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Tiiviin yhteisön kasvatit
Aviopari Riia ja Janne Rauhala ovat molemmat opiskelleet Porin yliopistokeskuksessa. Riia on gradua vaille valmis
taiteen maisteri, ja Janne valmistui aiemmin kauppatieteiden maisteriksi. Siinä opintojen sivussa pariskunta teki töitä,
perusti perheen ja myös omat yritykset.

susanna alanen teksti
laura karjalainen kuva

– Opiskelutilat ja -ympäristö,
kurssit, opettajat ja opiskelukaverit muodostavat kokonaisuuden, jota voin hyvin suositella
uusille opiskelijoilla ja jatkoopiskelijoille, Turun kauppakorkeakoulun yksikössä opiskellut
Janne Rauhala kehuu yliopistokeskuksen ainutlaatuista
ilmapiiriä.
– Olen tykännyt todella paljon. Yliopistokeskuksessa opiskelu on hyvin mielekästä. Pieni
ympäristö ja tutut kasvot takaavat sen, että ihmisiä on helppo
lähestyä. Erityistä kiitosta annan
siitä, että eri yliopistojen välillä
pystyy helposti suorittamaan
opintoja. Suoritin esimerkiksi
kauppakorkeakoulun puolella
markkinoinnin kursseja, kertoo
Aalto-yliopiston CBM-maisteriohjelmassa luovaa taloutta ja
johtajuutta opiskeleva Riia.
Monipuolista opiskelua
Riia ja Janne ovat molemmat
sitä mieltä, että yliopistokeskus on ihanteellinen ympäristö
opiskeluun.
– Pienessä ympäristössä
opiskelu on todella joustavaa.
Monipuolinen kurssitarjonta
ja ristiinopiskelumahdollisuus
tarjoavat useita tilaisuuksia

“

Perheen ja opiskelun
yhteensovitus
on sujunut täysin
ongelmitta.
laajentaa omaa opintosuunnitelmaa. Yliopistokeskus on
myös hyvin kodikas ympäristö,
jossa on motivoituneita opiskelijoita, Riia sanoo.
– Pääaineeni oli markkinointi. Opiskelu sujui hyvin ja
nopeasti: kurssit olivat koossa
jo 2,5 vuoden jälkeen, vaikka
olin tehnyt töitä samalla, kertoo jo valmistunut Janne.
Luotu verkosto kantaa
Janne kertoo, että opiskeluaikana muodostunut tiivis verkosto

kantaa edelleen. Pariskunnasta
kumpikin on opiskelukavereiden kanssa tekemisissä. Perheelämä ei ole haitannut suhteiden
luomista.
– Joku voi ajatella, että pienten lasten vanhemmat helpommin vieraantuvat opiskelutovereista. Mielestäni perheen
ja opiskelun yhteensovitus
on sujunut täysin ongelmitta.
Meillä on ollut paljon erilaisia
ryhmätöitä maisteriohjelman
puitteissa, joten varmasti sekin
on edesauttanut hyvän yhteishengen ja läheisten suhteiden
syntymistä, Riia pohtii.
Opiskelijasta yrittäjäksi
Laihialaissyntyiset Riia ja Janne
ovat molemmat tällä hetkellä
yrittäjiä. Riian yritys tekee sisus-

tussuunnittelua ja Jannen yritys
tarjoaa muille yrityksille muun
muassa brändinhallintaa.
– Omaa sisustussuunnittelutoimistoa olen pyörittänyt nyt
noin vuoden verran. Samalla
pyöritän kotiäidin arkea ja hoidan lapsia. Gradua aloitin työstämään vuoden alusta, kertoo
Riia.
Janne sanoo, että yrittäjyys
ja erilaiset ideat ovat kypsyneet
mielessä pidemmän aikaa.
– Aiempiin työtehtäviin olemme molemmat suhtautuneet
aina yrittäjähenkisesti. Sukulaisten ja ystävien yrittäjäkokemukset ovat kuulostaneet niin
kiehtovilta, että tuntui luontevalta hypätä itsekin yrittäjyyteen. On hienoa rakentaa
omasta yrityksestä ja palveluista
täysin oman näköistä.

Porin yliopistokeskus
– plussia
• pienet opetusryhmät, hyvä
kontakti opettajiin
• ristiinopiskelun avulla
yksilöllinen tutkinto
• vaihto- ja jatko-opiskelumahdollisuus
• hyvä ilmapiiri, viihtyisä opiskeluympäristö keskustassa
• vireä opiskelijaelämä,
edulliset asunnot, lyhyet
etäisyydet
• tehokas yhteydenpito
työelämään

