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Opiskeluaika voi olla niin paljon muutakin kuin opiskelua; Minun tarinani 

 

Opiskeluaika. Tuo niin ihana ja kamala aika elämässä. Mutta mitä muuta se opiskeluaika voi 

olla kuin opiskelua? Olen neljännen vuoden auto- ja työkonetekniikan opiskelija Seinäjoen 

ammattikorkeakoulusta, SeAMKista, ja tässä on minun tarina aiheesta. 

1.9.2015. Ensimmäinen koulupäivä. Kävelin Seinäjoki Areenan parkkipaikan läpi kohti Framia 

jännitystä ja intoa täynnä. Jännitti, kun en tuntenut ketään, ja en ollut oikein varma mitä tämä 

toisi tullessaan. Ajatukseni oli, että bileisiin en osallistu, vaan nyt keskityn vain täysillä käymään 

koulun loppuun ajallaan tai ehkä jopa etuajassa, sillä olinhan jo 28-vuotias ”vanhus”. Tuolloin en 

vielä tiennyt, että opiskelu voi olla niin paljon muutakin kuin vain bileet ja opiskelu. 

Ensimmäisen päivän aikana meidät pumpattiin täyteen perusinfoa. Uteliaana ja tiedonhaluisena 

ihmisenä olin jo ennakkoon selvitellyt jonkin verran asioita, ja olin jo mm. tilannut opiskelijakortin 

itselleni. Ruokailuun mennessäni huomasin, että Frami F-rakennus oli täynnä erilaisia standejä, 

ja mietin mitäköhän nuokin nyt ovat.  

Seuraavina päivinä huomasin standejä olevan edelleen ympäri koulua, ja uteliaana ihmisenä 

kävin sitten joka standin läpi kysellen mitä siellä on. Yksi standeistä oli SenIOR ry:n, eli 

Seinäjoen insinööriopiskelijat ry:n standi, jossa minulle tarjottiin insinööriopiskelijaliiton 

jäsenyyttä. Aluksi yritin kieltäytyä kertomalla, että olen jo toisen liiton jäsen, mutta minulle 

kerrottiin, että voi kuulua moneen liittoon kerralla, ja IOL tarjoaa minulle kuitenkin alakohtaiset 

edut sekä opiskeluissa että työelämässä. Liityin.  

Meidän tutorit olivat aivan huippuja. He olivat meille kavereita ja oppaita. Etenkin bile-elämässä, 

johon olin lähtenyt sittenkin mukaan. Olin ymmärtänyt, että opiskelijaelämästä saa niin paljon 

enemmän irti, kun osallistuu oheistoimintaan. Löysin nopeasti uusia kavereita, ja niitä alkoikin 

löytyä vähän joka alalta. Heittäytyjänä bileisiin minua vetivät myös upeat teemat. Rakastan 

naamiaisia, ja niitähän tuntui riittävän Seinäjoen opiskelijaelämässä. Pian olinkin se tuttu naama 

jokaisessa opiskelijatapahtumassa.  
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Ensimmäinen opiskelijaristeily, Triangeli, ihan tuoreissa haalareissa. 

 

Pohjois-Suomen insinööriopiskelijapäivät, eli PoSIO-päivät Kemissä 2016. 



Katja Järviö | Opiskelijalähettiläs 
 

3 
 

Ensimmäisten viikkojen aikana meille tultiin luokkaan kertomaan lisää SenIOR ry:n toiminnasta. 

Joka luokalta kerättiin innokkaita yhteyshenkilöitä toimimaan sanansaattajana opiskelijoiden ja 

SenIORin välillä. Ennen kuin huomasinkaan, olin yksi yhteyshenkilöistä. Ensimmäinen koulutus 

olikin jo tosi äkkiä, ja siellä meille kerrottiin tarkemmin mikä on SenIOR ry, mitä siellä tehdään, 

ja mitä yhteyshenkilöt tekevät. SenIORilla on hallitus, niin kuin muillakin opiskelijayhdistyksillä. 

Meille kerrottiin, että marraskuun loppuun mennessä tullaan valitsemaan uusi hallitus vuodelle 

2016, ja kiinnostuneille järjestettiin hallituksen kyselytunti, missä sai kysellä mitä eri tehtäviä ja 

tehtävänimikkeitä hallituslaisilla on. Mielenkiintoni kyseistä toimintaa kohtaan oli kasvanut niin 

paljon, että päätin rohkeasti hakea hallitukseen mukaan. Ja niin kävi, että marraskuussa 2015, 

minut valittiin SenIOR ry:n hallitukseen tapahtumavastaavaksi vuodelle 2016. 

 

Seniorin hallitus 2016. 

Homma alkoi perinteensiirrolla, eli vuoden 2015 hallituksen jäsenet opastivat meidät uudet 

jäsenet toimiimme. Myöhemmin oli vielä virallisia insinööriliiton pitämiä koulutuksia mm. 

kokoustoiminnasta, CV-koulutus, jne. Vaikka toiminta oli välillä virallistakin, ei se missään 

vaiheessa ollut tylsää tai turhaa. Kokemukseni SenIOR ry:n hallitustoiminnasta oli hyvin 

antoisaa ja monipuolista. Välillä olimme pitämässä ständejä liiton virallisissa asioissa, ja välillä 

myydäksemme tapahtumia jäsenillemme ja muille opiskelijoille. Kokouksia oli kerran viikossa, ja 

minulla lisäksi tapahtumatyöryhmien kokouksia tapauskohtaisesti. Minun tehtäviini kuului 

organisoida ja suunnitella kaikki tapahtumat. Perustin työryhmät, järjestin kokoukset, jaoin 
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tehtävät, ja raportoin toiminnasta muulle hallitukselle. Lisäksi meillä oli hallituksen kesken 

erilaisia illanistujaisia ja muuta hauskaa toimintaa mahdollisuuksien mukaan.  

 

SenIOR ry ja Sulka ry yhdessä standeilemässä SAMOn edustajistovaalien merkeissä Frami F:n 

infotiskillä. 

 

Insinööriopiskelijaliiton standeilyä SeAMKin yrittäjämessuilla 2016. 
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IOL:n hallituskoulutus 2016 hotelli-ravintola Almassa.  
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Yksi monista opiskelijatapahtumista jossa olin mukana järjestämässä. Mukana SOSSU ry. 

 

SAMOn 20-vuotis vuosijuhlilla edustamassa 2016. 
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Kokonaisuudessaan hallituskausi SenIORissa oli todella antoisa ja mieleenpainuva. 

Muisteltavaa riittää loppuelämäksi, sain luotua mahtavia ihmiskontakteja, ja mukana oli paljon 

myös työelämään valmentavaa toimintaa. Eikä toiminta häirinnyt opintojani mitenkään 

radikaalisti. Sain opiskelun ja hallitustoimet toimimaan hyvin yhdessä, kun vaan käytin kaiken 

ajan tehokkaasti. Nyt kaksi vuotta myöhemmin toimin edelleen yhteyshenkilönä, ja olen paljon 

tekemisissä nykyisen hallituksen jäsenten kanssa. Vuonna 2017 toimin lisäksi muutamassa 

tapahtumatyöryhmässä luomassa iloa muille opiskelijoille. 

Omien tutoreideni innoittamana hain myös vertaistutoriksi vuodelle 2016. Minut valittiin, ja 

maaliskuussa 2016 meitä alettiin kouluttaa tehtäväämme. Koulutukset olivat hauskoja ja rentoja, 

ja niistä löysi taas uusia kavereita eri aloilta. Lisäbonustahan toiminnassa oli se, että tutortunteja 

keräämällä saa myös vapaasti valittavien opintojen opintopisteitä. Ennen kaikkea ne kaikki 

hauskat kokemukset ja upeat ihmiset joihin sain tutustua tuon vuoden aikana, tekivät 

kokemuksesta mahtavan. Kevät kouluttauduttiin ja ryhmäydyttiin, ja syksyllä alettiin tositoimiin. 

Opastimme uudet opiskelijat SeAMKin ihmeelliseen maailmaan opastamalla heitä koulussa ja 

vapaa-ajalla. Järjestimme jonkin verran oheistoimintaa omien aikataulujen puitteissa, kuten jo 

perinteeksi muodostuneen tekniikan pikkujoulun. Tämäkin oli hyvin antoisa ja avartava 

kokemus.  

Vuosi 2017 toi tullessaan taas uusia tuulia, kun olin päättänyt lähteä vaihto-opiskelemaan 

ulkomaille. Ajatuksia paikoista oli monia, ja aloin käymään vaihtoehtoja läpi meidän 

kansainvälisyysvastaavamme kanssa. Ensimmäinen ajatus oli, että ei ainakaan Saksaan, sillä 

sinne lähtee melkein kaikki. Halusin tehdä jotain erilaista. Ongelmaksi muodostui kuitenkin se, 

että minua kiinnostavissa maissa ei järjestetty minulle sopivia opintoja englanniksi. Lopulta 

päädyttiin kuitenkin vaihtoehtoon Saksa. Yleisin paikka vaihto-opiskelulle Saksassa meidän 

koulusta on Aschaffenburg. Automaatiotekniikan sekä tietotekniikan opiskelijat lähtivät sinne 

suorittamaan kaksoistutkintoja. Itse päädyin kuitenkin Keski-Baijerin pieneen idylliseen 

kaupunkiin nimeltään Deggendorf, jossa järjestettiin sekoitus eri alojen insinööriopinnoista 

englanniksi, General engineering. 
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Deggendorfin kaupungin keskusta: Kuvattu vanhan kaupungintalon tornista. 

 

Technische Hohchscule Deggendorf, THD.  
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Kaupunki sijaitsee lähellä Tsekin ja Itävallan rajoja noin 150km:n päässä Münchenistä. 

Taustatutkimusta tehdessäni sain selville, että kyseessä on noin 35000 asukkaan kaupunki, eli 

saksalaiseksi kaupungiksi tosi pieni. Kaupungin läpi virtaa yksi kuuluisimmista eurooppalaisista 

joista, Tonava. En oikein tiennyt mitä odottaisin tuolta ajalta, muuta kuin että toivon mukaan 

saan uusia kansainvälisiä ystäviä, ja pääsen kokemaan jotain unohtumatonta. Ja nämä kaksi 

asiaa toteutuivat kyllä täysin.  

Lähdin yhden koulukaverin kanssa matkaan. Saimme infon, että orientaatioviikot alkavat 18.9., 

ja lähdimme matkaan jo 13.9. ajatuksena saada tutustua ympäristöön ennen koulun alkua. 

Tämä ratkaisu oli hyvä, sillä olimme ihan omillamme ennen koulun alkua. Saimme rauhassa 

tutustua kaupunkiin ja sen tarjontaan, pääsimme tekemään pakolliset hankinnat, kuten astiat ja 

petivaatteet mitä minun pienestä opiskelijayksiöstäni ei löytynyt, ja saimme vähän aikaa kotiutua 

ennen opintojen alkua.  

Kun koulu vihdoin alkoi, oli jännitys huipussaan. Pääsi vihdoinkin näkemään tulevat 

opiskelukaverit, ja tutustumaan kouluun myös sisältä päin. Heti ensimmäisenä iltana meillä oli 

tutustumisbileet koululla. Meille oli varattu yksi luokkahuone, josta oli tehty pieni disko, jossa 

meillä oli DJ soittamassa musiikkia ja tutorit myivät meille olutta edullisin hinnoin. Kyllä. 

Saksassa sai juoda olutta myös koulussa, mutta ei toki humalatilaan asti koulupäivän aikana. 

Sieltä löysin ensimmäisen ystävän, venäläisen 20-vuotiaan naisen nimeltään Anastasiia, ja sain 

myös muita kaverisuhteita aluilleen. Anastasiia asuikin samassa asuntolassa kuin minä, joten 

meistä tuli nopeasti kuin paita ja peppu. Meillä oli paljon hyviä seikkailuja yhdessä, kuten 

vaellusmatka Baijerin uljaisiin metsiin, matka Berliiniin, päivämatkoja kaupunkeihin ympäri 

Baijeria, ja monia muita hauskoja kokemuksia. Jouluun mennessä olin ehtinyt reissata myös 

Itävaltaan ja Tsekkiin.  
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Orientaatioviikon Baijerilainen ilta. Paikallista ruokaa ja olutta.  

 

Biergarten keskellä upeaa Baijerin metsää vaelluksen taukopaikkana. 
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Ensimmäinen vaellusreissuni Saksassa päättyi Tsekin ja Saksan rajalle.  

 

Yksi lukuisista kansainvälisistä kotibileistä erään paikallisen opiskelija-asuntolan yhteistiloissa. 

Kuvassa mm. saksalainen, amerikkalainen, turkkilaisia, meksikolaisia, espanjalaisia, venäläinen 

jne. 
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Opiskelijamatka Berliiniin Erasmus 30v juhlille. 

 

Se kuuluisa suudelma maalattuna Berliinin muuriin. 
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Harmikseni Deggendorfissa ei ollutkaan tarjolla varsinaisesti alaani kuuluvia opintoja 

englanniksi, mutta tarjolla olikin paljon muita mielenkiintoisia opintoja, joita voisin soveltaa 

tulevaisuuteeni niin opinnoissa kuin työelämässäkin. Esimerkkeinä haluan mainita IT skills for 

project managers, jossa käytiin läpi mm. erilaisia projektin johtamiseen liittyviä ohjelmia, 

Business storytellin jossa valmennettiin mm. esiintymään ihmisten edessä ja kertomaan itsestä 

ja yrityksen toiminnasta mahdollisimman tehokkaasti, ja saksankielen kurssit tietenkin. Aika 

kului alkuun kuin siivillä. Jopa liian nopeasti. Aloin miettiä vaihtoehtona toistakin lukukautta 

Saksassa. Ensin kävin kysymässä paikallisen koulun kannan asiaan, ja sitten soitin Suomeen ja 

selvitin SeAMKin kannan asiaan. Kaikki oli ok, joten saatuani myös omat henkilökohtaiset asiat 

järjestymään Suomessa, päätin jäädä toiseksi lukukaudeksi.  

Saksassa ei ole jakso-järjestelmää kuten Suomessa. Siellä on talvilukukausi, joka on lokakuun 

alusta helmikuun loppuun, ja kesälukukausi joka on maaliskuun puolivälistä elokuun alkuun. Eli 

heillä on kaksi lukukausitaukoa lukukausien välissä. Mielestäni Suomen järjestelmä on 

miellyttävämpi kaikin tavoin.  

Ensimmäisellä lukukausitauolla lähdimme kaverini kanssa matkustamaan. Kävimme Lontoossa, 

Kölnissä, Dublinissa, Barcelonassa ja Budapestissä. Matkassa oli mutkia, mutta se oli silti 

unohtumaton. Tämä oli niitä semmoisia kokemuksia mitä halusin vaihdossa ollessa kokea. 

Lisäksi matkustin mm. toisen kerran Budapestiin toukokuussa opiskelijaryhmän kanssa, kävin 

Prahassa yhteensä kolme kertaa, kävin Itävallassa kolme kertaa, Slovakiassa vierailimme 

ohimennen, olin yhden yön Riikassa, ja olimme vaeltamassa Baijerin korkeimmalla vuorella. 

Pieniä päiväreissuja tuli tehtyä mm. Regensburgiin BMW:n tehtaalle ja Walhallaan. Koulun 

loputtua Deggendorfissa, jäin vielä viikoksi Pohjois-Saksaan ystävän luokse, ja silloin tuli nähtyä 

mm. Münster ja Hampuri. Kaikki nämä ja monet muut olivat unohtumattomia tapahtumia. Sain 

ystäviä ympäri maailmaa, mm. Meksikosta, Brasiliasta, Etelä-Koreasta, Saksasta, Venäjältä, 

Intiasta jne. elämänkatsomukseni laajeni tämän vuoden aikana ihan käsittämättömän paljon, ja 

koin ja näin asioita mitä en unohda koskaan. Tulen muistelemaan vaihto-opiskeluaikaani 

lämmöllä.  
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Vierailu BMW:n tehtaalle Regensburgissa. Valitettavasti kuvaaminen oli kiellettyä. 

 

Budapestin parlamenttitalo. Paras aika ja paikka kuvata tämä uskomaton rakennus. 
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Frühlingsfest, eli kevätfestit Deggendorfissa. 

 

Yksi koulun teemailloista, meksikolainen ilta meksikolaisten opiskelijoiden järjestämänä. 
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Grosser Arberin huipulla. Baijerin korkein vuori.  
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Kleiner Arber, Baijerin toiseksi korkein vuori. 
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Königssee. Osa Saksan kaunista luontoa.

 

Lukukausilomalla Lontoossa.  
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Vietettiin suomalainen Vappu Deggendorfissa kauniissa Tonavan puistossa. 

Suomeen palattua sopeutuminen oli aluksi vähän hankalaa. Moni asia oli muuttunut niin 

koulussa kuin arjessa. Oltuani itse vaihdossa, halusin antaa myös jotain meille tuleville vaihto-

opiskelijoille, ja ryhdyin kansainvälisyystutoriksi. Tiedän mitä se on, kun tulee outoon maahan, 

jossa on erilainen kulttuuri, kieli, ja käytännöt. Vaihto-opiskelijoiden opastus oli hyvin palkitsevaa 

minulle henkilökohtaisesti, ja heidän kanssaan vietetty aika auttoi sopeutumaan Suomeen 

nopeammin. Kv-tutorointi vaatii englanninkielen perustaidot ja halua auttaa. Takaisin se antaa 

niin paljon enemmän.  
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Lähdin myös mukaan tähän opiskelijalähettiläiden hommaan, sillä mielestäni meidän koulu on 

kokonaisuudessaan mainostamisen arvoinen. Minä valitsin ensisijaisesti messutyöskentelyn, ja 

se veikin minut tuossa marraskuun lopulla Helsinkiin Studia-messuille kolmeksi päiväksi. Siellä 

kerroimme, lähinnä lukiolaisille, meidän koulun eri tutkintoaloista, ja muusta meidän koulun 

toiminnasta. Tämäkin pesti toi minulle niin uudenlaista kokemusta, kuin uusia tuttavuuksia. 

Harmikseni opintoni venyvät nyt hiukan, joten päätin hakea vielä viimeisenä vuotena Suomen 

parhaan opiskelijakunnan SAMOn hallitukseen kaudelle 2019. Hakijoita oli enemmän kuin 

paikkoja hallituksessa, ja sainkin yllättyä iloisesti saadessani paikan. Eli vuosi 2019 tulee 

olemaan jälleen mielenkiintoinen ja haasteellinen vuosi, tällä kertaa opintojen lisäksi SAMOn 

toiminnassa.  

 

SAMOn hallitus ja edustajisto vuodelle 2019. 
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Kolme ja puoli vuotta on nyt kulunut, ja tämä on lopputulos: 

Opinnot aloittaessani olin päättänyt, että en osallistu mihinkään ylimääräiseen, vaan opiskelua 

ja opiskelua. Ja miten kävikään. Olen ollut SenIORin hallituksessa tapahtumavastaavana, 

SenIORin yhteyshenkilönä, SenIORin tapahtumatyöryhmissä, vertaisturotina, kv-tutorina, 

vaihdossa Saksassa 11kk, opiskelijalähettiläänä SeAMKille, ja nyt menossa SAMOn 

hallitukseen. Tämä kaikki on antanut minulle niin paljon, ja kasvattanut minua ihmisenä 

enemmän kuin mikään normaali oppitunti. Olen kiitollinen siitä, että tämä kaikki on ollut tarjolla 

SeAMKin katon alla. Koulussa, joka on paras paikka opiskelijalle.  

 

 

 

 

 

 

 


