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Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

Valmistumisjuhla 31.5.2018, Savonlinna 

 

Valmistuvan opiskelijan puhe  

Fysioterapeutit (AMK) Emmi Laitinen ja Pinja Talala 

 

E: Hyvä juhlaväki, 

Olemme saaneet kunnian pitää teille puheen. Me olemme Emmi ja Pinja, ja 
valmistumme tänään fysioterapeuteiksi. Tämä kulunut 3,5 vuotta on mennyt hurjan 
nopeasti täällä Savonlinnassa. Tämä aika on sisältänyt paljon uuden oppimista ja 
olemme saaneet laittaa itseämme likoon monissa eri tilanteissa. 

Kun astuimme ensimmäistä kertaa meidän kouluumme, tunsimme heti itsemme 
tervetulleiksi. Mahtavat tutorit, opettajat sekä muu henkilökunta ovat pitäneet 
meistä hyvää huolta alusta alkaen.  

Mielestämme kampuksemme parhaita puolia ovat pienen koulun tiivis ja lämmin 
henki, ja se että opettajat tuntevat jokaisen meistä, ja saamme aina apua ja tukea 
heiltä, kun sitä tarvitsemme.  

Vaikka opiskelemme fysioterapiaa, olemme tehneet yhteistyötä kampuksemme 
sairaanhoitaja- ja jalkaterapiaopiskelijoiden kanssa. Mielestämme kampuksemme on 
hyödyntänyt hyvin moniammatillisen yhteistyön merkityksen jo opinnoissamme. 

Olemme olleet todella tyytyväisiä opetuksemme laatuun, ja siihen että olemme 
saaneet paljon käytännön opetusta, jota voimme hyödyntää nyt työelämässämme. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P: Seuraavaksi haluamme kiittää omaa luokkaamme, jonka kanssa olemme saaneet 
kokea yhdessä tämän elämänvaiheen. On ollut mukavaa osallistua ja järjestää 
yhteisiä tapahtumia, joissa olemme voineet pitää yhdessä hauskaa ja unohtaa 
hetkeksi koulutehtävät. Olemme myös kiitollisia, että olemme saaneet koulustamme 
monia elämän mittaisia ystäviä.  

 



 

Olemme onnekkaita, että Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu mahdollistaa 
vaihto-opiskelun eri puolilla maailmaa. Mekin Emmin kanssa pääsimme kokemaan 
Erasmus-vaihdon Portugalin Portossa, ja se olikin yksi parhaista koulumuistoista. 
Suuri kiitos tästä kuuluu kampuksemme Lealle ja Pialle, jotka auttoivat toteuttamaan 
yhden unelmistamme. 

Opiskelukaupunkina Savonlinna on pieni, kaunis ja rauhallinen paikka asua. Täällä on 
hyvät mahdollisuudet harrastaa ja liikkua luonnossa. Lisäksi Savonlinna ja sen 
lähiympäristö on tarjonnut meille laadukkaita ja monipuolisia työharjoittelupaikkoja, 
joihin osat meidän luokkalaisista ovat jo työllistyneetkin. 

Toivomme sydämestämme, että kampuksemme ja koulutustarjontamme säilyisi 
mahdollisimman pitkään täällä Savonlinnassa, jotta mahdollisimman moni opiskelija 
saisi kokea yhtä laadukkaan koulutuksen kuin mitä me saimme. 

Nyt opintojen päätyttyä suuntaamme kohti työelämää, ja uskomme, että olemme 
saaneet hyvät ja riittävät työkalut kohti tulevaa.  

------------------------------------------------------------------------------------- 

E: Lopuksi haluamme kiittää teitä kaikkia ja toivottaa jokaiselle hyvää ja aurinkoista 
kesää. Kiitos! 


