
Hyvät opiskelijat, korkeakoulun henkilökunta ja muut paikalla olijat!  
Dear students, staff of TUAS and other participants! 

AMK-avajaisten teemana on tänä vuonna ”Mikä on sun lemppari?” Mietin pitkään mistä haluaisin puhua 
tämän teeman ympärillä. Kerronko kenties lempisarjastani vai lempiruoastani. Vaikka aiheet ovatkin 
mielenkiintoisia sekä herkullisia, tajusin, että ne eivät välttämättä kiinnosta ihan kaikkia täällä. Niinpä 
ajattelinkin puhua itselleni sekä opiskelijakunnalle tärkeästä aiheesta − opiskelijoiden hyvinvoinnista. 

Opiskelu korkeakoulussa on monille opiskelijoille ihana, uusi sekä jännittävä, mutta myöskin ajoittain rankka, 
kokemus. Opiskelijoiden henkisiä ja fyysisiä paineita lisää opintotuen, tarkemmin sanottuna opintorahan, 
heikko taso. Varsinkin silloin, jos opiskelija haluaa välttää lainalla elämistä. Pahimmassa tapauksessa 
opiskelijan on pakko tehdä valinta opintojen ja työn välillä elättääkseen itsensä. Samaan aikaan kurssit, 
ryhmätehtävät ja muut tehtävät painavat päälle. Mikäli opiskelija haluaa vielä tämän lisäksi huolehtia itsestään 
harrastamalla jotain ja tavata kavereitaan, on aika pahasti kortilla.  

Opiskelijoiden toimeentulon parantamisen eteen on tehty kovasti töitä ja tulemme myöskin tulevaisuudessa 
tekemään. Keväällä vaalien aikana ja niiden jälkeen korkeakouluopiskelijaliike vaati tulevaa hallitusta 
tekemään opintorahaan 100 euron kertakorotuksen ja sitomaan sen indeksiin. Lähes kaikki ehdokkaat 
lupailivat näitä vaalien aikaan. Uuden hallituksen hallitusohjelmaan on kuitenkin kirjattu vain opintorahan 
sitominen indeksiin, vaikka samaa aikaan rahaa voidaan antaa lisää eläkeläisille kunnon korotuksilla. Se on 
hyvä ensiaskel, mutta se ei kuitenkaan riitä parantamaan opiskelijoiden toimeentuloa ja tätä kautta 
kokonaisvaltaista hyvinvointia. Muistutimmekin yhdessä rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatilan kanssa 
Varsinais-Suomen kansanedustajia opiskelijoiden toimeentulosta ja korkeakoulujen rahoituksesta, jotta he 
eivät pääse unohtamaan lupauksiaan. 

Toimeentulon lisäksi korkeakoululla on suuri rooli opiskelijoiden hyvinvoinnissa. Korkeakoulujen rahoitus on 
myös yksittäiselle opiskelijalle tärkeä asia. Sillä, että saako koulu rahaa lisää miljoonan vai 20 miljoonaa euroa 
on suuri merkitys. Suuremmalla rahoituksella koulu voi lisätä resurssejaan opetuksessa ja koulun muissa 
tukitoiminnoissa. Mitä enemmän koululla on resursseja, sen parempaa on koulutuksen laatu. Ja tämä välittyy 
suoraan opiskelijoille. Opetuksen laadun lisäksi on erittäin tärkeää, että koulu tarjoaa opiskelijoilleen hyvät ja 
viihtyisät puitteet, jossa opiskella ja viettää aikaa. 

Koulutusalayhdistyksillä ja opiskelijakunnalla on myös omat roolinsa yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin 
parantamisessa. Yhdessä ja erikseen järjestämme paljon aktiviteetteja opiskelijoille. Näkyvimpinä näistä 
lienevät opiskelijabileet ja rastikierrokset, mutta monenlaisia muitakin aktiviteetteja on tarjolla. On 
liikuntatapahtumia, erilaisia lajikokeiluja, haalarimerkkien ompelua, lautapelien pelailua ja lukematon määrä 
muuta kivaa. Kaikki nämä ovat tärkeitä mahdollisuuksia opiskelijoille päästä tutustumaan toisiinsa myös yli 
koulutusalarajojen ja jakamaan kokemuksiaan vertaisilleen. Suosittelenkin teitä kaikkia korkeakoulun 
opiskelijoita tutustumaan opiskelijakunnan moniin tapahtumiin sekä jokaiseen koulutusalayhdistykseen. 
Tutustumalla muihin opiskelijoihin yli koulutusalojen voit löytää uuden parhaan ystävän tai jopa elämäsi 
rakkauden. 

Kuten aiemmin mainitsinkin, Opiskelijakunta TUO ottaa aktiivisesti kantaa opiskelijoita koskeviin asioihin. 
Keskustelemme aktiivisesti koulun kanssa mm. opetuksen laadusta ja sen kehittämisestä. Yhdessä muiden 
turkulaisten korkeakoulujen kanssa vaikutamme kaupunkiin, jotta Turusta saataisiin paras mahdollinen 
opiskelijakaupunki kaikilla mittareilla. Valtakunnallisesti vaikutamme päättäjiin, jotta he muistaisivat, että 
tulevaisuus on meissä opiskelijoissa. Vaikka kaikki opiskelijakunnan toiminta ei näykään jokaisen opiskelijan 
arjessa, teemme vaikuttamistyötä paremman huomisen eteen joka ikinen päivä!  

Tulevaisuus olemme me, opiskelijat! The future is us, students! 
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