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Helsingin Sanomissa oli jokin aika sitten juttu tennistähti Serena Williamsista. Yksi tämän 

urheilu-uraansa lopettelevan huikean taistelijan sitaateista iskostui mieleeni. Williams kertoi 
voittaneensa monta ottelua, koska hän oli vihainen jostain tai joku ei ollut uskonut häneen.  

 

En ole tennistähti, eikä onnistumisiani missään asiassa voi tietenkään verrata Serena 

Williamsin huikeisiin tuloksiin. Tästä huolimatta samaistun asetelmaan, jossa eräänlainen 

altavastaajan asema työntää eteenpäin.  

 

Sukutaustastani ei löydy montaa ylioppilasta, korkeakoulutetuista puhumattakaan. Olen 

sukuni ensimmäinen tohtori ja myös ensimmäinen, joka on edennyt akateemisella uralla. 

Olen tamperelaisten lähiöiden ja työväenluokan kasvatti. Olen tyttö, joka tykkäsi käydä 

koulua, mutta joka salasi hyvät arvosanansa. ’Hikipingot’ eivät olleet piireissäni kovin 

suosittuja.  

 

Akateeminen opiskelu kuitenkin luonnistui. Löysin ystäviä ja verkostoja maailman parhaasta 

opiskelukaupungista eli Turusta. Tästä huolimatta tunsin toisinaan, että olin jotenkin vieras 

tässä ympäristössä. Se tunne on yhä hetkittäin mukanani, vaikka olen jo vuosia kuulunut 

täkäläisen kampuksen vakiokalustoon.  

 

Altavastaajan asema ja tietty vihaisuus voi olla tärkeä voimavara. Halu näyttää voi ajaa 

loistaviin tuloksiin, ylivoiman edessä voi ylittää itsensä. Kokemus siitä, ettei sinuun uskota, ei 

kuitenkaan ole jatkuvana mielentilana voimauttava. Jos et saa kannustusta ja tunnustusta, 

suorituksistasi katoaa ilo.  

 

Turkuun on saapunut uusien opiskelijoiden joukko ja heillä on edessään monenlaisia näytön 

paikkoja. Joillekin on kenties jäänyt lukiosta muistoksi paine suorittaa upeasti koko ajan. 

Yliopistossa panokset kasvavat. Täällä parhaimmatkin voivat joutua nöyrtymään. Jotkut 

toiset miettivät, tuliko sittenkin haukattua liian suuri pala. Mitä jos opinnot eivät suju? Entäpä 

jos kaikki muut ovat kampuksella kuin kotonaan? Muut puhuvat älyllisesti kiinnostavista 

asioista ja sinä olet se törppö, joka ei tajua mitään.  

 

Itselläni oli koko ensimmäisen syksyn sellainen olo, ihan turhaan. Kampukselle mahtuvat 

kaikenlaiset opiskelijat. Joten usko minua, kun sanon: sinun paikkasi on täällä.  

 

Korkeakouluopinnot vievät vuosia elämästäsi. Kyse ei ole välivaiheesta, vaan sinun 

ainutlaatuisesta elämästäsi, jonka ei tulisi olla ryppyotsaista pusertamista päivästä toiseen. 

Anna itsellesi aikaa tutustua uusin ihmisiin. Nauti jokivarren puuvanhuksista, riehu ja 

riemuitse, tule osaksi kaupungin akateemisia perinteitä. Nauti kulttuurista, innostu 

järjestötoiminnasta, liiku ja urheile. Elä täyttä elämää.  

 

Opiskele itseäsi varten. Älä jumitu, jos tulokset joskus ovat huonoja. Kerronpa tässä, että sain 

aikoinaan ensimmäisestä kansainvälisen oikeuden tentistä rimaa hipoen ykkösen. Ihan hyvin 

opinnot sujuivat siitä huolimatta.  

 

Kampuksen henkilökunnalle toivon viisautta kannustaa ja tukea jokaista opiskelijaa. On suuri 

etuoikeus saada tutustua uusiin opiskelijasukupolviin ja kulkea hetki heidän vierellään. 

Yritetään saavuttaa hyviä tuloksia ilon ja innostuksen kautta. Näytetään opiskelijoille mitä 

rakkaus tieteeseen on. Hurahdetaan, tehdään huikeita juttuja. Otetaan opiskelijat niihin 

mukaan. Luodaan sellainen Campus Aboensis, jossa jokainen taustastaan huolimatta voi 

opiskella tietoisena siitä, että hänet nähdään ja häneen uskotaan.  



NOSTO: Kampukselle mahtuvat kaikenlaiset opiskelijat. Joten usko minua, kun sanon: sinun 

paikkasi on täällä. 

 

JOS LIIAN PITKÄ, OTA TÄMÄ: On suuri etuoikeus saada tutustua uusiin 

opiskelijasukupolviin ja kulkea hetki heidän vierellään. 

 

 

 


