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Saskyn opiskelijalle AMKEn stipendi 
 
 
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on myöntänyt yhteensä seitsemän stipen-
diä esimerkillisille maahanmuuttajaopiskelijoille, stipendinsaajien joukossa on SASKY kou-
lutuskuntayhtymän (Saskyn) opiskelija Margarita Vesikko.  
 
AMKE valitsi stipendien saajat koulutuksen järjestäjien lähettämien ehdotusten joukosta. Ehdotuk-
sia saivat lähettää kaikki AMKEen kuuluvat koulutuksenjärjestäjät ympäri Suomen ja hakemuksia 
tuli AMKElle kaikkiaan 56 opiskelijalle 25 eri koulutusorganisaatiosta. Valinnoissa painotettiin erityi-
sesti kansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta Suomessa ja ammatillisessa koulu-
tuksessa sekä menestystä kotoutumiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tavoitteiden saavut-
tamisessa. AMKE haluaa stipendien avulla nostaa näkyville opiskelijoiden tarinoita, joissa menes-
tyksen eteen on tehty paljon työtä ja motivaatio opiskeluun on ollut korkealla. Stipendin suuruus on 
500 €. AMKE on palkinnut esimerkillisiä maahanmuuttajaopiskelijoita stipendeillä vuodesta 2016 
lähtien.  
 
Saskyn palkittu opiskelija, Margarita Vesikko suorittaa prosessiteollisuuden perustutkintoa Am-
matti-instituutti Iisakissa Hämeenkyrössä. Opinnot ovat edenneet kiitettävin arvosanoin ja ovat nyt 
loppusuoralla.  
 
Margarita saapui Suomeen Kolumbiasta vuonna 2011. Hän suoritti Kolumbiassa asuessaan teolli-
suusprosessin ammattiteknikon tutkinnon ja hänelle on kertynyt Kolumbiassa vahva työkokemus 
alalta. Suomessa koulutusta vastaavaa työtä oli kuitenkin vaikeaa suoraan löytää, joten Margarita 
hakeutui opiskelemaan prosessialan perustutkintoa tavoitteenaan parantaa työllistymismahdolli-
suuksia.  
 
Margarita on hyvin määrätietoinen ja ahkera, mikä näkyy kaikessa hänen tekemisessään. Sujuvaa 
suomen kieltä puhuva Margarita arvostaa niitä koulutusmahdollisuuksia, joita Suomessa on saata-
villa ja pitää erittäin upeana asiana myös sitä, että täällä kouluttautuminen on kaikille mahdollista 
varallisuudesta ja muista taustoista riippumatta. Yhtenä asiana Margarita mainitsee myös ilmaisen 
kouluruuan, mikä muualta muuttaneen silmin on todella ainutlaatuinen asia.   
 
Sen lisäksi, että Margarita edustaa hienolla tavalla esimerkillistä maahanmuuttajaopiskelijaa, hän 
on hyvä roolimalli ja esimerkki myös kelle tahansa muulle opiskelijalle ahkeruudessa, opintoihin 
sitoutumisessa ja eteenpäin pyrkimisessä.  
 
Suomeen kotiutuneella Margaritalla on täällä myös perhe, johon kuuluvat hänen ja puolison lisäksi 
5- ja 7-vuotiaat lapset. Suomalaiseen tapaan hän harrastaa esim. avantouintia ja on jo tottunut 
täällä jopa marras-joulukuun pimeyteen. 
  
Lisätietoja:  
 
Sasky / Ammatti-instituutti Iisakki, 
opinto-ohjaaja Tarja Perolainen 
Puh. 050 338 3314, tarja.perolainen(at)sasky.fi 
(haastattelupyynnöt palkitulle opiskelijalle opinto-ohjaajan kautta) 
 
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 
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