande i Finland. Via 
SAMOK är ASK medlem i Studerandenas
Idrottsförbund (OLL) som driver studerandes 
intressen inom området för motion och
idrott. ASK är även medlem i Svenska Stud-
erandes Intresseförening (SSI) som ger ut
studentbladet, nordens äldsta studenttidning.
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Hey there freshie!

Welcome to the Arcada campus and 
the study life! This is the place you will 
spend most of your time, and we at 
Arcada Student Union - ASK are here 
for you. In this guide you will find ev-
erything you need to know when you 
start your studies at Arcada and when 
you participate in fun events. 

You can read all about what ASK is, 
how you can become an active mem-
ber, witch Student Association you can 
join, how to get your overall and what 
the diffesence is between a sitz and 
an Annual Ball.
 
If anything still feels unclear after 
scrolling through this guide, don’t hes-
itate to contact anyone in the Board, 
your tutors or our efficient staff. 

ASK Office (Cor-house 2:nd floor) is 
open Mon-Thu 10-12 & 13-16, the 
conact information can be found at 
the end of this guide or at asken.fi 

Good luck with your studies and re-
member to enjoy your time at Arcada!
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ARCADA STUDENT UNION - 
ASK 

ASK’s operation

Student life is the best time in life, 
it’s the time for creating friendships 
and relationships that last way past 
graduation. 

By being active in a student organi-
zation you get a unique opportunity 
to create contacts, not just with stu-
dents who study in different programs 
in Arcada, but across the country, and 
around the world. 

As a Student Union ASK gives you the 
chance to work with engaged young 
people who want to participate, make 
a difference and have fun together. 
No matter where you are from or your 
world view, we have a place for you!

 



ASK is your voice in Arcada. 
As a member of ASK you have the 
opportunity to affect yours and your 
friends’ studies and everyday life. ASK 
is actively involved in discussions re-
garding quality and planning of educa-
tion as well as issues regarding inte-
gration and opportunities for sports. 

ASK is a member of The Finnish Stu-
dent Union Association - SAMOK, 
which represents all students in Finn-
ish UAS. ASK is also a member of the 
Finnish Student Sports Federation 
(OLL). OLL’s main work consists of 
advancing students’ interests in sports 
and healthy habits. 

Last but not least ASK is also a mem-
ber of SSI, the association for swedish 
speaking students in Finland. SSI gives 
out the oldes student paper in the 
Nordic countries, Studentbladet. 



The Delegate

The Delegate is the highest decision-
making body in ASK. The Delegate 
has 15 members and a maximum of 
15 deputies with a mandate period of 
a calendar year. The Delegate is led 
by the presidium, which consists of a 
chairperson as well as two vice chair-
persons.

All members of ASK can stand for 
elections for the Delegate and vote in 
the elections. All ASK members can sit 
in, and voice their opinions during Del-
egate meetings



The Delegate is responsible for 
electing the Board, as well as keeping 
an eye on their day-to-day work. The 
Delegate is responsible for securing 
ASK’s financial interest and makes all 
the important decisions regarding big
economical investments.

As a Delegate you can sign-up for the 
course “Active and critical citizenship: 
ASKs Delegate” to get 5 credits. 

The Delegate election

Delegate elections are organized 
annually no later than the second 
week in November. Delegates are 
elected through general elections 
where all ASK members have a vote. 
The elections are organized in accor-
dance with the prevailing statutes and 
standing orders. 

As a ASK member you can set yourself 
as a candidate for the Delegate 
election 2020 starting on 1.9.2020.  
More about the election on  
www.asken.fi/elections



The Board

The Board is the administrative and 
executive body of the Student Union.
The Board’s mission is to lead the 
Student Union’s operations, to be 
responsible for the administration of 
the Student Union and to monitor that 
the regulations are followed. The term 
of office of the Board is a calendar
year. In the photo you can see the 
Board of 2020. 

This year ASK’s Board has 8 members, 
including the Chairperson of the Board. 
As a board member you can sign-up 
for the course “Active and critical citi-
zenship: ASKs Board” to get 5 credits. 



Students’ interests

ASK works for the interest of all  
students, both on a local and on a  
national level. On the Board there are 
two board members who focuses on 
students’ interests. With ASK’s  
membership in SAMOK, ASK always 
receives the latest information  
regarding higher education policy, and 
together with others Student Unions in 
the Metropolitan area, we work  
together for the best possible study 
time for you. ASK also participates  
actively in SAMOK’s events and their 
General Assembly. 

During recent years major topics has 
been discussed, one of them FSHS, ie.
student health service. As of 1.1.2021, 
FSHS, the Finnish Student Health Ser-
vice, will also include you as a student 
at Arcada. Student health services, 
which were previously limited to uni-
versity students, will be expanded 
through the enactment of the Student 
Health Care Act for university students 
(695/2019). More about this at  
www.asken.fi.



Kide.app

Kide.app is the online store where 
you can buy memberships, tickets to 
events or various products such as 
overall patches.

After you have paid your membership 
fee to the Student Union, you can ac-
tivate a free digital student card on 
your mobile phone, please note that it 
takes up to an hour after the payment 
is made before you can activate your 
student card. From Kide.app you can 
also buy tickets to our events with a 
membership discount, as well as pay 
your membership to some of our
student associations.

Kide.app works both as an app that 
can be downloaded to your phone and 
as a website that can be accessed via 
www.kide.app.



Student card

The student card is a proof of your 
registration status is present and that 
you are a member of ASK. The stu-
dent card gives you access to hun-
dreds of discounts in Finland both in-
store and online in stores, restaurants 
and on public transportation.  
 
ASK offers you two different student 
cards, that are free to start using; Slice 
and Pivo. 

ASK has collaboration with other 
Student Unions of Universities of 
Applied Sciences, and because of that 
our members can get benefits and 
discounts from every Student Unions 
of UAS in the metropolitan area. You 
can get the benefits and discounts via 
Kide.app or by showing your student 
card.

You are free to choose which digital 
student card you want to use, both 
cards have the same student benefits. 
Unfortunately, Pivo does not offer a 
green student card for open path  
students.



Slice

1. Order your Slice login information at 
slice.fi/upload. Use the same informa-
tion you provided when you paid the 
membership fee! Note that the image 
you select cannot be changed after-
wards.
2. Slice sends your login details to 
your email.
3. Download Slice from your app 
store.
4. Log in with your login details.

Pivo

1. Download Pivo from your app store.
2. Activate the app with your bank 
codes.
3. Open Pivo, select “Student card” 
and select “ASK”.
4. Create your student card by 
following the instructions in the app.



Zone 

As an ASK member you get access 
to Zone sport pass (value 69 €). With 
the pass you get to move around the 
capital city area. The sports pass has 
been made to support students and 
staff of UAS to move and be more ac-
tive in their daily life. With the pass 
you have access to different gyms, in-
stucted classes, discount from sports 
courses, free ball game and badmin-
ton reservations. You’ll also get access 
to Yogobe, a online yoga service. Read 
more about it on www.zonesports.fi.

You can pick up your sports pass from 
ASK office during open hours. 



Open path students

ASK is proud to be one of the first Stu-
dent Unions that allow open path stu-
dent’s to become members of the 
Student Union.

In Student Union matters, degree stu-
dents and Open Path University stu-
dents have equal rights and privileges.

Open path students are unfortunately 
not entitled to the national discounts 
(Kela meal support, HSL and VR) and 
therefore have a green student card.

However, ASK has a partnership with 
the lunch restaurant at Arcada, so 
those with a green card get a small 
discount on lunch.  
 



Student Associations

There are five Student Associations at 
Arcada. They are registered  
associations that collaborate with ASK 
to make students everyday life in  
Arcada as great as possible. 
ASK guards the interest of all students 
and the Students Associations focuses 
on guarding the interest of their study 
programs and members.

During the academic year the 
associations organize various events 
such as sitzes, theme parties and 
other happenings. No matter which 
association you belong to the events 
are usually open to all students. As 
a member you will be able to get 
cheaper tickets to events by your 
association. By becoming a member 
you also get the right to order your 
student overalls.



Commedia rf
The Student Association  
for Media Students.
Overall color: Red
 
Handel och Service  
studerandeförening- 
HanSe SF rf
The Student Association 
for Business Students.
Overall color: Yellow 

HoSK rf
The Student Association 
for the departments of 
Healthcare and 
Health & Welfare.
Overall color: Green

Kulturproducentstudenter rf  
(Kult)
The Student Association for 
culture students.
Overall color: Turquoise
 
Tekniska Läroverkets  
Kamratförbund r.f. (TLK)
The Student Association
for Engeneering Students.
Overall color: Blue

STUDERANDEFÖRENIN
G



Tutoring

Tutors are a group of students who 
have been chosen to ease the be-
ginning of the academic year for the 
freshmen. Tutors help out with finding 
the way in the Arcada-building, stud-
ies and student life. Many tutors are 
also active in student activities. 

Tutors usually organize events during 
the beginning of the academic year 
to help familiarizing among freshmen. 
These events can range from sauna 
evenings to sitzes. As a tutor you have 
an opportunity to get to know 
students from different programs in 
Arcada and also students from around 
the world. 

As a tutor you can sign-up for the 
course “Active and critical citizenship: 
Tutoring” to get 5 credits.

The next time to apply to become a 
tutor is in December 2020.



STUDENT LIFE

Gulis events 

During August-September there are 
usually the traditional Gulis events at 
Arcada dedicated for new students.
Unfortunately, due to the current 
circumstances, the Gulis fall may not 
look like it usually does.

Gulis week 

The Gulis week starts after the intro-
duction days, which include grilling, 
olympics and parties. The following 
week the official opening of the 
Academic year is held on campus, 
which is followed by the first official 
student party of the year: Kick off 
party at Kaivohuone.



Gulis initiation

The Gulis, in short, is an event that is
only for first year students. The point 
of the event is to familiarize freshies 
with each other from all the different 
programs. During the event the  
freshies will be divided into smaller  
groups and they will spend the after- 
noon running around executing var-
ious tasks. The Gulis is absolutely 
something you want to be a part of!

Gulis sitz

ASK usually organize five Gulis stizes 
together with the tutors. Four of the 
sitzes are in Swedish and one in  
English. During the Gulis sitzes the  
participants will get a crash course in 
sitz etiquette and culture

Unfortunately, the Gulis sitzes  for this 
fall are postponed until later in the 
school year to ensure the safety of all 
participants during the sitzes.



Sitz

A sitz is a dinner for students and 
consists of three courses, but never 
come to a sitz really hungry! An im-
portant part of a sitz is singing. The 
guests are handed a song sheet with 
the songs that will be sung during the 
sitz. After a song has been sung diners 
rais their glasses to a cheer. 

During the sitz the toastmasters are 
the ones in charge. It is important to 
listen to them. It is also important 
to consider not showing up to a sitz 
drunk, as one might easily find oneself 
sleeping with one’s face in the main 
course. It is also important to remem-
ber that no-one is forced to drink alco-
hol and all participants are offered an 
alcohol free option.



Annual ball 

The Annual Ball is the fanciest event 
among all the student events.  
The Annual Ball begins with the  
traditional Solenn akt introduced by 
the hostess and continues with
greetings from the invited guests.  
After the Solenn akt there is a bit of 
free time for mingling before the  
actual dinner. During the evening
guests are served a three course  
dinner, memorable speeches and 
snaps songs.

During the Annual Ball you are dressed 
in tails, dark suits or evening gowns. 
Cocktail dresses are not allowed, 
neither are suits in bright colors.
As a part of the outfit participants will 
carry possible honors such as colours 
or medals.

When the last drink has been finished 
it is time for the nachspiel (afterparty) 
that usually continues into the small 
hours or the silliz. 



Annual ball silliz

The Silliz (sill [herring] breakfast) is 
organized the day after the Annual 
Ball and consists of all you need 
after a long night. Bacon, bread, 
herring, eggs, bacon…

Snaps and silliz songs will wake any-
one up! As for the dress code, it is 
overalls and a funny silliz hat that will 
do the trick. 

 
ASK XXIII Annual ball will be held in 
November 2020.



Overalls

The student overall are the official 
student party uniform. Every student’s 
must have!

It is the best way to recognize your 
fellow students. In fact, the overalls 
can be considered a factor that brings 
all students together. Overalls are 
usually worn during silliz, student 
parties, and other fun events. 



Cor-house 

The Cor-house is the place for all 
students, a students’ living room on 
campus. Here you can find everything 
for your student life under one roof. 

At the Cor house you can play billiards, 
board games or why not just hang out 
with your friends. In addition, there is 
plenty of room to work on school
work or group projects. The kitchen 
has a coffee machine and a micro-
wave you can heat food in. At the 
Cor-house, everything from sitzes to 
game nights is arranged. In addition, 
the sauna on the second floor is in 
diligent use.



CONTACT

The Board of 2020

Darya Karilahti
Chairperson of the Board
darya@asken.fi
050 469 7406

 
Ida Flemmich
Vice chairperson of the 
Board, events, harass-
ment contact person
ida@asken.fi
045 327 4231

 
Sebastian Tolvanen
Students’ interests, 
sports & motion
sebastian@asken.fi
045 327 4230

Ellen Karlsson
Students’ interests,  
communication
ellen@asken.fi
045 327 4224



Joriz Balyuot
International affairs
joriz@asken.fi
045 327 4229

 
Heidi Rif
International
tutoring
heidi@asken.fi
045 327 4228
 

Mathilda Tallroth
Tutoring
matilda@asken.fi
045 327 4226
 

Kim Lindström
Events, harassment 
contact person
kim@asken.fi
045 327 4225

The whole Board can be reached on
styrelsen@asken.fi.



Staff

ASK has two members of staff who 
help the Board with their work and 
manage the Student Union’s daily 
operations.

Andreas Lohse
Secretary-General
andreas@asken.fi
050 469 7407

Maria Schmidt
Communications- and 
Membership-  
secretary
maria@asken.fi
045 327 4220

Address

Arcada Student Union – ASK
Majstadsgatan 11
00560 Helsingfors 
 
Cor-house open 
Monday-Friday at 10-16 

ASK office open
Monday-Thursday at 10-12 & 13-16


