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JOHTOAJATUS   KUVA LAURA LÄÄVERI

Oulun ammattikorkeakoulun 
sidosryhmälehti, Kotkantie 1, 
PL 222, 90101 OULU, toimitus@oamk.fi
Vastaava päätoimittaja Jouko Paaso
Päätoimittaja Anne-Maria Haapala
Toimituspäällikkö Laura Lääveri
Taitto Heli Montonen ja Heidi Tauriainen 

Julkaisuneuvosto Jouko Paaso, Anne-Maria 
Haapala, Jyrki Laitinen, Marja Sarajärvi 
Toimituskunta Marjo Sormunen, Anu Skog, 
Ville Kärkkäinen, Mikko Pulli ja Riina Kansanoja  
Kansikuva Aki Roukala
Painos 900 kpl, Erweko Oy
Paperi Munken Pure
Vuoden 2018 toinen numero. 

Oamkin hyvä imago  
lisää Oulun vetovoimaa
Olemme tehneet Oamkissa paljon töitä brändim-
me eteen. Hyvillä mielin luin uusimman Talous-
tutkimuksen tuloksen, jossa selvitettiin suoma-
laisten nuorten ajatuksia korkeakouluista. Oamk 
pärjäsi korkeakoulujen imagotutkimuksessa hy-
vin ja vahvisti entisestään sitä, että Oamk on 
Pohjois-Suomen vetovoimaisin korkeakoulu. Ke-
vään 2018 yhteishaussa meillä oli Pohjois-Suo-
messa eniten ensisijaisia hakijoita yhtä aloitus-
paikkaa kohden.

Lukiolaiset ja alle 30-vuotiaat rankkasivat 
Poliisiammattikorkeakoulun ykköseksi ja Tampe-
reen ammattikorkeakoulun kakkoseksi. Kolman-
neksi nuoret rankkasivat Oamkin!

Tutkimuksessa oli mukana kaikki 26 ammat-
tikorkeakoulua.

Yliopistoista Aallolla on nuorten mielestä 
Suomen yliopistoista paras maine opiskelupaik-
kana.

Oamkin hyvä imago ruokkii alueemme myön-
teistä kehitystä ja lisää houkuttelevuutta. Oulun 
hyvästä vetovoimasta hyödymme kaikki.

 
JOUKO PAASO  
Rehtori, toimitusjohtajaJOUKO PAASO ON OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN REHTORI, JOKA  

HARRASTAA SUUNNISTUSTA, GOLFIA JA MATKUSTELUA.

Seuraava numero ilmestyy lokakuussa 2018.
Aito löytyy myös verkosta: oamk.fi/aito
ISSN: 2243-0342  ISSN-L: 2243-0342
Pysy kärryillä, mitä Oulun ammattikorkea-
koulussa tapahtuu. Tilaa uutiskirjeemme 
uutiskirje.oamk.fi
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AJASSA   TEKSTI VILLE KÄRKKÄINEN, KUVA LAURA LÄÄVERI

Oulun Osuuspankki lahjoitti Oamkille 200 000 
euroa. Pankin mukaan Oamkilla on merkittä-
vä rooli ammattitaitoisen työvoiman kouluttaja-
na Pohjois-Suomessa. Oulun Osuuspankissa on 
vuosittain Oamkin opiskelijoita työharjoittelus-
sa ja suorittamassa lopputyötään. Myös monet 
pankin työntekijöistä ovat Oamkin kouluttamia 
ammattilaisia. 

Teknologiateollisuus haluaa korostaa 
insinöörikoulutuksen tärkeyttä. Teknologia- 
teollisuus ja Teknologiateollisuuden 100- 
vuotissäätiö tukevat yhteensä yhdeksää am-
mattikorkeakoulua kolmen miljoonan euron  
yhteissummalla. Lahjoituksella kannustetaan 
ammattikorkeakouluja parantamaan tekniikan 
ja liikenteen alan koulutusta. Oamkin osuus  
potista on 100 000 euroa.

100-vuotisjuhlaansa viettävä Oulun kauppa-
kamari lahjoitti kolmelle ammattikorkeakoululle 

VARAINHANKINTAKAMPANJA VILKKAASTI LIIKKEELLE  

yhteensä 50 000 euroa. Oamkin lisäksi lahjoi-
tuksen saavat Kajaanin ammattikorkeakoulu ja 
Centria-ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksik-
kö. Jakoperusteissa painotettiin ammattikor-
keakoulusta valmistuneiden määrää. Lisäksi 
Oulun kauppakamari ohjaa juhlavuotensa kun-
niaksi osoitetut muistamiset ammattikorkea-
koulujen varainkeruun tueksi. Yllämainittujen 
lahjoitusten lisäksi Oamk on saanut useita  
pienempiä lahjoituksia yrityksiltä ja yksityis-
henkilöiltä. 

HYVINVOINTIA POHJOISEEN SUOMEEN 
Oamkin varainhankintakampanjan teema on 
Hyvinvointia pohjoiseen Suomeen. Kampan-
jan tarkoituksena on kehittää ja parantaa poh-
joisen ihmisten mahdollisuuksia tulevaisuuden 
työmarkkinoilla. Samalla luomme alueen elin-
keinoelämälle keinoja hyödyntää tieteen sovel-

Varainhankintakampanjamme on alkanut onnistuneesti. Oamk on kerännyt valtion vastinrahaan oikeuttavia 
lahjoituksia yhteensä yli 330 000 euroa. Varainhankintakampanja alkoi helmikuun alussa.

OULUN OSUUSPANKIN lahjoitus julkistettiin Oamkin Kotkantien kampuksella huhtikuussa. Kuvassa rehtori Jouko Paaso (vas.), Oulun Osuuspankin 
hallintoneuvoston puheenjohtaja Tiina Rajala ja Oulun Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Petri Sahlström.

lutuksia tulevaisuuden innovaatioiden kehittä-
miseen. Lahjoitusten avulla voimme hankkia 
muun muassa koneita, laitteita, koulutusta 
sekä muuta tulevaisuuden osaamisen ja koulu-
tukseen tarvittavaa materiaalia.

Ammattikorkeakoululle tehdyt lahjoitukset 
käytetään Oamkin kehitystyöhön. Yli 10 000 
euron lahjoitukset voidaan kohdentaa suoraan 
halutulle koulutusalalle. Valtio on varannut vas-
tinrahoitukseen yhteensä 24 miljoonaa euroa. 
Vastinraha jaetaan ammattikorkeakouluille ke-
rättyjen varojen suhteessa. Ammattikorkea-
koululle tehdyt lahjoitukset ovat verovähennys- 
kelpoisia. Lisätietoa löydät varainhankintasivul-
tamme. 

oamk.fi/varainhankinta



4



5

ALUMNI   TEKSTI JA KUVA VILLE KÄRKKÄINEN 

Jari valmistui Oamkin Bachelor of Business 
Administration -tutkinto-ohjelmasta vuonna 
2002. Kiinnostus kansainväliseen tutkintoon 
heräsi aiemman työkokemuksen ja hyvän kieli-
taidon myötä. 

– Mietin aluksi, että olisin ryhtynyt opis-
kelemaan kieliä, mutta tarkemmin ajateltuna 
opettajan työ ei olisi ollut minua varten. Olin 
aiemmin ollut töissä urheiluvälinekaupassa ja 
tämä antoi sytykkeen kaupalliselle alalle ha-
keutumiseen, Jari kertoo.

Kansainvälinen tutkinto antoi erinomaiset 
valmiudet kohdata uusia ihmisiä sekä kehitti 
kielitaidon lisäksi myös kulttuurillista ymmär-
rystä. Opintojen myötä oma urapolku alkoi sel-
keytyä ja ammattikorkeakoulun käytännönlä-
heinen oppiminen sopi tekemisorientoituneelle 
oppijalle erinomaisesti. 

VARAUTUMISTA YHTEISKAMPUKSEEN
Opintojen jälkeen Jarin tie vei armeijaan ja työ-
elämään. Ensimmäinen työpaikka oli Jamera 
Networksin aluepäällikkönä, jossa Jari pääsi 
käynnistämään Pohjois-Suomen piirin toimin-
taa. Samalla muodostuivat myös hyvät suh-
teet alueen kouluihin. 

Tämän jälkeen vuorossa olivat Telia Sone-
ran yritysmyyntipäällikön tehtävät, jonka myö-
tä Jari tutustui Oulun alueen yrityskenttään. 
Urapolku jatkui Pohjolan Design-Talolla alue-

myyntipäällikön tehtävissä, jonka jälkeen Jari 
siirtyi PSOASin palvelukseen. 

– Tällä hetkellä toimin asiakaspalvelun esi-
miehenä. Tässä tehtävässä pääsee tekemään 
kaikkea mahdollista, ja työ on antoisaa ja mie-
lenkiintoista. 

PSOAS varautuu jo tulevaan 20 00 opiske-
lijan Linnamaan kampukseen, kun Oamk muut-
taa Linnamaalle parin vuoden päästä. Opiske-
lijoille remontoidaan asuntoja Technopoliksen 
vanhaan toimistorakennukseen, jonka PSOAS 
hiljattain osti. PSOAS aikoo myös avata uuden 
toimipisteen Linnamaalle, jotta opiskelijoita 
voidaan palvella helpommin.  

OPIT KÄYTÄNTÖÖN
Työtehtävien kehittymisen myötä Jari on halun-
nut kouluttautua lisää. Esimiestehtävissä aut-
taa MBA-tutkinto, jonka oppeja Jari on siirtänyt 
käytännön työhön. Myös johtamisen erikois-
ammattitutkinnosta on ollut hyötyä. 
– Koen, että kouluttautumisen jälkeen olen ol-
lut selkeästi taitavampi hoitamaan työtehtäviä-
ni. Toisaalta myös jatkokouluttautuminen on 
avannut enemmän mahdollisuuksia työllistymi-
sessä, Jari summaa.

Tänä keväänä Oamkista valmistuu hurja 
määrä uusia alumneja. Minkälaisen vinkin halu-
aisit antaa nyt valmistuville asiantuntijoille?

– Monella valmistuvalla voi olla huoli siitä, 
miten löytää se oikea työpaikka. On hyvä suh-
tautua positiivisesti kaikkiin työpaikkoihin.  
Jostakin pitää aina aloittaa, ja työelämästä on 
helpompi hakea uusia tehtäviä. Joka haluaa  
lunastaa paikkansa, yleensä myös siinä onnis-
tuu, Jari rohkaisee.  

KOULUTUKSESTA TUKEA JA  
TAITOJA ESIMIESTYÖHÖN
Oamkin alumni Jari Simonen työskentelee palvelupäällikkönä monelle opiskelijalle kodin tarjoavassa 
Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö PSOASissa. Oamkista valmistuvia hän kannustaa suhtautumaan 
positiivisesti kaikkiin työpaikkoihin.

SYNTYMÄPAIKKA  
Raahe 
ASUINPAIKKA  
Oulunsalo 
PERHE  
Vaimo ja kaksi lasta 
KOULUTUS 
BBA ja MBA 
URAN PÄÄKOHDAT 
Soneralle pääseminen oli selkeä  
kulmakivi – loi hyvän pohjan omaan 
CV:seen ja oli erinomainen paikka  
oppia. Isossa talossa monet asiat oli 
hoidettu hyvin. Toisena esimiestehtävät 
Design-Talolla ja sen jälkeen vastuun-
saaminen PSOASin organisaatiossa.  
HARRASTUKSET 
Punttisali ja kuntoilu

JARI SIMONEN kehit tää ou lu la ista opiskel i ja -
asumista PSOASin pa lve lupääl l ikkönä.
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Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) alkaa tammikuussa 2019 kolme 
uutta Master- eli ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa 
koulutusta. Tänä syksynä Oamkissa on tarjolla peräti kolme uutta tek-
niikan alan Master-koulutusta. Painettavan älykkyyden sovellusalan 
erityisosaajista on pulaa ympäri maailman, siksi Oamkissa alkaa ainut-
laatuinen painettavan elektroniikan ylempi tutkinto-ohjelma.

– Painettavan älykkyyden sovellusalueille ja valmistukseen on synty-
nyt viime vuosina useita tekniikkaa hyödyntäviä yrityksiä. Koulutukselle 
on varmasti tilausta ulkomaita myöten, siksi opetuskielenä on englanti, 
kertoo erikoistutkija Harri Määttä.

Painettavaa elektroniikkaa hyödyntävät useat toimialat, kuten raken-
nus-, hyvinvointi- ja terveysteknologia. Painettua älyä on esimerkiksi an-
tureissa, pikadiagnostiikassa ja älyvaatteissa.

KATSASTAJAN PÄTEVYYS 
Oamkissa voi jatkossa saada myös katsastajan koulutuksen, sillä auto-
alan tutkinto-ohjelma alkaa tammikuussa. Tutkintovastaava Vesa Moi-
lasen mukaan Oulu on pohjoisin paikka, jossa voi opiskella katsastajan 
pätevyyden.

– Trafi myöntää lopulta katsastajan pätevyyden, mutta me annam-
me siihen oikeuttavan koulutuksen, kertoo Vesa

Autoalan koulutus sopii myös alan asiantuntijatehtävissä, keskijoh-
dossa, myynnissä tai opetuksessa toimiville ammattilaisille. Koulutus 
luo edellytyksiä toimia autoalan kehittämis- ja johtotehtävissä, etenkin 
katsastusalalla. 

KOLME UUTTA MASTER-KOULUTUSTA
Oamkissa aletaan ensimmäisenä Suomessa kouluttamaan painettavan elektroniikan mastereita, sillä  
vastaavaa koulutusta ei ole muissa korkeakouluissa tarjolla. Haku uusiin koulutuksiin alkaa syksyllä.

TEORIASTA TOTTA   TEKSTI MARJO SORMUNEN, KUVA JUSSI TUOKKOLA

VESI- JA YMPÄRISTÖJOHTAMISEN KOULUTUS 
Vesi- ja ympäristökysymykset huolestuttavat maailmanlaajuisesti sekä 
yksityistä että julkista sektoria. Oamkin uusi vesi- ja ympäristöjohtami-
sen koulutus antaa valmiuksia vesi- ja ympäristöjohtamiseen. 

Koulutus vahvistaa käytännön vesi- ja ympäristöteknologian osaa-
mista korostaen erityisesti veden, maan ja ilman vuorovaikutusta.  
Opetuskielenä on englanti.

Kaikki Master-koulutukset toteutetaan pääosin verkossa eli opiskelu 
onnistuu joustavasti myös töiden ohella. 

Autoalan tutkinto-ohjelma
Master´s degree programme in Printed Intelligence 
Master´s degree programme in Water 
and Environmental Management 

oamk.fi/master

Hakuaika 5.–19.9.2018 
Jokaiseen koulutusohjelmaan otetaan 20 opiskelijaa.

PAINETTAVAN ÄLYKKYYDEN osaajista on pulaa.
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Autoalan tutkinto-ohjelma
Master´s degree programme in Printed Intelligence 
Master´s degree programme in Water 
and Environmental Management 
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LÄHELLÄ   TEKSTI JA KUVA LAURA LÄÄVERI

MITEN PÄÄDYIT OPISKELEMAAN  
OAMKIIN?
Oli luonteva valinta tulla opiskelemaan Oamkiin, 
sillä se oli lähellä. Opinnot aloittaessani olin jo 
työelämässä, joten kolme ja puoli vuotta opin-
toja tuntui lähestyttävältä vaihtoehdolta.

AJATTELITKO, ETTÄ OPINTOSI  
AUTTAVAT SINUA YRITYSTOIMINNAN 
PYÖRITTÄMISESSÄ?
Ehdottomasti. Olin ollut kolme vuotta täyspäi-
väisesti töissä ennen opintojen aloittamista, ja 
pyörittelin jo paljon yrityksemme asioita. Ajat-
telin, ettei koulutuksesta voi olla ainakaan hait-
taa.

MITEN TYÖN JA OPISKELUN YHTEEN-
SOVITTAMINEN ON ONNISTUNUT?
Se onnistui yllättävän hyvin, vaikka en suositte-
le sitä kenellekään. Parhaimmillaan olin töissä 
kaupunginteatterilla, opetin tanssia, työskente-
lin perheyrityksessä ja opiskelin Oamkilla. Sil-
loin koulu kärsii väkisinkin. Onneksi opiskelu-
kaverini pitivät minut ajan tasalla ja opettajien 
kanssa sai sovittua aikatauluista.

OLIKO PERHEYRITYKSEEN MUKAAN 
LÄHTEMINEN ITSESTÄÄNSELVYYS?
Olen kasvanut näiden hommien parissa lapses-
ta asti. En suunnitellut tälle alalle lähtemistä 
mitenkään erityisesti, mutta minua ovat aina 
kiinnostaneet yritystoiminta ja musiikki. Kun 
menin lukion jälkeen töihin 45 Specialiin, aja-
tus mukaan lähtemisestä vahvistui pikkuhiljaa.

OLET PITKÄN LINJAN KATUTANSSIJA 
JA BREIKKARI. ONKO SINULLA EDEL-
LEEN AIKAA TANSSIMISELLE?
Tällä hetkellä vähemmän, mutta tanssin  
edelleen. Olen mukana KatKu ry:ssä, jonka  
toiminta tuo mukavaa vaihtelua taiteellisten 
projektien muodossa. Työskentelin Oulun  
kaupunginteatterilla eri produktioissa kaksi  
ja puoli vuotta.

MITEN PÄÄDYIT OULUN KAUPUNGIN-
TEATTERILLE TANSSIJAKSI?
Päädyin teatterille ystäväni suosituksesta. Kun 
sain jalan oven väliin, pääsin mukaan aina uu-
siin produktioihin. Olen työskennellyt Adams 
Family, Breaking the Waves ja Valheet ja viette-
lijät -näytelmissä. 

OAMKISTA EVÄITÄ  
YRITYKSEN PYÖRITTÄMISEEN
Roope Sulkala on pian Oamkin liiketalouden yksiköstä tradenomiksi valmistuva oululainen yrittäjä. 
Perheyritysten Zivagon ja 45 Specialin johtamisen ohessa häntä ovat pitäneet kiireisenä Oulun  
Kaupunginteatterin tanssijan työt ja elokuussa toista kertaa järjestettävä Varjo-festivaali.

ROOPE SULKALA sai Oamkista oppeja yrittäjyyteen. 

MITEN RENTOUDUT?
Urheilen päivittäin, ja se on hyvä tapa saada 
ajatukset pois työasioista. Viikonloput pyrin pi-
tämään vapaana, jolloin yritän olla mahdolli-
simman paljon pois työpaikalta. Lomareissut 
ovat myös hyvä tapa rentoutua. 

MISTÄ OLET TÄLLÄ HETKELLÄ  
INNOSTUNUT?
Olen todella innostunut Varjo-festivaalista, 
jonka tuottamisessa olen mukana. Teimme 
festivaalin viime vuonna ensimmäisen kerran, 
ja nyt kehitämme konseptia edelleen. Uskon, 
että Varjo-festivaalin kaltaiselle urbaanin musii-
kin tapahtumalle on Oulussa kysyntää. 

MITÄ OULUSSA KANNATTAA  
TEHDÄ KESÄLLÄ?
Oulussa tapahtuu kesällä paljon! Pidän Kaaos-
projekteista, joissa kaupunkilaiset pääsevät 
itse tekemään mieleistänsä kulttuuriohjelmaa 
kaupunkiin. Oulun Katutanssit on hieno oululai-
nen kesätapahtuma, samoin Taiteiden yö, 
Bättre Folk ja tietenkin Varjo-festivaali. 
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REPORTAASI   TEKSTI LAURA LÄÄVERI, KUVAT AKI ROUKALA

OAMKISSA  
USKALLETAAN  
UNELMOIDA  

11

#luotaitseesi-opiskelijarekrytointikampanjamme rohkaisee nuoria uskomaan 
unelmiinsa, luottamaan itseensä ja tekemään rohkeita valintoja elämässään. 
Oamk tarjoaa laadukkaan koulutuksen ja tutkintoja eri aloilta, mutta elämässä 
tarvitaan myös rohkeutta ja sydämen sivistystä. 
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Kampanjan nimi ja hashtag #luotaitseesi pyr-
kii kannustamaan nuoria, jotka eivät tutkimus-
ten mukaan luota omiin kykyihinsä (TATin Kun 
koulu loppuu 2017 -raportti). Kampanja huomi-
oi myös sen, että nuorten ihmisten pahoinvoin-
ti ja yhteiskunnan heihin kohdistamat paineet 
ovat kasvaneet.

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutki-
muksen mukaan (YTHS, 2016) psyykkisiä vai-
keuksia oli 30 % vastanneista opiskelijoista. 
Yleisimmiksi ongelmiksi tutkimus mainitsee yli-
rasituksen, itsensä kokemisen onnettomaksi ja 
masentuneeksi sekä valvomisen huolien takia.

Hailuotolainen valokuvaaja Aki Roukala ku-
vasi keväällä opiskelijoitamme kampuksillam-
me. Kuvaukset toteutettiin pop-up -tilaisuuk-

sina, joita ei mainostettu etukäteen. Kuvia 
otettiin lähemmäs viidestäkymmenestä opis-
kelijastamme, ja olemme julkaisseet niitä ke-
vään mittaan sosiaalisen median kanavissam-
me ja mainoksissamme. 

POHJOIS-SUOMEN VETOVOIMAISIN  
KORKEAKOULU
Korkeakoulujen kevään yhteishaussa 2018 
Oamkiin haki yhteensä 5 005 ensisijaista haki-
jaa. Aloituspaikkoja syksyllä alkavaan koulutuk-
seen on yhteensä 1 580. Jokaista aloituspaik-
kaa kohti oli 3,17 ensisijaista hakijaa. Oamk on 
Pohjois-Suomen vetovoimaisin korkeakoulu, 
sillä meillä oli eniten ensisijaisia hakijoita yhtä 
aloituspaikkaa kohden keväällä 2018.

Hakijamäärältään suosituin koulutus oli lii-
ketalous, jonka 230 aloituspaikkaa tavoitteli 
yhteensä 558 ensisijaista hakijaa.

Vetovoimaisin koulutus oli ensihoito, johon 
oli yli 15 ensisijaista hakijaa ja yhteensä lähes 
44 hakijaa aloituspaikkaa kohti. Seuraavaksi 
vetovoimaisimpia koulutuksia olivat fysiotera-
pia- ja toimintaterapiakoulutukset. Ylemmistä 
ammattikorkeakoulututkinnoista vetovoimaisin 
oli ensimmäistä kertaa haussa ollut Master´s 
Degree in Education Entrepreneurship, johon 
oli lähes neljä ensisijaista hakijaa aloituspaik-
kaa kohti.

Neljä #luotaitseesi-kampanjaamme valo-
kuvattua opiskelijaamme vastasi kysymyksiin 
haaveista, unelmista ja siitä, miksi Oamk on 
niin hyvä paikka opiskella.

JANNE JUSSINIEMI opiskelee 
sairaanhoitajaksi.

OAMKISSA ON  
YHTEISÖLLINEN  
MEININKI.
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JANNE JUSSINIEMI
21 vuotta
Sairaanhoitajaopiskelija, 2. vuosi 

Mistä haaveilet?
Haaveilen pohjoismaiden kiertämisestä hoito-
alan ammattilaisena. Haluan kokea sairaanhoi-
tajan ammatin eri puolia ja kehittää samalla 
omaa kieliosaamistani. 

Mikä tekee sinut onnelliseksi?
Mikä ei tee minua onnelliseksi? Loska ja turha 
vakavuus. Saan monesta asiasta hyviä viboja! 
Yksittäisten tekijöiden sijasta alituinen pilke sil-
mäkulmassa -meininki takaa aika kestävän on-
nellisuuden. Suosittelen kokeilemaan, mikäli  
sikäli omistaa silmäkulmat.

Mikä on parasta opiskelualassasi ja 
Oamkissa?
Parasta opiskelualassani ovat lukuisat har-
joittelut työelämässä. 3,5 vuoden tutkintoon 
kuuluu 10 eri harjoittelua, joista kertyy har-
joitteluviikkoja yhteensä noin 47. Oamkissa 
on yhteisöllinen meininki. Aina kun käy omalla 
kampuksella, tulee vastaan joku, jonka kans-
sa heittää huulta. Alituiseen tulee tutustuttua 
huippuihin ihmisiin ja mahdollisiin kollegoihin.

SALLA PAAKKOLA
23 vuotta
Liiketalouden opiskelija, 3. vuosi 

Mistä haaveilet?
Haaveilen maailmanympärysmatkasta, 
hedelmätoreista ja puhtaista meristä.

Mikä tekee sinut onnelliseksi?
Vapaus, Makuunin irtokarkit ja Kauppuri 5
 -ravintola. 

Mikä on parasta opiskelualassasi ja  
Oamkissa?
Liiketaloudessa työtehtäviä on niin laajasti, 
että jokaiselle löytyy mieleisensä. Uralla ete-
nemisessä vain taivas on rajana. Oamkissa 
parasta on opintojen joustavuus ja niiden mo-
nimuotoiset suorittamismahdollisuudet. Itse 
olen kerännyt opintopisteitä työskentelemällä 
opiskelijayrityksessä, ohjaamalla ensimmäisen 
vuoden opiskelijoita ja opiskelemalla kansain-
välistä viestintää Indonesian auringon alla.

SALLA PAAKKOLA opiskelee liiketaloutta.
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JANNE VIKKI
23 vuotta
Sosionomiopiskelija, 3. vuosi 

Mistä haaveilet? 
Haaveilen työelämästä, jossa saan hyödyntää 
omaa persoonallisuuttani ja kasvaa ihmisenä. 
Haaveilen myös riittävästä vapaa-ajasta, jolloin 
saan toteuttaa itseäni. Lottovoitto olisi myös 
mukava, ja oma saari olisi kiva omistaa. Ja tie-
tenkin se uusi Tesla.

Mikä tekee sinut onnelliseksi?
Harrastukset, läheiset ja se, että saa elää 
omaa tahtia ilman kenenkään painostusta. Ja 
ehkä haave siitä Teslasta.

Mikä on parasta opiskelualassasi ja 
Oamkissa? 
Persoonalliset, osaavat ja erityisesti jousta-
vat opettajat, naurettavan halpa ja hyvä ruo-
ka sekä paras sosionomiporukka, joka jaksaa 
auttaa läpi opintojen. 

JANNE VIKKI opiskelee sosionomiksi.
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EMILIA OINAS 
20 vuotta
Journalismin opiskelija, 1. vuosi 
 
Mistä haaveilet?
Haaveilen toimittajan työstä naistenlehdessä.

Mikä tekee sinut onnelliseksi?
Minut tekee onnelliseksi tämä koulu, josta 
nautin täysillä. Toiseksi luokkakaverit, joista 
jokainen on aivan huipputyyppi. Lisäksi oma 
poikaystävä, joka tukee jokaisessa asiassa ja 
saa minut uskomaan itseeni.

Mikä on parasta opiskelualassasi ja 
Oamkissa? 
Käytännönläheisyys opiskelussa. Jo ensim-
mäisen opiskeluvuoden aikana olen päässyt 
kokemaan asioita, joita en koskaan ajatellut 
tekeväni. 

EMILIA OINAS on journalismin opiskelija.
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Dronea eli kauko-ohjattavaa ilma-alusta voidaan hyödyntää myös vesistön 
kunnostuksessa. Oulun ammattikorkeakoulussa opiskellut Viivi Karppinen  
tutki opinnäytetyössään, miten hyvin drone sopii valuma-alueiden  
havainnointiin ja kosteikkojen suunnitteluun.

– Meillä oli mietitty jo jonkin aikaa 
miehittämättömän ilma-aluksen  
eli dronen hyödyntämistä paljon 
maastotyötä vaativalla alalla,  
kertoo Oulun maa- ja kotitalous- 
naisten maisema-asiantuntija 
Maarit Satomaa. Tarve kohta-
si agrologiopiskelija Viivi Karp-
pisen kiinnostuksen droneja koh-
taan ja opinnäytetyöprojekti sai 
alkunsa. Vesistönkunnostuksessa 
työskennellään vaikeakulkuisissa 
maastoissa kuten valuma-alueilla, 
joiden tutkiminen perinteisin me-
netelmin on haastavaa. Viivi alkoi 
tutkia, sopiiko drone valuma-alu-
eiden havainnointiin ja onko siitä 
apua esimerkiksi kosteikon perus-
tamisen suunnittelussa tai vesi-
kasvien kartoituksessa.

KOPTERILLA AJANTASAISTA 
TIETOA KASVUKAUDELTA 
Viivi kuvaa prosessia haastavak-
si, mutta mukavaksi kokemuk-
seksi. Haastavan työstä teki se, 
ettei tarjolla ollut juurikaan suo-
menkielistä tutkimusta aiheesta, 
mutta samalla tämä antoi Viiville 
mahdollisuuden kokeilla uusia asi-
oita. Työn edetessä selvisi, että 

valuma-alueilla kopterin hyödyn-
täminen on vaikeaa, koska puus-
toa on usein runsaasti ja lainsää-
däntö määrää, että lennättäjällä 
tulee olla jatkuva näköyhteys kop-
teriin. Näköyhteysvaatimus esti 
suurien ja sokkeloisten alueiden 
kuvaamisen. Lisäksi tuuli ja kirkas 
auringonpaiste hankaloittivat ku-
vauksia.

– Tuuli aiheuttaa sen, että  
kasvit liikkuvat ja kuvista tulee 
epätarkkoja. Auringonpaiste  
aiheuttaa heijastuksia vesistön 
pintaan, joka vaikeuttaa kuvan 
saamista, kertoo Viivi.

Toisaalta huomattiin, että kos-
teikon muodon ja paikan suunnit-
telussa kopteri on hyödyllinen työ-
kalu. Sillä pystyy näkemään, mihin 
vesi luonnostaan kasautuu ja mi-
hin kosteikko kannattaa perustaa. 
Internetistä saataviin ilmakuviin 
verrattuna dronen avulla saadaan 
ajantasaista tietoa juuri kyseiseltä 
kasvukaudelta.

ANTOISAA YHTEISTYÖTÄ 
ASIANTUNTIJOIDEN KESKEN
Myös vesikasvien kartoituksessa 
saatiin kopterin käytöstä positii- 

OPINNÄYTETYÖ   TEKSTI ANU SKOG, KUVA MAARIT SATOMAA

DRONE AVUKSI YMPÄRISTÖN KARTOITUKSEEN

VIIVI LENNÄTTÄMÄSSÄ dronea kesällä 2017.

ONKO SINULLA TUTKIMUS-  
TAI KEHITTÄMISTARVE,  

JOHON TARVITSET TEKIJÄÄ? 

Ota rohkeasti yhteyttä 
Ripa-työelämäpalveluihimme! 

Sinua auttaa 
palvelukoordinaattori 

Päivikki Kaakinen, 
050 570 5974, 
ripa@oamk.fi

visia tuloksia. Tästä aiheesta voi-
si Maaritin mukaan tehdä jatko-
tutkimusta, koska kopteri vaikutti 
soveltuvan hyvin vesikasvien hah-
mottamiseen. Kopteria voi käyttää 
esimerkiksi vesistöjen virkistys-
käyttöä helpottavien vesikasvien 
niittojen suunnittelussa. Kylillä 
asukkaita tiedotettiin kuvauksis-
ta ennakkoon ja työ sai hyvän vas-
taanoton. 

Maarit Satomaa kuvaa, että 
yhteistyö on antoisaa, kun yhdes-
sä mietitään ratkaisuja erilaisiin 
ongelmiin. 

– Työn tilaajan näkökulmasta 
aiheen rajaaminen voi olla haas-
tavaa, kun koko ajan tulee uusia 
tutkimuskohteita mieleen, nauraa 
Maarit. Tällä hetkellä Pro Agria 
Oulussa on useita harjoittelijoita 
Oamkista. Maaritin mukaan har-
joittelu johtaa usein opinnäytetyö-
hön ja jopa työpaikkaan.
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UNELMISTA
Haaveilin lapsena pianon soittamisesta. En 
kuitenkaan koskaan saanut pianoa enkä 
päässyt soittotunneille. Se olisi ollut talo-
udellisesti mahdotonta pienituloisen yksin-
huoltajaäitini kukkarolle, olihan minulla jo 
kallis ratsastusharrastus. Ymmärsin asiain-
tilan, mutta silti se harmitti kovasti. Vielä 
aikuisiälläkin olen ihaillen ja kadehtien kat-
sellut pianoa soittavia ystäviäni, tuntenut 
10-vuotiaan palon sisälläni; voi kunpa minä-
kin osaisin!

Ystäväni, joka asuu Lontoossa aloitti 
laulutunnit muutama vuosi sitten, aikuinen 
mies siis. Hän halusi löytää uudenlaisen 
yhteyden itseensä, sellaisen jota ei ollut 
löytynyt esim. urheilusta eikä omaa itseä 
analysoivista tuhansista pohdinnoista. Lau-
laminen oli myös ollut hänen pitkäaikainen 
haaveensa. Nyt hän saa rooleja Lontoon 
oopperoista. Ihan oikeasti ! Ja mikä paras-
ta, laulaminen saa hänet tuntemaan onnelli-
suutta ja eheyttä omassa kehossaan.

Mistä sinä unelmoit? Millaisia tunteita 
tunnet unelmoidessasi? Riittämättömyyttä, 
kiireisyyttä, pelkoa, jo valmiiksi pedattua 
pettymystä? Innostusta, ihanaa jännitystä, 
halua toimintaan? Vai jotain ihan muuta?

Minä uskon unelmiin. Oikeastaan uskon 
unelmiin enemmän kuin vaikkapa evoluu-
tioon. Haaveilu on täysin ilmaista huvia ja 
unelmissaan voi olla mikä vain, missä vain  
ja tehdä mitä vain. Koska mielikuvituksella 
ei ole rajoja, ei myöskään unelmilla ole nii-
tä. Haaveilu on vähän kuin lukeminen, sillä 
erotuksella että kirjat ovat yleensä jonkun 
muun tekemiä. Unelmat ovat meidän iki-
omiamme. Hienointa unelmissa on se, että 
joskus joku niistä alkaa toimia sinun hyväk-
sesi. Ensin se hiipii mieleesi muita useam-
min, laittaa sinut miettimään sitä monelta 
kantilta, käy vuoropuhelua kanssasi, ehkä 
jopa avaa suusi ja kerrot siitä ystävällesi 
ja kaikki tämä tuntuu sinusta ihmeellisen 
hyvältä. Sitten huomaatkin jo kiipeäväsi 
K2:lle tai maalaavasi tauluja tai rakentava-
si venettä. Voi jopa olla että olet ottanut 
lopputilin ja elät hippinä Kauko-Idässä. Tai 
opiskelet rakennusinsinööriksi Oamkissa. 
Huomattavasti nopeampi muutos kuin jon-
kun limaklöntin kehittyminen apinaksi!

Ostin viime viikolla keyboardin. Nyt ku-
ritan sillä sormiani, jotka eivät halua totel-
la. Ehkä joskus osaan soittaa sitä bändini 
keikoilla, kevein sormin, tuhat unelmaa sie-
lussani.

KOLUMNI    TEKSTI KATI HIEKKAPELTO, KUVAT AKI ROUKALA

KATI HIEKKAPELTO ON HAILUOTOLAINEN KIRJAILIJA, PUNKLAULAJA JA TEEN YSTÄVÄ.
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NOSTEESSA

POHJOIS-EUROOPAN 
SUURIN DIGITALISAATIO-
KESKITTYMÄ SUOMEEN

TUTUSTU UUSIIN  
ALUMNISIVUIHIMME

VALMENTAVAA KOULUTUSTA 
MAAHANMUUTTAJILLE  

OAMKISSA

 
Oamkissa alkaa jälleen syksyllä valmentava koulutus maahanmuuttajille. 
Koulutuksen tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien valmiuksia  
ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin sekä edesauttaa työllistymis- 
mahdollisuuksia. Tavoitteena on parantaa osallistujien suomen kielen  
taitoa, jotta he voisivat menestyä jatko-opinnoissa sekä tukea heidän  
urasuunnitteluaan. 

 
Olemme mukana uudessa Allied 
ICT Finland (AIF) -yhteenliittymäs-
sä. Yhteenliittymä yhdistää yksi-
toista ict-alan tutkimuslaitosta,  
viisi kaupunkia, kymmenen liike-
toimintaekosysteemiä, tuhansia 
tutkijoita ja yli 1 200 yritystä. AIF-
yhteenliittymän ensisijaisena tar-
koituksena on parantaa yhteis-
työllä suomalaisten ict-yritysten 
kilpailukykyä maailman markkinoil-
la. Oamkin lisäksi yhteenliittymäs-
sä ovat mukana Oulusta muun  
muassa Oulun yliopisto ja Business 
Oulu.  

Oamkin uudet alumnisivut on julkaistu. Alumnitoiminta tarjoaa  
valmistuneille opiskelijoille mahdollisuuden laajentaa verkostojaan  
sekä pitää yhteyttä entiseen opinahjoon, opettajiin ja opiskelutove- 
reihin. Järjestämme vuosittain alumneille suunnattuja tapahtumia.  
Tule mukaan alumnitoimintaamme! 

oamk.fi/alumnit

OLLI REHN VIERAILI OAMKISSA

Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja 
Olli Rehn vieraili Teuvo Pakkalan kadun kampuk-
sellamme huhtikuussa. Rehn luennoi Suomen ja 
maailmantalouden näkymistä sekä digitalisaati-
osta. Auditorio oli täynnä opiskelijoitamme, jotka 
kyselivät Rehniltä ajankohtaisista asioista. 

HYVÄÄ KESÄÄ!

Oamk toivottaa kaikille mukavaa kesän aikaa! 
Meidät voit tavata kesällä esimerkiksi Qstock- 
festivaaleilla 27.–28.7. 



TKI-TOIMINNAN 
KOKONAISVOLYYMI8 milj.
HANKKEISSA MUKANA 
OLEVAT YRITYKSET 
JA YHTEISÖT450HAKIJAA/ALOITUSPAIKKA 

KEVÄÄN 2018 YHTEISHAUSSA3,17 

9 000 OPISKELIJAA 762 HENKILÖTYÖ-
VUOTTA TYÖELÄMÄ-
YHTEISTYÖSSÄ

350 KANSAINVÄLISTÄ 
OPISKELIJAA

oamk.fi/varainhankinta

OAMK LUKUINA


