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Hyvät kutsuvieraat, henkilökunta, opettajat ja ennen kaikkea valmistuvat opiskelijatoverit. 
Congratulation for all graduating students. 

Olen iloinen ja ylpeä saamastani kunniasta pitää valmistuvan opiskelijan puheen tänä 
hienona päivänä. Yksi tärkeä ajanjakso, meidän kaikkien valmistuvien elämässä, on tullut 
päätökseensä ja käsissämme on se todistus, joka mahdollistaa työelämään siirtymisen 
sille alalle, jota varten olemme tässä koulussa opiskelleet. Tämä todistus antaa myös 
loistavat edellytykset jatko-opinnoille. Tässä kohtaa tekisi itse mieli sanoa, että minun 
opinnot olivat tässä, eikä minulla ole aikomusta jatkaa opintojani tulevaisuudessa. Näin en 
kuitenkaan sano, sillä toiselta asteelta valmistuttuani olin varma, etten enää lähde jatko-
opiskelemaan ja tässä sitä nyt ollaan. Tässä kohtaa pätee siis klisee: älä koskaan sano ei 
koskaan, sillä elämällä on tapana heitellä eri suuntiin vuosien varrella. Itse olen tänään 
haikeilla mielin, mutta samalla iloinen, sillä olen elänyt ja hengittänyt tätä korkeakoulua 
viimeiset neljä vuotta, eikä huomisesta ole varmuutta. Siitä kuitenkin olen varma, että 
tulevaisuus järjestyy, kun antaa sille vaan mahdollisuuden. 

Neljä vuotta sitten, kun aloitin opintoni Kouvolassa, oli kampuksen nimi Kasarminmäen 
kampus ja koulun nimi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Orientaatioviikon 
ensimmäisinä päivinä syksyllä 2014, kampuksella tuutorien opastamana astellessani, en 
heti ollut varma tuntisinko oloni tässä koulussa mielekkääksi tai löytäisinkö täältä yhtään 
kaveria, joiden kanssa viettää vapaa-aikaa. Onnekseni huoleni olivat turhia, sillä jo 
ensimmäisenä vuonna lähdin itse mukaan tuutoritoimintaan muiden kannustamana. 
Opiskeluaikanani olen toiminut kolme vuotta tuutoroinnin parissa ja kaksi vuotta 
opiskelijakunnan hallituksessa opiskelijakunta Klaanissa sekä opiskelijakunta Kaakossa. 
Lisäksi olen nyt toista vuotta Xamk Oy:n hallituksessa opiskelijoiden valitsemana 
jäsenenä. Haluankin kiittää kaikkia teitä opiskelijoita siitä luottamuksesta, jota olen saanut 
nauttia näiden neljän vuoden aikana. Ilman teidän tukeanne tämä opiskeluaika ei olisi ollut 
puoliksikaan yhtä miellyttävää. 

Haluan myös kiittää koulun ammattitaitoista henkilökuntaa kaikesta siitä tuesta, jota olen 
saanut opintojeni aikana. Opetus on ollut mielestäni laadukasta ja opettajat helposti 
lähestyttäviä, kun mieltä on askarruttanut jokin asia. Erityiskiitoksen ansaitsevat 
kampuksen infon työntekijät, sillä heidän auttamishalunsa on aivan omaa luokkaansa. 
Infosta sai aina apua sitä tarvittaessa, eikä koskaan jäänyt ilman vastausta. Kiitokset myös 
kaikille restauroinnin kursseja opettaneille opettajille. Te olette antaneet minulle ne 
valmiudet, joita tarvitsen tulevaisuudessa restauroinnin saralla. Tietenkään oppiminen ei 



pääty tähän päivään, vaan se on koko elämän mittainen prosessi myös restauroinnin 
osalta. 

Haluan kiittää Kymenlaakson opiskelijayhdistyksiä Kuplaa ja Meteliä sekä hupitoimikunta 
Koplaa. Ilman näiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia, ei olisi pääoman sijoittaminen 
tulevaisuuteen ollut läheskään niin mielekästä, mitä se nyt oli. Yhdistysten tekemää työtä 
opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen ei tule aliarvioida. Tapahtumat ovat olleet ensiarvoisen 
tärkeitä yhteenkuuluvuudentunteen luomisessa ja opiskelijoiden kohtaamispaikkoina. 
Opiskelijakunta Kaakolle ja opiskelijakunta Klaanille kuuluu myös kiitos mahdollisuudesta 
päästä mukaan opiskelijakuntatyöhön ja siitä, että opiskelijakunta mahdollisti 
opiskelijakortin hankkimisen koulun alkaessa ja paikallisten alennusten hyödyntämisen 
heti opiskelujen alkuvaiheessa. Täysipäiväinen opiskelijaelämä ei olisi ollut täyttä elämää 
ilman opiskelijakorttia. Tuutoritoiminnassa mukana olleita haluan kiittää siitä, että silotitte 
tien uusien opiskelijoiden ensimmäisinä kouluviikkoina ja mahdollistitte hyvällä ilmapiirillä 
varustetun tuutoriyhteisön, jonka kanssa on ollut mahtavaa viettää aikaa myös 
kouluvelvollisuuksien ulkopuolella. 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulua kiitän turvallisen opiskeluympäristön luomisesta 
ja laadukkaasta opetuksesta. Kouvolan kampuksen moderneja Pajatiloja jään 
kaipaamaan, sillä ne mahdollistivat isompienkin projektien toteutuksen opiskelujen ohella. 
Toivon, että tulevaisuudessa ei unohdettaisi lähiopetuksen merkitystä opiskelijan 
opinnoissa. Lähiopetus on tärkeä osa ammattikorkeakoulua ja monelle lähiopetustunneille 
osallistuminen on ainoa arkipäivän todellinen ihmiskontakti. Lähiopetus voi vähentää 
ratkaisevasti nuoren syrjäytymistä ja lähiopetuksen yhteydessä opitaan, usein 
huomaamatta, sosiaalisen kanssakäymisen taitoja, jotka usein ovat ratkaisevassa roolissa 
nuoren työllistymisessä. 

I also want to congratulate and thank all of the English speaking students that graduate 
today. It has been a pleasure to have you here and you have made these student days a 
lot more interesting. It’s so nice to see students coming from different nationalities and 
cultures to study here their professions. It’s great that this school can provide interesting 
studies in English. Once again thanks for everything you gave us during your student days 
and hopefully you’ve enjoyed your time in this school. I wish you a bright future where ever 
your path will lead you. 

Muistakaa, että tänään ei murehdita huomista, sillä tämä juhlapäivä on meitä varten. Olkaa 
ylpeitä tästä saavutuksesta, sillä te olette sen omalla työllänne ansainneet. Toivottavasti 
tapaamme vielä tulevaisuudessa töiden, opintojen tai vapaa-ajan merkeissä. Kiitos teille 
kaikille vielä kerran ja onnittelut valmistumisen johdosta.  

 

Santeri Roivas 
Santeri Roivas 
Restauroinnin artenomi (AMK) 


