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'Oppia ika kaikki
En olisi uskonut Hihtevani opinahjoon

En kieIla, etteivatko usein koko perheen

tyotli tehda. Taidot ovat ainakin karttuneet

aikuisialHi. Monet elamankolhut

hermot

huimasti.

Tietotekniikka

sairauden

aiheuttarnien

minut

edHina kevattalvisena

laittamaan

hakupaperit

saivat
pliivana

ammattikorkea-

olleet

ylikierroksilla

kirealla

osaamattomuuden,

kanssa.
Aloittelen

kouluun. En uskonut paasevani. Oli iloisen

kanssa.
ihmiseksi,

valituksi liiketalouden opiskelijaksi.

opiskelijaksi.

Turhaan!

Tuona

suoritetuiksi

ajallaan

nelihenkisesta
opiskelijoita:
kuka

kaikki

meidan

perheestamme

olivat

kuka

lukiossa,

Tietokoneiden
eritahtista

ammattikoulussa,

ketka

tyon

ohella.

nappaimistot
kakofoniaansa

lauloivat
illat

ja

riit-

tamattOmyyden ja huonouden tunteideni

jannittavaa menna paasykokeisiin ja tulla
valin takes ana

kaydessani

Soimasin

itseani

aidiksi,

huonoksi

puolisoksi

ja

vaikuttaa

juuri
viela

helpottaa
rajoitteiden

opinnaytetyotani.

Se

hallitsemattomaita

vil-

Kurssit

tulivat

lielliimelta, mutta olen paattanyt sukia sen

viela

hyvin

karval

ja

esittelykelpoiseen

jarjestykseen

arvosanoin. Koti on tullut hoidettua ja

syksyyn mennessa.

perhekin vaikuttaa hyvinvoivalta. Mika

vaihdan tutusta ja turvallisesta aiheesta

tarkeinta, opinnot ovat antaneet minulle

uuteen

tunteen, etta selvian sittenkin.

Aion kokeilla tietoisesti omia rahkeitani.

ja

Nyt viime hetkiWi

haastavampaan

aiheeseen.

Olen aina ollut hyvaa pataa tietokoneiden

Tiedan, etta pystyn, osaanja selviydyn.

viikonloput. Kirjat nuhraantuivat sivujen

kanssa,

Hyva lukijani - ota sinakin unelmistasi

kulmistaan. Penaalit kalkattivat ja vihkot

myota koneista ja ohjelmista on tullut

kiinni ja toteuta niita, silla tiedan - Sina-

tayttyivat. Kurssitehtavia suollettiin kuin

saumattomia

kin pystyt, osaatja selviydyt!

liukuhihnalta.

tomasti valita ja kayt@i verkko-opiskelun

Vuodet
Mina

kuluivat,
jatkoin

muut

valmistuivat.

sitkeasti

4,S-vuotista

mutta
jatkeitani.

tietotyovalineita.
kuulostaneet

verkko-opiskeluni
Osaan mutkat-

Ennen

oudoilta

MoodIe, Webex, Twitter,

tutkintoani. Valilla olin uupua tiukkojen

Second Life, Wiki, Theseus,

aikataulujen ja tyolliiden opintotehtavien

monet muut sujahtavat puheeseen kuin

aIle. Oma statukseni

olisivat keittiOn kaltaisia arkiasioita.

pyorahti

ympari

Nelli ja

MS-taudin hoitaessa minut tyokyvytto-

Olen matkalla tradenomiksi! Ken tietaa,

myyseiakkeelle.

jospa valrnistuttuani

voisin jotain alan

Kirjoittaja on 45-vuotias mainosalalla tyouran
tehnyt eloisa. iloisa ja valoisa kahden aikuisen
lapsen aili, joka asustaa maaseudulla
Etela-Suomessa, Sohva-perunointi 1611ykan
koiran ja isannan kanssa on lempiharrastus
opiskelun ohessa,

