
 
 

AMK-Avajaiset Puhe  
 
 

Tervehdys kaikille myös minunkin puolestani,  
 
Ammattikorkeakoulu on instituutiona vielä nuori, mutta se on viimeisten vuosien varrella saanut jo aidon 
paikan yhteiskunnassamme. Työmarkkinat tunnistavat ja arvostavat työelämärelevanttia osaamistamme. 
Meidän tulee kehittää entisestään opiskelijoidemme työelämävalmiuksia ja osoittaa omalla joustavalla 
opetuksellamme, että osaamista voi syntyä ilman perinteisiä luentosalejakin. 
 
Kehittyvään ja ihmisiä paremmin huomioivaan yhteisöön tarvitaan kuitenkin tekijöitä. Opiskelijoiden 
hyvinvoinnin ja jaksamisen kulmakivenä tulee olla entistä voimakkaammin ja tehokkaammin vertaistuutorien 
turvaverkko. Tuutorit varmistavat yhteisöllisyyden syntymisen opiskelijaryhmän sisällä ja pitävät jokaisen 
opiskelijan mukana. Tämä on erittäin tärkeää, sillä nuorten syrjäytyminen ja yksinäisyyden kokemukset ovat 
myös meillä täällä ammattikorkeakoulussa arkipäivää. Laadukkaalla vertaistuutoroinnilla voimme varmistaa, 
että opiskelija jaksaa koko opiskeluaikansa, ja että hänen opiskelukykynsä on parhaassa mahdollisessa 
terässä. Turun ammattikorkeakoulun tulee antaa arvostusta opiskelijatuutoreille ja tukea opiskelijakuntaa 
paremmin resurssein vertaistuutorikoulutusten järjestämisessä. Mikään ei voi olla opiskelijan hyvinvointia ja 
yhdenvertaisuutta tärkeämpi asia.  
 
Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisen lisäksi haluan tässä käyttää tilaisuuden hyödyksi, ja ottaa vielä 
muutamalla sanalla kantaa ammattikorkeakoulun johto- ja organisaatiouudistukseen. Opiskelijat ovat 
ammattikorkeakoulun vahvuus ja heidät tulisikin ottaa rohkeammin asioiden valmisteluun mukaan. 
Opiskelijan osallistuminen ja osallistaminen ammattikorkeakoulun kehittämiseen on tärkeää, sillä vain 
yhdessä me luomme osaamista korkeakouluun. Opiskelijakeskeisessä korkeakoulussa otamme opiskelijat 
aidosti mukaan työyhteisömme jäseniksi, ja tuemme heidän motivaatiotaan olla osa tätä yhteisöä. 
Kahvikerhot ovat kaunis ajatus, mutta ne eivät tarjoa alustaa, jossa motivoitunut koulutuksen kehittäjä 
pääsisi ohjaamaan päätöksentekoa kohti tulevaisuutta. Uuden johto- ja organisaatiomallin tulee tarjota 
opiskelijoille aitoja paikkoja vaikuttaa korkeakoulun toimintaan ja tukea vaativan tehtävän hoitoon. 
 
Turun ammattikorkeakoulu on ja tulee olemaan merkittävä ja tärkeä osa alueellista ja valtakunnallista 
koulutusta. Meillä ja ammattikorkeakoululla on tärkeänä tehtävänä kehittää koulutusta suuntaan, joka 
palvelee opiskelijoita ja työmarkkinoita. Samalla kuitenkin muistaen, että korkeakoulututkinto on tärkeä, 
joillekin jopa tärkein, saavutus elämän varrella. Pidetään sen arvo ja merkitys siis tärkeänä myös 
tulevaisuudessa. 
 
Lopuksi haluan nostaa esille tärkeän asian, ja mikään ei ole sen tekemiseen yhtä tehokas tapa, kuin tarina. 
Niinpä jaan teille kertomuksen, jonka kuulin aivan lähiaikoina:  
 
Vanha Cherokee-intiaani kertoi eräänä iltana lapsenlapselleen ihmisten sisällä tapahtuvasta taistelusta. Hän 
sanoi: ”poikani, meidän kaikkien sisällä taistelee kaksi sutta. Toinen on paha. Se on kiukku, kateus, 
mustasukkaisuus, suru, katumus, ahneus, ylimielisyys, itsesääli, syyllisyys, valheet, ylemmyydentunne ja ego. 
Toinen susi on hyvä. Se on ilo, rauha, toivo, tyyneys, nöyryys, lempeys, hyvänsuopaisuus, anteliaisuus, totuus 
ja myötätunto.” Lapsenlapsi ajatteli asiaa hetken ja kysyi sitten isoisältään: ”kumpi susi voittaa?” Vanha 
Cherokee vastasi yksinkertaisesti: ”Se, jota ruokit.” 
 
Toivotan teille oikein loistavaa lukukauden alkua ja toivon, että me emme anna ikinä vihalle valtaa meidän 
yhteisössämme. 


