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MATKALLA KOHTI
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JOHTOAJATUS TEKSTI ANNE-MARIA HAAPALA, KUVA AKI ROUKALA

AJASSA

TEKSTI MARJO SORMUNEN, KUVA LAURE KURKELA

TÄSSÄ JA NYT
Grönlannin jäätiköiden sulaminen kiihtyy, ja Etelämantereen uinuva jättiläinenkin alkaa heräillä.
Ikiroudan sulaminen uhkaa arktisia kaupunkeja ja
teollisuutta. Ahdistaa. Mitä voin tehdä.
Ystävälleni annettiin elinaikaa enintään puoli
vuotta. Itkettää.
Lapsenlapseni hymyilee FaceTimessa ja sanoo neuvolantädin kertoneen hänen olevan
4-vuotiskäynnillään hulmaava. Toinen lapsenlapseni ottaa hymyssä suin ensiaskeleitaan. Mikä ilo
ja onni.
Jouluvalmistelut tapahtuvat tuttuun tapaan
viime hetkillä. Havaittavissa pientä joulustressiä.
Kaikilla eilen kuolleilla ihmisillä oli suunnitelmia huomiselle. Ja niillä, jotka kuolivat tänä aamuna, oli suunnitelmia tälle päivälle. Elämä ei ole
itsestäänselvyys.
Joku lukijoista ehkä ajattelee, että huh, mitä
lässyn lässyä ja vielä korkeakoulun sidosryhmälehdessä. No, minulta pyydettiin pääkirjoitus tähän Oamkin viimeiseen paperisena ilmestyvään
Aito-lehteen, ja kysyttiin johtoajatusta.
Yhtäkkiä kaikki voi ollakin toisin, joten kannetaan huolta toisistamme ja ympäristöstämme.
Tärkein juttu on kuitenkin rakkaus.
Rakkautta eloosi!
ANNE-MARIA HAAPALA on Oulun ammattikorkeakoulun viestintäjohtaja,
joka asuu yli 100-vuotiaassa pappilassa. Anne-Maria kirjoittaa, dramatisoi ja
ohjaa näytelmiä, kutoo luotolaisia neuleita sekä hoitaa kanoja ja lampaita.
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KOTISIRKOISTA tehdystä jauhosta voidaan tehdä esimerkiksi leipää, patukoita, kasvispihvejä ja nakkeja.

HYÖNTEISISTÄ EINESTÄ JA EUROJA
Hyönteisten kasvattamista ja jatkojalostamista elintarviketuotantoon yritetään lisätä Pohjois-Pohjanmaalla.
MiniEines-hankkeen mukaan alueella on huomattava määrä tyhjilleen jääneitä tiloja, jotka sopisivat hyönteiskasvatukseen. Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaalla toimii neljä hyönteisalan yritystä.
Oulaistelainen kotisirkkayrittäjä Antti Kämäräinen on tuonut paahdettuja kotisirkkoja
maistettavaksi. 2,5 sentin mittainen kuiva sirkka rouskuu suussa ja maistuu hieman
hapankorpulta.
Antti on toiminut kotisirkkakasvattajana
noin vuoden verran.
– Kiinnostuin alasta, kun luin kotisirkkakasvatuksesta lehdestä. Omakotitalossamme oli
lämmintä varastotilaa vapaana, joten ehdotin
vaimolle, että kokeilisimme alaa. Hain Kurikasta meille 800 sirkkaa, puolet naaraita ja puolet koiraita.
Kurikkalainen yrittäjä perehdytti Antin kotisirkkojen hoitamiseen ja kasvattamiseen. Kokeiluvaiheessa Antilla oli 5 neliömetrin tila sirkoille, mutta pian hän raivasi niille jo lisätilaa.
– Alkuinvestointeihin ei mennyt paljon rahaa. Kotisirkat elävät isoissa muovilaatikoissa
lämpimässä ja kosteassa tilassa. Optimaalinen

lämpötila on noin 28 - 30 astetta. Antti myy
kotisirkat pakasteena.
PROTEIININ LÄHDE
MiniEines – Hyönteisistä einestä ja euroja
-hankkeessa pyritään edistämään hyönteisten
alkutuotantoa ja jatkojalostusta PohjoisPohjanmaalla. Hyönteisten myynti elintarvikkeena laillistui vuoden 2017 lopussa.
– Maatalouden rakennemuutos on tyhjentänyt tiloja, kuten navettoja ja sikaloita. Näillä
tiloilla voisi olla potentiaalia tuottaa hyönteisraaka-ainetta. Kartoitamme alueen maaseutuyritysten ja elintarvikeyritysten kiinnostusta
sekä valmiutta jatkojalostaa hyönteisraaka-ainetta tuotteiksi, kertoo projektipäällikkö MarjaLiisa Järvelä Oulun ammattikorkeakoulusta.
Tällä hetkellä hyönteisalan yrityksiä on
Pohjois-Pohjanmaalla neljä.
– Suomi on hyönteismyönteinen maa, sillä

tutkimuksen mukaan jopa 70 prosenttia suomalaisista ilmoitti olevansa kiinnostunut hyönteisruoasta. Hyönteiset ovat hyvä proteiinin
lähde.
Antti pitää parhaillaan taukoa kotisirkkojen
kasvatuksesta, sillä hänellä on pakastin täynnä
valmista tuotetta eikä myynti vedä vielä toivotulla tavalla.
Hän kuitenkin uskoo sirkkamarkkinoiden
hiljalleen kasvavan, ja hän aikoo keväällä laajentaa kasvatustilansa 50 neliöön.
MiniEines-hankkeessa on Oamkin lisäksi
mukana ProAgria Oulu ry, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset sekä Luke.
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ALUMNI

TEKSTI JA KUVA JULIA ASIKAINEN, SARJAKUVA KAROLIINA KORHONEN

SYNT YMÄPAIKK A
Kuopio
ASUINPAIKK A
Oulu
PERHE
Mies ja kaksi kissaa
KOULUTUS
Media -assis tent ti,
Medianomi ( A MK) mediatuot ta misen suuntau tumisvaihtoehto
URAN PÄ ÄKOHDAT
Todella vaikea määritellä, tuntuu
et tä se on tässä ja ny t
HARRASTUKSET
Laulu ja pelaaminen

KANSAINVÄLISEEN MAINEESEEN
SARJAKUVATAITEELLA
Oamkin alumni Karoliina Korhonen tunnetaan Finnish Nightmares -sarjakuvasta, joka on niittänyt mainetta
niin Suomessa kuin ulkomailla. Sarjakuvien teon lisäksi Korhonen työskentelee digitoimisto Bitfactorilla UXsuunnittelun eli käyttökokemussuunnittelun parissa.

K AROLIINA KORHONEN t yöskentelee Bit factori l la käy t tökokem ussu u n n it tel i ja na

Karoliina on koulutukseltaan medianomi. Hän
aloitti opiskelun Oamkissa vuonna 2012, mutta opinnot venyivät töiden vuoksi. Medianomin
tutkintopaperit hän sai käsiinsä toukokuussa
2018. Karoliinan koulutuksen suuntautumisvaihtoehtona oli mediatuottaminen.
Karoliina valitsi media-alan opinnot,
sillä graafinen suunnittelu ja visuaalinen
ilmaisu ovat aina kiinnostaneet häntä.
– Olen käynyt myös media-assistentin
koulutuksen Kuopiossa ja halusin vielä jatkokouluttautua siitä. Mediatuottaminen kuulosti
mielestäni mielenkiintoiselta ja monipuoliselta.
Karoliina kokee saaneensa mediatuottamisen koulutuksesta hyvän pohjan media-alalle
sekä valmiuksia esimerkiksi projektinhallintaan
ja asiakkaiden kanssa toimimiseen.
KOULUTUKSESTA EVÄITÄ SARJAKUVAAN

Karoliinan urapolku media-alalla sai alkunsa
hänen työskennellessään verkkosivujen
parissa jo ennen opintojaan Oamkilla.
– Opintojen ohella tein käyttökokemus-

ja käyttöliittymäsuunnittelua, jota teen työkseni edelleen.
Opintojen aikana alkunsa sai myös Karoliinan luoma Finnish Nightmares -sarjakuva.
Sarjakuvan tekeminen alkoi vuonna 2015 ja
suosio kasvoi nopeasti.
– Se oli juuri se vuosi, kun minun olisi
pitänyt alkaa tehdä opinnäytetyötä. Sarjakuvan aloitus oli oikeastaan ihan sattumaa.
Minulla on ulkomailla paljon kavereita ja ajattelin, että teen heille huvitukseksi sarjakuvaa
stereotyyppisestä suomalaisesta.

toimisesti digitoimisto Bitfactorilla Oulussa.
Bitfactorilla hän tekee UX-suunnittelua eli käyttökokemussuunnittelua.
ITSEVARMALLA ASENTEELLA TYÖELÄMÄÄN

Karoliina haluaa muistuttaa tulevia valmistuneita olemaan itsevarmoja.
– Ei saa häpeillä eikä vähätellä omaa osaamistaan. Luovalla alalla on paljon kilpailua ja
helposti tulee vertailtua itseään muihin. Kun
valmistuttuaan lähtee hakemaan töitä, pitää
olla itsevarmuutta ja muistaa, ettei kaikkea
tarvitse osata valmiiksi.

Karoliina teki sarjakuvalleen Facebooksivut, ja ne keräsivät nopeasti suuren määrän
tykkäyksiä.
– Sivulla oli päivässä tuhat tykkäystä ja
viikon päästä jo 80 000!
Sarjakuvasta on ilmestynyt myös kaksi
kirjaa sekä englannin että suomen kielellä.
– Koen, että sain mediatuottamisen opinnoista eniten eväitä tähän sarjakuvan tekoon.
Tällä hetkellä Karoliina työskentelee pää-

FINNISH NIGHTMARES -SARJAKUVA käsit telee
h u moristisesti suoma la isi i n l i itet t yjä stereot ypioita.
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TEORIASTA TOTTA

TEKSTI JA KUVA VILLE KÄRKKÄINEN

POHJATUTKIMUSTA JA OPETUSYHTEISTYÖTÄ PÖYRYN KANSSA
Oamkin rakennustekniikan opiskelijat tutustuivat viime syksynä pohjatutkimusten tekemiseen Pöyryn
suunnittelemalla Peabin rakennustyömaalla Oulun Limingantullissa. Työmaavierailuista on tarkoitus tehdä
pysyvä toimintatapa.

Yrityksen kanssa oppiminen on erinomainen tapa
tehdä kursseja. Samalla tulee tutuksi myös yritys
työnantajana, ja on mahdollisuus saada ”jalka oven
väliin” työllistymismielessä.
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OAMKIN RAKENNUSTEKNIIKAN opiskelijat Elias Laurila (vas.) ja Mikko Kellin pitävät työmaavierailuja
antoisina oppimispaikkoina.

Ensimmäisen vuoden opiskelijat seurasivat kairakoneiden työskentelyä ja näkivät paino- ja heijarikairausten tekemistä. Kairausten yhteydessä otettiin myös häiriintyneitä maanäytteitä myöhemmin maalaboratoriossa pidettäviä harjoituksia varten. Opiskelijat pussittivat maanäytteet
itse.
– Ennen työmaavierailua perehdyttiin muun muassa kairausmenetelmiin. Parin tunnin työmaakäynnillä pääsi konkreettisesti näkemään, miten opetetut asiat tehdään käytännössä, kertoo opiskelija Mikko Kellin.
– Yhteistyön tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat siihen, mitä pohjatutkimusten teko konkreettisesti on. Teemme tästä työmaavierailusta toistuvan tavan, kertoo Pöyryn ympäristötekniikan osastopäällikkö Heikki
Hekkala.
Laboratorioharjoituksissa opiskelijat tutkivat maanäytteistä vesipitoisuuden ja tekivät rakeisuusmäärityksen. Rakeisuuskäyrän perusteella
he nimesivät maalajit ja arvioivat maanäytteiden routivuuden. Myöhemmin Pöyry antoi rakennustekniikan opetuskäyttöön rakennuspaikalta
tehtyjen kairausten kairausdiagrammit, joita opiskelijat analysoivat kurssin aikana.

RAKENNUSALAN OSAAJISTA PULA
Seuraavan vuoden ”Pohjanrakennuksen perusosaaminen” -opintojaksolla voidaan hyödyntää mitattuja tuloksia ja suunnitella perustamistapa
kyseiseen kohteeseen. Opiskelijoiden ratkaisuja voidaan verrata Pöyryn
tekemiin todellisiin ratkaisuihin, ja opiskeluaikana voi jopa vierailla kyseisessä kohteessa rakennusvaiheessa.
– Olisi hienoa päästä näkemään jokainen työvaihe ja etenkin lopuksi
nähdä, minkälainen kokonaisuus syntyi, sanoo opiskelija Elias Laurila.
Pöyryn asiantuntijat vierailevat säännöllisesti Oamkissa luennoimassa eri aiheista.
– Opetusyhteistyön kautta opiskelijoille syntyy parempi mielikuva
siitä, mitä suunnittelija käytännössä tekee, ja samalla pääsemme kertomaan, että meillä Pöyryllä tehdään kiinnostavia asioita, sanoo Hekkala.
Hekkalan mukaan Pöyryllä on jatkuvasti tarvetta rakennustekniikan
uusille osaajille.
– Yrityksen kanssa oppiminen on erinomainen tapa tehdä kursseja.
Samalla tulee tutuksi myös yritys työnantajana, ja on mahdollisuus saada “jalka oven väliin” työllistymismielessä, toteaa Kellin.
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LÄHELLÄ

TEKSTI JA KUVA JULIA ASIKAINEN

TAITEILIJAELÄMÄÄ
MAASEUDUN SYDÄMESSÄ
Oululaistaiteilija Sampo Kaikkonen maalaa muotokuvia 1600-luvun tekniikalla omassa ateljeessaan
Ylikiimingissä. Maalaamisen ohella Kaikkonen työskentelee Oulun ammattikorkeakoululla websuunnittelijana ja nauttii luonnossa liikkumisesta.
MITEN PÄÄDYIT TAITEILIJAKSI?
Alun perin innostus maalaamiseen lähti omasta isästäni, joka harrasti öljyvärimaalausta.
Pääsin myös itse kokeilemaan maalaamista,
ja isä aina kannusti minua. Minulla on vieläkin tallessa 10-vuotiaana maalaamiani tauluja.
Toinen kipinä tuli luokanopettajan opinnoissani, kun minulla oli kuvataide sivuaineena. Siitä
lähtien olen maalannut aktiivisesti.
MITEN KUVAILISIT MAALAUKSIASI?
Ne ovat sellaisia barokkihenkisiä, klassisia ja
figuratiivisia maalauksia. Vanhalla tekniikalla
toteutettuja ja sisällöltään symbolistisia.
MISTÄ SAAT IDEAT MAALAUKSIISI?
Monesti ideat lähtevät liikkeelle taidehistoriasta. Ne voi syntyä esimerkiksi jonkin
sommitelman pohjalta tai jonkin aiheen kautta. Lisäksi piirtelen usein ja sitä kautta saatan
saada idean myös maalaukseen.
MIKÄ MAALAUKSESSA ON SINULLE
TÄRKEINTÄ?
Tärkeintä minulle maalauksessa on se, että
jokainen maalaus on sellainen oma jännittävä
seikkailu. Pitää aina yrittää vähän kilpailla itseään vastaan ja saada aikaan jotain sellais-

ta, mitä ei ole ennen kokeillut muissa maalauksissa. Lisäksi minulle on tärkeää kehittyä
ja saada omista maalauksistani yhtä hieno kokemus, kuin jonkun ihailemani menneiden
aikojen mestarin maalauksesta.

MILLAINEN OLIT LAPSENA?
Olin ainakin luova lapsi. Etenkin kaikkiin leikkeihin liittyvissä asioissa. Tykkäsin tehdä lelut
mieluummin itse, kuin että niitä olisi ostettu
kaupasta uutena.

MISTÄ OMA ATELJEE SAI ALKUNSA?
Ensimmäinen ajatus omasta ateljeesta tuli,
kun vierailin opiskeluaikoina Akseli GallenKallelan ateljeissa. Aluksi tarkoituksena oli
löytää Oulun keskustan läheltä joku remonttikohde, johon olisin saanut jonkin pienen työtilan. Päädyinkin sitten puolivahingossa vähän
isompaan ratkaisuun. Ateljeeni on rakennettu
vanhaan navettaan maaseudun rauhaan. Oma
ateljee on aivan mahtava juttu.

SUOSIKKIPAIKKASI?
Kyllä se on tietenkin oma koti. Asumme niin
mahtavassa maalaismiljöössä, että sieltä ei
tahdo lähteä oikein minnekään. Jos sieltä vielä erityisesti pitäisi valita joku, niin varmaankin järvenranta.

MIKÄ SINUA INSPIROI?
Luonto on varmaankin ihan ykkönen. Lisäksi
minua inspiroi muu maalaustaide ja estetiikka ylipäätään.
MITÄ HARRASTAT MAALAAMISEN
OHELLA?
Luonnossa liikkumista. Joka päivä käydään
aina koirien kanssa joku muutaman kilometrin
metsälenkki joko hiihtäen tai juosten.

MILLAISIA TULEVAISUUDEN HAAVEITA
SINULLA ON?
Haaveilen siitä, että saisin joskus vielä tehdä elantoni maalaamisella. Haluan koko ajan
edetä taiteilijan urallani.
MISSÄ TÖITÄSI PÄÄSEE KATSOMAAN?
Seuraava näyttelyni Vahvuus on nähtävillä
Valveella 5.12.2018 - 8.1.2019. Kesäisin pidän ateljeetani avoinna yleisölle, jolloin töitäni
pääsee katselemaan sinne.

KONTINKANKAAN KAMPUKSELTA
löytyy Elämä -niminen maalaus.
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REPORTAASI

TEKSTI LAURA LÄÄVERI, KUVAT LAURA LÄÄVERI, JULIA ASIKAINEN, MARJO SORMUNEN

MATKALLA KOHTI
YHTEISKAMPUSTA
Kotkantien ja Teuvo Pakkalan kadun kampusten sekä Ammatillisen opettajakorkeakoulun
henkilöstö ja toiminnot muuttavat Linnanmaan yhteiskampukselle 2020. Linnanmaan kampus tulee olemaan Euroopan suurin sisäkampus, jossa opiskelee ja työskentelee yli
20 000 ihmistä.
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OAMKIN MUUTON AIKAJANA
Kevät 2019		 Muuton suunnittelua koulutus				osastoilla ja palveluyksiköissä
Syksy 2019
Informaatioteknologian osasto
				muuttaa loppuvuonna uusiin tiloihin
Oamkin muutto Linnanmaalle toteutetaan vaiheittain. Uudelle yhteiskampukselle muuttaa 70 % Oamkin toiminnoista, ja käytettävissä
olevat neliömäärät pienenevät nykyisin käytössä olevasta noin 41 000 neliöstä noin 23 000 neliöön. Opiskelijat ja henkilöstö on osallistettu pohtimaan, miten tulevaisuudessa opiskellaan ja työskennellään. Kyse ei ole vain muuttolaatikoiden siirrosta vaan toimintatapojen
uudistamisesta, joka vaatii paljon resursseja. Oamkin ja Oulun yliopiston yhteinen intressi on digitalisaatiota laajasti hyödyntävän kampuksen luonti.
LÄHTÖKOHTANA YHTEINEN VISIO
Oulun yliopisto hankki enemmistön Oamkin omistuksesta kesällä
2018. Kesällä 2020 Oamk siirtää yli 70 % toiminnoistaan Linnanmaan kampukselle.
Yhteistyön suunnittelun lähtökohdaksi tarvitaan ennen
muuta yhteinen visio. Keskeisiä yhteisiä tavoitteita ovat alue- ja
työelämävaikuttavuus, opiskelijoiden läpivirtaus ja tilojen tehokas käyttö. Suunnittelutyön peruslähtökohtana ovat kummankin
korkeakoulun omat vahvuusalueet, reagointi alueen tarpeisiin ja
kansalliset tavoitteet.
Ammattikorkeakoulut ovat nuori menestystarina. Ammattikorkeakoulun oma status ja arvostus pohjaa vahvaan työelämäosaamiseen ja -yhteistyöhön. Uskon että, jos yliopisto tunnustaa tämän ja uskaltaa erityisesti työelämäyhteistyöhön liittyvissä

asioissa antaa laajasti vastuuta ammattikorkeakoululle, konsernirakenteella voi olla erinomainen vaikutus korkeakoulujen alueellisen ja
työelämävaikuttavuuden parantumiseen ja sitä kautta koko alueen kilpailukykyyn.
Alueen hyvinvointi ja kilpailukyky perustuvat korkeaan osaamiseen
ja tuottavuuteen, kestävään kasvuun ja jatkuvaan uudistumiseen, ja näihin haasteisiin Oamk ja yliopisto etsivät yhdessä ratkaisuja huomioiden
korkeakoulujen diversiteetin.
JOUKO PAASO
Rehtori

Konsernirakenteella voi olla erinomainen
vaikutus koko alueen kilpailukykyyn.
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Kevät 2020		 Liiketalouden koulutusosaston
				muutto uusiin tiloihin
Kesä 2020		 Kotkantien kampuksen ja Ammatillisen
				opettajakorkeakoulun muutto uusiin 		
				tiloihin
Syksy 2020		 Toiminta alkaa Linnanmaalla uusissa 		
				tiloissa elokuussa
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Laatuasiantuntija Sari Ahvenlampi
kertoo Oamkin muuton Linnanmaalle etenevän hyvin. Muuttoon on osallistettu alusta asti sekä henkilökuntaa
että opiskelijoita.
MITEN OAMKIN HENKILÖSTÖ JA OPISKELIJAT ON OTETTU MUKAAN YHTEISKAMPUKSELLE MUUTON SUUNNITTELUUN?
Henkilöstölle ja opiskelijoille on ollut avoimia pop
up -tilaisuuksia, joissa he ovat ideoineet yhteiskampusta. Käytännön muutto tullaan suunnittelemaan
yhdessä. Koulutusosastoille ja palveluyksiköihin on
sovittu muuton vastuuhenkilöt, joiden kanssa katsotaan yhteisesti muuttosuunnitelma ja aikataulut.
Yhteinen työskentely alkaa tammikuussa.
MISSÄ VAIHEESSA MUUTTO ON TÄLLÄ HETKELLÄ?
Muuttoa on mietitty kokonaisuutena. Olemme pohtineet, mitä asioita on huomioitava esimerkiksi
henkilöstön tai erikoislaitteiden, kuten laboratorioiden muutossa. Tavaroiden poistoa on hyvä tehdä
jo nyt, jotta muuton lähellä on vähemmän tehtävää.
Muutto tulee tapahtumaan osissa, joten suunnitelmat tarkentuvat eri koulutusosastoilla eri aikoihin.
MITÄ ODOTAT ITSE ENITEN LINNANMAALLE
MUUTOSSA?
On mielenkiintoista palata tiloihin, joissa olen itse
opiskellut. Kampus on minusta ollut aina viihtyisä,
joten on jännä nähdä, kuinka hieno siitä nyt tulee.
Uskon, että tulemme olemaan tyytyväisiä.

SARI AHVENLAMPI uskoo, että Linnanmaan uusiin
tiloihin tullaan olemaan tyytyväisiä.

VILLE KÄRKKÄINEN uskoo, että yhteiskampus tulee olemaan merkittävä kulmakivi Oulun alueen innovaatioiden ja kilpailukyvyn kasvattamisessa.

Oamkin yhteyspäällikkö Ville Kärkkäinen näkee Linnanmaan yhteiskampuksessa kasvavia hyötyjä
Oamkin yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille.
MITÄ MUUTOKSIA YHTEISKAMPUS TUO OAMKIN SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖHÖN?
Suurin muutos on varmasti palveluiden monipuolistuminen sidosryhmien ja elinkeinoelämän suuntaan. Aiemmin molemmat korkeakoulut ovat rakentaneet itsenäisesti omat palvelutarjontansa. Yhteiskampuksen myötä palveluita voidaan tarjota yhdessä laajempina
kokonaisuuksina.
MITÄ MAHDOLLISUUKSIA YHTEISKAMPUS LUO SIDOSRYHMILLE?
Yhteiskampuksen monipuoliset ja uudistetut tilat luovat edellytykset
nykyaikaiseen oppimiseen. Tämän lisäksi ne mahdollistavat yhteis-
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käytön vaikkapa yritysten tuotekehityksessä ja koulutuksessa. Uskon,
että yhteiskampus tulee olemaan yksi merkittävimmistä kulmakivistä
Oulun alueen innovaatioiden ja kilpailukyvyn kasvattamisessa.
MILLAISTA YHTEISTYÖTÄ AMMATTIKORKEAKOULU JA YLIOPISTO OVAT TEHNEET?
Ammattikorkeakoulu ja yliopisto ovat tehneet jo vuosia aktiivista yhteistyötä hanketoiminnassa. Tämän lisäksi erityisesti yrittäjyys on meitä yhdistävä tekijä. Tästä erinomaisena esimerkkinä toimii korkeakoulujen yhteinen yrittäjyyshubi Business Kitchen sekä sen monet palvelut, jotka
ovat molempien korkeakoulujen opiskelijoiden käytössä.
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OPINNÄYTETYÖ

TEKSTI LAURE KURKELA, KUVA LAURE KURKELA

LISÄTYN TODELLISUUDEN
AIKAKAUSI ON VASTA TULOSSA
Medianomiksi Oulun ammattikorkeakoulusta valmistunut Heli Montonen tutki opinnäytetyössään
lisättyä todellisuutta ja sen mahdollisuuksia markkinointiviestinnässä. Lisätyn todellisuuden eli
AR:n todellinen aikakausi on vasta aluillaan.
– Tein opintojeni aikana työssäoppimisjakson erääseen viestintätoimistoon, joka on erikoistunut
lisätyn todellisuuden sovellusten tuottamiseen yrityksille, Heli kertoo. Tällöin hän pääsi ensimmäistä kertaa työskentelemään AR:n eli augmented realityn parissa.
Heli myös työskenteli opintojensa loppusuoralla
Oamkin viestinnässä.
– Opiskelijamarkkinointia suunniteltaessa haluttiin
hyödyntää AR-osaamistani, Heli kertoo.
Opinnäytetyö tarjosi oivan tilaisuuden perehtyä lisättyyn todellisuuteen paremmin, ja ideat pääsivät
heti todelliseen hyötykäyttöön.
– Olemme työpaikallani Oamkin viestinnässä tehneet jo pieniä kokeiluja lisätyn todellisuuden kanssa.
Esimerkiksi kevään 2018 valmistujaisjuhlassa jaettiin
AR:ää hyödyntävä alumnien esittelykortti. Parhaillaan
opiskelijamme testailevat lisättyä todellisuutta LABopintojensa projekteissa.
Tällä hetkellä AR:n leviämisen suurin hidaste on
se, että päästäkseen hyödyntämään AR:n mahdollisuuksia käyttäjän on ladattava älylaitteelleen kolmannen osapuolen AR-teknologiaa tukeva sovellus. Lisätty todellisuus tulee yleistymään voimakkaasti vasta,
kun esimerkiksi matkapuhelimiin on sisäänrakennet-
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HELI MONTONEN sai opinnnäytetyöstään
Oulun ammattikorkeakoulun myöntämän stipendin.

tuna AR:n käyttöä tukeva käyttöjärjestelmä. Edistystä
tapahtuu kaiken aikaa: aiemmin esimerkiksi QR-koodin lukemiseen tarvitsi oman sovelluksensa, mutta
uudemmilla puhelimilla lukija on sisäänrakennettu puhelimen kameraan. Samaa voi potentiaalisesti odottaa myös lisätyn todellisuuden suhteen. Lisätty todellisuus vaatii kuitenkin paljon sekä käyttölaitteilta että
yhteyksiltä.
– AR:n käyttö on tällä hetkellä kömpelöä eikä sille ole vielä selkeää funktiota. Ihmiset eivät vielä tiedä,
miksi ja miten lisättyä todellisuutta kannattaa käyttää.
Tällä hetkellä AR on suurimmaksi osaksi vain hupikäyttöä. Hupikäytön lisäksi käyttömahdollisuuksia on
muilla elämän alueilla: lisättyä todellisuutta voisi hyödyntää esimerkiksi asiakaspalvelussa, laitteiden asennus- tai käyttöohjeissa ja jopa lääketieteessä.
Lisätietoa: Montonen, H. 2018, Lisätty todellisuus ja kuinka
sitä voidaan hyödyntää markkinointiviestinnässä, Opinnäytetyö, Viestinnän tutkinto-ohjelma, Oulun ammattikorkeakoulu.

ONKO SINULLA TUTKIMUSTAI KEHITTÄMISTARVE,
JOHON TARVITSET TEKIJÄÄ?
Ota rohkeasti yhteyttä
Ripa-työelämäpalveluihimme!
Sinua auttaa
palvelukoordinaattori
Päivikki Kaakinen,
050 570 5974,
ripa@oamk.fi
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KOLUMNI

TEKSTI KATI HIEKKAPELTO, KUVAT AKI ROUKALA

NOSTEESSA

HYVÄÄ JOULUA!

Oamk toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

EI NIMI MIESTÄ PAHENNA...
Oma nimi on oleellinen osa ihmisen identiteettiä. Se kertoo usein kantajansa
sukupuolen, kansallisuuden, äidinkielen ja joskus jopa synnyinseudun kylän
tarkkuudella. Se saattaa paljastaa ihmisen uskonnon ja kulttuuritaustan sekä
sukulaisuussuhteita. Lisäksi nimi on hyvin henkilökohtainen asia, osa sitä syvintä minuutta, johon on kasvanut vauvasta saakka. Ei nimi miestä pahenna, ellei
mies nimeä on vanha tuttu sanonta, mutta valitettavasti se ei ainakaan työ- ja
asuntomarkkinoilla pidä paikkaansa. Siellä nimi pahentaa. Nimen perusteella tehdään ennakkoluuloisia johtopäätöksiä.
Nimi saattaakin olla peruste syrjinnälle.
Joitakin aikoja sitten tehtiin mielenkiintoinen koe, jossa neljä menestynyttä suomalaista lähetti 54 työhakemusta
omalla cv:llään mutta käyttäen romaninimeä. Yksikään hakemus ei poikinut
edes haastattelukutsua. Kaikki neljä olivat järkyttyneitä tuloksesta ja voimme
vain kuvitella, miltä moinen sivuuttaminen tuntuu siitä, joka on oikeasti työtä
hakemassa. Montako hakemusta jaksaa
väsätä ennen kuin lannistuu? Olisiko sittenkin henkisesti helpompaa jättäytyä
vain Kelan asiakkaaksi?
Tuttavani tuli Ruotsiin pakolaisena
kaksi vuotta sitten ja muutti samantien
nimensä periruotsalaiseksi. Hän tiesi jo
etukäteen, ettei todennäköisesti saisi

asuntoa eikä kutsuja työhaastatteluihin
omalla arabinimellään. Nyt hänellä on
sekä työpaikka että koti. Pitäisikö tiettyihin ihmisryhmiin kuuluvien muuttaa siis
nimensä valtaväestön mukaiseksi? Tätä
on kuulemma jopa suositeltu joillekin romaneille työvoimaviranomaisten taholta. Minua tämä surettaa, sillä se kertoo
enemmän syrjivistä rakenteista yhteiskunnassamme kuin romaneista tai maahanmuuttajista työntekijöinä ja vuokralaisina. Lisäksi se paljastaa, että me
sääntöjä ja lainkuuliaisuutta ihannoivat
suomalaiset rikommekin lakia niin että
paukkuu ja rutisee.
”Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon,
vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen
toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan,
perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn
perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. ”
Pitäisiköhän muuttaa nimeä. Etten
vaan paljastu kuuluvani tähän rikollisten
ja ennakkoluuloisten kansakuntaan.

KATI HIEKKAPELTO on hailuotolainen kirjailija, punklaulaja ja teen ystävä.
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TAMMIKUUN HAUSSA 2019
ENGLANNINKIELINEN KOULUTUS

Voit hakea tammikuussa kahteen englanninkieliseen AMK-tutkintoomme sekä yhteen
Master-tutkintoon. Tarjolla on International
Business ja Information Technology -tutkinnot,
sekä kulttuurialan ylempi AMK-tutkinto:
Education Enterpreunership.
Haku-aika koulutuksiin on 9.–23.1.2019.

oamk.fi/apply

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULUTUS

Jos opettajan tai opinto-ohjaajan ammatti kiinnostaa,
voit hakea Ammatilliseen korkeakouluun tammikuussa 2019. Tarjoamme ammattikorkeakoulujen ja
ammatillisten oppilaitosten opettajille ja opettajiksi
aikoville joustavan ja osaamisperustaisen koulutuksen. Vuosittain koulutamme noin 250 ammatillista
opettajaa sekä parikymmentä opinto-ohjaajaa tai
erityisopettajaa.
Haku-aika koulutuksiin on 8.–29.1.2019

oamk.fi/amok

UUSIA MASTER-KOULUTUKSIA TARJOLLA

Oamkissa on kevään 2019 yhteishaussa tarjolla
kolme uutta Master- eli ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta.
Kulttuurialalta tarjolla on Taiteen tekijä ja
kehittäjä -koulutus, joka kehittää opiskelijan
omaa taiteellista ja/tai taidepedagogista näkökulmaa. Sosiaali- ja terveysalalta tarjolla on
kaksi uutta koulutusta: Kuntoutuksen erityisasiantuntija ja Laajavastuinen asiantuntijasairaanhoitaja.

oamk.fi/master

OAMKISSA ALKAA ELINTARVIKEVIENNIN
KOULUTUS

Oamkissa alkaa tammikuussa 2019 uusi koulutus elintarvikeviennin osaamisesta kiinnostuneille. Koulutus
on tarkoitettu ensisijaisesti kasvuhakuisissa pkyrityksissä työskenteleville henkilöille, jotka haluavat
kehittyä elintarvikeviennin osaajiksi. Koulutukseen
vaaditaan vähintään ammattikorkeakoulututkinnon
tasoinen tutkinto tai vankkaa kokemusta elintarvikealalta.

oamk.fi
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HALUAMME KIITTÄÄ YHTEISTYÖSTÄ
Oulun ammattikorkeakoulu on kerännyt varoja Hyvinvointia pohjoiseen Suomeen -kampanjaan
tämän vuoden aikana. Aloitimme varainhankinnan helmikuussa, ja nyt vuoden lopussa yhteenlaskettu lahjoitusten summa ylittää jo 600 000 €.

Suuret kiitokset kaikille kampanjaamme osallistuneille lahjoittajille. Ensimmäinen vuosi oli meille ammattikorkeakouluille oppimisen vuosi.
Varainhankintaa on aiemmin tehty yliopistojen taholla, mutta meille
tämä on ensimmäinen kerta.
Olemme saaneet huomata, että yritysten ja yhteisöjen suhtautuminen Oamkin varainhankintaan sekä työhön yleisesti on positiivista.
Oamkin koulutusta arvostetaan, ja meidän merkityksemme Oulun
alueelle tunnustetaan. Kampanjan tueksi olemme selvittäneet vaikuttavuuttamme ja laskeneet, että vuosittain opiskelijamme tekevät alueelle yli 700 henkilötyövuoden verran harjoitteluina, projektiopintoina sekä
muun yhteistyön kautta. Useat näistä yritysten ja opiskelijoiden yhteistöistä konkretisoituvat lopputyönä ja jopa työpaikkana. Olemme onnistuneet luomaan merkitystä niin opiskelijoillemme kuin työelämälle.
Ensi vuoden aikana keskitymme kehittämään kumppanuusmallia,
jonka kautta haluamme entistä tehokkaammin palvella sidos-

ryhmiämme. Kumppanuusmalli mahdollistaa myös oman työmme
arvioinnin entistä ketterämmin.
Olemme olleet ja haluamme jatkossakin olla alueemme työelämän
tärkein linkki korkeakoulutukseen.
Varainhankintatyömme jatkuu myös vuonna 2019. Nyt kerättyjen varojen myötä haemme valtiolta vastinrahaa. Tulevan vuoden tavoitteemme on huomattavasti korkeampi kuin aiemmin. Koemme, että tulevaisuuden menestyvä korkeakoulu tarvitsee investointeja.
Kampanjakärkenämme on koulutuksen kehittäminen, alueemme
työllisyyden parantaminen sekä Pohjois-Suomen kilpailukyvyn parantaminen innovaatioiden lisäämisellä. Me uskomme, että näiden toimien
avulla luomme aidosti hyvinvointia pohjoiseen Suomeen.
VILLE KÄRKKÄINEN
Oamkin yhteyspäällikkö

