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Stoppi tiedon hukkaamiselle

Pois turhat kontrollit

Me oamkilaiset olemme aitoja ja rohkeita pohjoissuomalaisia. Meidät
tunnetaan luovuudesta, edelläkävijyydestä ja arkipäivän yrittäjyydestä.
Annamme innostumisen ja osaamisen näkyä kaikessa, mitä teemme.
Meillä jokaisella on lupa olla oma itsensä.

lmassa on kevättä ja positiivista pöhinää. Se tarkoittaa ainutkertaisuutta,
merkityksellisyyttä ja tavoitteellisuutta. Pöhinän happotesti on erään määritelmän mukaan kolme yytä: yksinkertainen,
yllätyksellinen ja yhteisöllinen.
Parhaat asiat ovat useimmiten yksinkertaisia perusasioita,
kuten hyvä ruoka, kertoo Nina Kiviniitty. Masterchef-kisassa viidenneksi sijoittunut Oamkista
valmistunut sairaanhoitaja suunnitteli Aito-lehden lukijoille oman
menun. Intohimo ruokaan on viemässä Ninaa Australiaan opiskelemaan kokiksi.
Anton Gauffin todistaa omalla
esimerkillään, että pöhinää syntyy, kun ihminen saa rohkeasti toteuttaa vahvuuksiaan. Kiinnostus
peleihin ja yrittäjän DNA ovat vieneet hänet pelialan menestyjäksi Piilaaksoon. Oamk on tarttunut rohkeasti alueen tarpeeseen
ja aloittaa pelialan koulutuksen pilottina ensi lukuvuonna.
Yhä selvemmin huomataan,
että teknologialla on vain välinearvo. Kaikki lähtee ihmisistä.
Suurin voimavara työyhteisöissä
ovat erilaiset ihmiset omine ideoi-

neen ja vahvuuksineen. Business
Kitchenissa kohtaavat ihmiset ja
ideat. Syksyllä avattavassa kasvuyrityskeskuksessa on luvassa
apua niin mielessä pyörivän liikeidean kuin jo toimivan yrityksen
kehittämiseen ja kansainväliseen
kasvuun.
Jokin aika sitten osallistuin
mielenkiintoiseen seminaariin,
jossa keskusteltiin muun muassa
nykypäivän johtamisesta ja todettiin, ettei se voi olla negatiivista
kontrollia vaan luovuuden, inspiraation ja yhteisöllisyyden tukemista. Erilaisuutta pitää pystyä
hyödyntämään ja hallitsemaan.
Tulisi luoda niin sanottuja hallittuja kolareita. Erilaisuus sisältää
kansainvälisen ulottuvuuden, eri
toimialojen yhteistyön hyödyntämisen ja ikäpolvien osaamisen
yhdistämisen.

10 Keittiöstä uutta pöhinää
Business Kitcheissä sparrataan
kasvuyrittäjyyttä ja kansainvälistä
liiketoimintaa.
Mielipiteesi on tärkeä.
Kysy, kerro ja kommentoi:
jouko.paaso@oamk.fi
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parannetaan.

Annetaan luovuuden rohkeasti
kukkia. Inspiroivaa ja yhteisöllistä
alkukesää!
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Kiinalaisen Yini Wangin harjoittelu
johti työpaikkaan.
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Nina Kiviniityn Aito-menun
viimeistelee tyrni-kermavanukas.

Pala aitoutta ::
teksti saara kärki, kuvat jussi tuokkola

Paahdettu porkkanakeitto
1/2 kg porkkanoita
rypsiöljyä
suolaa ja pippuria
2 pientä sipulia hienonnettuna
1 valkosipulin kynsi viipaloituna
100 g kirnuvoita
1/2 l kasvislientä
2 dl kuohukermaa

Nina luottaa
laadukkaisiin
raaka-aineisiin
Masterchef-kisassa viidenneksi
sijoittuneen oululaisen Nina
Kiviniityn kolmen lajin Aito-menussa
yhdistyvät Oamkin oranssi väri
sekä lähiruoka.

OLEN AINA
SAANUT KOTONA
HYVÄÄ RUOKAA.

4

Alkuruokaan Nina on käyttänyt porkkanaa, ja pääruuaksi hän valitsi hailuotolaista ahventa suoraan kauppahallista. Kaikki
reseptit ovat neljälle hengelle.
Ninan innostus kokkaamiseen on kulkenut mukana lapsesta saakka.
– Olen aina saanut kotona hyvää ruokaa, vaikkei kukaan perheestämme ole
alalla. Kun on hyvälle tottunut, on täytynyt
itsekin ruveta kokkaamaan. Laadukkaat
raaka-aineet ovat kaiken a ja o. Käytän
paljon luomua ja lähiruokaa, Nina kertoo.
– Jälkiruuassa käytetty tyrni sopii ateriakokonaisuuteen paikallisuutensa ja värinsä puolesta.
Nina valmistui Oamkista vuonna 2010
sairaanhoitajaksi ja on työskennellyt siitä lähtien OYS:n päivystyksessä. Tämä on
jäämässä taakse, sillä intohimosta on tulossa hänen uusi ammattinsa.
– Lähden Australiaan opiskelemaan kokiksi. Se vaatii paljon paperihommia, joiden valmistuttua tiedän, lähdenkö kesällä
vai syksyllä. Koko maa ja erityisesti Sydney kiinnostaa minua todella paljon.

Lämmitä uuni 200 asteeseen. Kuori porkkanat ja leikkaa paksuiksi viipaleiksi. Laita viipaleet uunipellille leivinpaperin päälle ja pirskota päälle öljyä. Mausta suolalla ja pippurilla.
Kypsennä uunin alaosassa noin 30 minuuttia. Kuullota sipulia, valkosipulia ja paahdettuja porkkanoita voissa kattilassa miedolla

lämmöllä 15 minuuttia. Lisää kasvisliemi ja
kerma. Anna kiehua hiljalleen, kunnes porkkanat ovat kypsiä. Soseuta hieman jäähtynyt
keitto silkkiseksi tehosekoittimessa tai pienissä erissä sauvasekoittimella. Tarkista maku.
Saat halutessasi keittoon kirkkaan oranssin
värin parilla lusikallisella punajuurilientä.

Leivitettyä Hailuodon ahventa,
maalaisranskalaisET ja
tomaattikastike
noin 2 ruodotonta ahvenfilettä per
ruokailija
ruisjauhoja
suolaa ja valkopippuria
kirnuvoita paistamiseen
8 perunaa
rypsiöljyä
1–2 rkl tilliä hienonnettuna
suolaa ja pippuria
400–500 g kypsiä tomaatteja
rypsiöljyä
2 valkosipulin kynttä viipaloituna
muutama timjamin oksa
höyrytettyä parsakaalta ja tilliä koristeluun
Valmista ensin tomaattikastike. Lämmitä uuni
190 asteeseen. Halkaise tomaatit ja mausta
leikkauspinnat suolalla ja pippurilla. Aseta tomaatit leikkauspinta alaspäin uunipellille leivinpaperin päälle. Pirskota päälle öljyä ja mausta.
Laita valkosipuliviipaleet ja timjamin oksat toT yrni-kermavanukas
5 dl kuohukermaa
8 rkl sokeria
2 rkl liivatejauhetta
4 rkl vettä
1–1,5 dl tyrnimehua
juoksevaa lähihunajaa
1 tl liivatejauhetta
1 rkl vettä
minttua koristeluun
Sekoita pienessä kulhossa liivatejauhe ja vesi.
Lämmitä kattilassa kerma ja sokeri. Kuumenna, kunnes sokeri on liuennut kerman jouk-

maattien päälle ja paahda uunissa 45–60 minuuttia. Anna jäähtyä hieman. Poista kuoret,
timjami ja valkosipuli ja soseuta sauvasekoittimella tomaatit ja pannuun valunut öljy tasaiseksi. Pidä lämpimänä tarjoiluun saakka. Pese perunat ja leikkaa reiluiksi ranskalaisiksi. Lorauta
perunoille öljyä ja mausta tillillä, suolalla ja pippurilla. Kypsennä uunissa noin 200 asteessa
30–45 minuuttia, kunnes perunat ovat kypsiä
ja kauniin värisiä. Pyyhi ahvenfileet talouspaperilla. Kaada lautaselle ruisjauhoja ja mausta jauhot suolalla ja pippurilla. Pyörittele ahvenfileet
jauhoissa ja paista voissa, kunnes pinnat ovat
kauniisti ruskistuneet. Tarkista suola.

koon. Älä keitä. Nosta kattila pois lämmöltä ja
lisää joukkoon liivate. Sekoittele, kunnes liivatepaakut ovat hävinneet. Kaada hieman jäähtynyt kerma annosvuokiin tai laseihin. Anna
jähmettyä jääkaapissa 1–2 tuntia. Lämmitä
kattilassa tyrnimehu. Lisää joukkoon hunajaa
maun mukaan. Marjakerros saa jäädä hieman
hapokkaaksi, sillä kermavanukas on melko
makea. Nosta mehu pois liedeltä ja lisää joukkoon vedessä turvotettu liivate. Anna jäähtyä.
Kaada tyrnimarjaseos jähmettyneiden vanukkaiden päälle ja anna marjakerroksen hyytyä
jääkaapissa 1–2 tuntia. Koristele mintun lehdillä.
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se mitä teet,
riippuu itsestäsi ja
aktiivisuudestasi.

UUTISVIRTA
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Diginuottikirjastossa
1 400 nuottia
Diginuottikirjasto on Oamkin kulttuurialan kirjaston ja musiikin koulutusohjelman tuottama, vapaasti käytettävissä oleva digitaalinen
nuottikokoelma. Nuottikirjasto lienee maailman ainoa tässä formaatissa toimiva. Nuotit on järjestetty
kirjastoluokituksen mukaisesti ja

niitä voi tulostaa, kuunnella ja
transponoida eli muuttaa itselleen
sopivaan sävellajiin.
Nuottikirjastoa voi käyttää kuka
tahansa, ja transponointiominaisuutensa vuoksi se palvelee erityisesti musiikinopiskelijoita. Kokoelmasta löytyy 1 400 nuottia
osoitteessa www.e-concerthouse.
com/fi/kirjasto/nuottikirjasto.

Strategia elää ajassa
Oamkin vuosille 2010–2015 laadittua strategiaa päivitetään. Vuoden
2009 jälkeen moni asia on muuttunut, ja tuleva uuden Oulun kuntaliitos, ammattikorkeakoulujen
yhtiöittäminen, aloituspaikkojen
vähentäminen sekä muutokset Oulun seudun elinkeinorakenteessa
ja ympäristön tilassa edellyttävät

Oma kiinnostus tärkeintä
Peliala vei Anton Gauffinin aina Piilaaksoon asti.

Oululaislähtöinen A nton Gauf fi n on peliyritys
Gamelion Studiosin perustaja ja ohjelmistokehitysyritys BLStreamin johtaja. Pelialan yritystoiminta vei miehen Puolan kautta maailmalle,
ja nyt Anton yrityksineen työskentelee Kalifornian Piilaaksossa.
Anton on aina nauttinut peleistä ja aloitti varhaisella iällä pelaamisen Commodore 64
-kotitietokoneella. Oman yrityksen perustaminen oli haaveissa pitkään. Anton opiskeli Jyväskylän yliopistossa kauppatieteitä ja elektronista liiketoimintaa sekä pelasi paljon, kun
vuonna 2002 asiat loksahtelivat kohdilleen, ja
studio pistettiin pystyyn.
– Gamelion on käytännössä toinen yritykseni. Jostain syystä sain yrittäjän DNA:n ja olen pienestä pitäen pitänyt bisneksestä, Anton kertoo.
Gamelionin kasvu ja strategiset valinnat
saivat yrityksen perustamaan tytäryhtiön Puolaan vuoden 2005 lopulla. Muutama vuosi
meni Keski-Euroopassa, jonka jälkeen tuli aika
ja mahdollisuus panostaa Yhdysvaltoihin.
– Omat juureni ovat Oulussa, mutta ei arki
lopulta muutu paljoa paikkaa vaihtamalla. Bisnes Piilaaksossa on erilaista, sillä yrityksiä, yrittäjiä ja rahoittajia on enemmän. Kehityspuolella on paljon mahdollisuuksia, ja se, mitä teet
riippuu enemmän itsestäsi ja omasta aktiivisuudestasi.

Kun palikat osuvat kohdilleen
– Alkuajatus oli, että tehdään pelejä, julkaistaan ne ja tienataan miljoonia, Anton kuvailee
yrityksensä alkutaivalta.
Eihän se todellisuudessa niin yksinkertaista
ollut. Gamelionin Doodle Fit -pelissä tarkoituksena
on sijoittaa Tetriksestä tutun muotoisia palikoita
rajattuun alueeseen, mutta kesti hyvän aikaa ennen kuin palikat loksahtivat tosielämässä kohdilleen ja pelin lopullinen, toimivin muoto löytyi.
– Joskus on helpompaa pysähtyä, hylätä
koko idea ja siirtyä eteenpäin. Tässä tapauksessa kuitenkin kannatti olla tekemättä niin.
Keskityimme siihen, mikä pelissä toimi, ja karsimme loput pois. Karsiminen oli edistystä.
Doodle Fit julkaistiin lokakuussa 2010, ja
peli myi mukavasti. Toden teolla alkoi tapahtua
kuitenkin vasta, kun peli sai premium-version
rinnalle maksuttoman version.
– Myimme kolmessa päivässä enemmän
kuin kolmessa kuukaudessa.
Pelin tuotot kääritään vihjeistä, joita käyttäjät voivat ostaa päästäkseen pelissä eteenpäin. Doodle Fit on koukuttanut käyttäjänsä, ja
vihjeille on kysyntää.
– Käyttäjät on saatava ensin koukkuun ilmaiseen peliin. Nokkela keksii sen jälkeen tavan tienata pelillä.

A nton Gauf fi n i l la on yrit täjä n
DNA , ei kä hä n a io vä hää n
a i kaa n jäädä elä kkeel le.

Gamelionin uusin peli, iPhonelle ja iPadille kehitetty Crazy Kangaroo, on vastikään julkaistu. Muitakin pelejä on tulossa, ja päällä on

strategian täsmentämistä ja tarkentamista.
Opiskelijat ja henkilöstö voivat osallistua ja kommentoida strategialuonnosta sosiaalisessa mediassa.
Oamkin hallitus saa muutosehdotukset asialistalleen toukokuun loppuun mennessä. Ylläpitäjä Osekkin
hallitus käsittelee asiaa touko- ja
kesäkuun kokouksissaan.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan

hyvä tekemisen syke.
– Olen yrittäjä, ja tarkoitus ei ole vähään
aikaan jäädä eläkkeelle.
Tärkeintä on pitää toiminta mielenkiintoisena. Jos kyllästyminen iskee, pitää keksiä jotakin uutta mukavaa tekemistä.
– Työn vastapainoksi urheilen, kilpailen ja
olen hiljattain aloittanut lentoharrastuksen.
Kilpailuhenkisyyden lisäksi hyvä ymmärrys
tuotteista ja käyttäjäkokemuksista ovat auttaneet Antonia pelialan yritystoiminnassa.
– Yleisesti koen, että pelialalla tärkein asia
on kiinnostus peleihin. Jokaisen kannattaa panostaa omiin vahvuuksiinsa ja niiden kautta
yrittää löytää oma erityisosaaminen.
Anton toivoo uusien pelialan opintojen lisäävän alan kasvua Oulussa. Hänen mukaansa
alalla on kyllä kysyntää hyville designereille,
kehittäjille ja pelisuunnittelijoille.
– Helppo toimiala tämä ei ole, sillä kilpailua ja tunkua alalle on todella paljon. Pelkkä
hyvä ei enää riitä, jos haluaa menestyä.
Pelien luomisen ja kehittämisen lisäksi
yhtä tärkeää on markkinointi. Gamelionilla on
jo olemassa käyttäjäpohja, jolle pelejä markkinoidaan. Anton lupaa apua aloitteleville pelikehittäjille.
– Meillä on fantastinen tiimi, joka voi auttaa kehittäjiä lisäämään arvoa. Tutustumme
mielellämme uusiin peleihin.
Oamkissa alkaa syksyllä uusi pelialan opintokokonaisuus. Lue lisää: oamk.fi/pelikoulutus

”Kitendawili!”
Ammatillisen opettajakorkeakoulun
opiskelija Aija Saari kirjoittaa blogissaan vapaaehtoistyömatkastaan
Tansaniaan. Tansanialaiset rakastavat tarinoita ja arvoituksia, joiden
kertominen aloitetaan otsikon lausahduksella – arvoitus! Lue lisää
osoitteesta blogit.oamk.fi ja tutustu myös muihin Oamkin blogeihin.
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TALOON TULEE AURINKOENERGIAKERÄIMET ja
lämmönvaihtimella
varustettu tulisija.

Lasse Kouva rakentaa
energiatehokasta
omakotitaloa.

Energiatehokkuus näkyy rakentamisessa
Ritaharjuun omakotitaloa rakentava Lasse Kouva odottaa energiamittaustuloksia mielenkiinnolla.
Energiatehokkuus on yksi tämän päivän rakentamisen avainasioista. Lasse Kouva rakentaa energiatehokasta omakotitaloa Oulun
Ritaharjun ekokortteliin, jonka seitsemän taloa toimivat käytännön testauskohteena IEEBhankkeelle (Increasing Energy Efficiency in
Buildings). IEEB:ssä tutkitaan ja kehitetään rakennusten energiatehokkuuteen liittyviä menetelmiä. Talot täyttävät vähintään kesällä 2012
tulevat uudet energiatehokkuusmääräykset.
– Olimme katselleet puolisoni kanssa tonttia samalta alueelta aiemmin. Työpaikkani
Lammi-Kivitalot Oy on yhteistyössä hankkeen
kanssa, joten tontti tarjoutui kohdalleni sopivasti. Koen talojen energiatehokkuuden tärkeänä, Lasse kertoo.
Kiviomakotitalo on noin 150-neliöinen.
– Taloon tulee muun muassa aurinkokeräimet, joilla lämmitetään käyttövesi kesäisin.
Talvella pääasiallinen lämmönlähde on lämmönvaihtimella varustettu tulisija, josta saatava lämpö ohjataan varaajan kautta vesikier-

toiseen lattialämmitykseen. Ilmanvaihtoon on
liitetty maapiiri, joka lämmittää ja viilentää ilmanvaihtokoneelle tuleva ilmaa. Lasse odottaa talon mittaustuloksia mielenkiinnolla.
– Kivitalo on tunnetusti kesällä viileä ja talvisin puolestaan varaa lämmön hyvin, joten nyt
on mielenkiintoista saada puolueettomia mittaustuloksia. Jos aikatauluun ei tule muutoksia,
pääsemme muuttamaan taloomme elokuussa.
EDISTYNY TTÄ MITTAUSTEKNIIKK A A
IEEB:ssä rakennusalan osaamista on Suomen
lisäksi mukana Ruotsista ja Norjasta. Jokaisen
maan mukana olevalla korkeakoululla on vastuullaan oma työpaketti.
– Meillä on vahvaa osaamista mittaustekniikassa ja rakennusfysikaalisissa laskelmissa,
joten me vastaamme niistä. Ruotsin Luulajan
teknillisen yliopiston puurakentamisen osaaminen on vuosia Suomea edellä, joten heidän
työpakettinsa keskittyy monipuolisesti puutalojen energiatehokkuuteen. Norjan Narvikin

Norut-tutkimuslaitos vastaa puolestaan betonirakennusten energiatehokkuuteen liittyvistä
tutkimuksista. Ruotsin Uumajan yliopisto huolehtii eri Pohjoismaiden energiatehokkuuteen
keskittyvien rakentamismääräyksien ja -käytäntöjen sekä mittausmenetelmien vertailusta
ja tulosten koostamisesta, hankkeen projektipäällikkö A nt ti Haa pa la hti kertoo.
Vertailukelpoisen tiedon saamista vaikeuttaa se, että maiden energiatehokkuuden
rakennusmääräykset, laskentamenetelmät
ja mittaustavat ovat erilaisia. Hankkeen yrityksille halutaankin tarjota käytännönläheistä osaamista mittaustiedon keräämisessä ja
analysoinnissa. Ritaharjun korttelin taloihin
asennetaan Oamkin vastuulla olevat edistykselliset mittausjärjestelmät. Niillä seuratataan
muun muassa energiankulutusta ja rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa reaaliaikaisesti usean vuoden ajan. Mittausjärjestelmien
tasossa on pyrkimys päästä kansalliseen kärkikastiin.

– Taloja päästään suunnitelmien mukaan
mittaamaan kevään aikana. Saatuja tuloksia
voidaan käyttää hyödyksi jatkossa suunniteltaessa ja rakennettaessa energiatehokkaita
ja jopa passiivitason taloja, hankkeen sisällöstä vastaava projektipäällikkö, yliopettaja
Kau ko Tu l la sanoo.
Yksi hankkeessa mukana olevista valmistaloyrityksistä on Kastelli-talot Oy. Asiakaspalvelupäällikkö Hei kki Ha n n i la n mukaan
yritys odottaa mielenkiinnolla teoreettisen
laskennan ja taloista saatavien mittaustulosten vertailua.
– Odotamme saavamme tietoa esimerkiksi rakenteiden sisäisistä lämpö- ja kosteusmittauksista kohteessamme ja näiden
tulosten vertailusta laskentateoriaan.
Hänen mukaansa asiakkaat eivät tällä
hetkellä vaadi kodilleen rakentamismääräyksiä korkeampaa energiatehokkuutta. Kastelli-talot ovat määräystasoa parempia.
– Passiivitalojen kysyntä on kohtuullisen
harvinaista. Ympäristöministeriön asettamien energiamääräysten kiristyminen parantaa
rakennusten energiatehokkuutta, mutta tuo
lisäkustannusta osaan rakennuksista.
Heikin mukaan asiakkaat saattaisivat haluta energiatehokkaan talon, mutta kun päätökset tehdään kukkarolla, päädytään kuitenkin usein tavalliseen taloratkaisuun.

Voin hyvin,
koska olen
VERTAILUTIETOA
SA ATAVILLE
entinen
saiTalojen energiankäyttöön on kiinnitetty
raanhoitaja.
enemmän
huomiota, sillä Eurooppa 2020

-kasvustrategian yksi tavoite on parantaa
energiatehokkuutta 20 prosentilla. Tällä hetkellä kaikesta ihmisten käyttämästä energiasta 40 prosenttia kuluu rakennuksissa. Ritaharjun lisäksi myös Ruotsissa ja Norjassa
mitataan energiankulutustietoja ja rakennusfysikaalisia suureita lukuisista taloista. Tiedot tallennetaan BuildMeOn-nettitietokantaan.
– Tietokanta palvelee ensisijaisesti
hankkeita, mutta sen laajempaa julkistamista harkitaan. Sen avulla energiatehokasta taloa miettivä voisi saada vertailutietoa omaa
taloaan varten. Näin tarkalle tasolle vietyä
käyttökelpoista palvelua ei tietojemme mukaan vielä ole, hankkeen mittausasioita koordinoiva lehtori Ki m mo I l l i ka i nen kertoo.
Hankkeessa saatavaa tietämystä siirretään myös opetukseen. Oamkissa alkaakin
syksyllä 2012 uusi energiatekniikan koulutusohjelma. Opiskelijat pääsevät oppimaan
suoraan hankkeessakin, sillä he tekevät osia
tutkimus- ja kehitysselvityksistä. Osa opiskelijoista voi myös mahdollisesti laajentaa selvitykset kokonaisiksi opinnäytetöiksi.
Lue lisää: oamk.fi/ieeb

teksti daniel wallenius, kuva kaisa tiri

Teppo Räisänen luotsaa
SILVER-hanketta.

Stoppi tiedon hukkaamiselle
Kun työntekijä lähtee työpaikasta, menetetään hänen mukanaan valtavat määrät hiljaista tietoa. Se on osaamista, jota
on hyvin vaikeaa tai mahdotonta siirtää
eteenpäin työpaikan sisällä.
– Pitkään töissä ollut ihminen tuntee
talon tavat ja ihmiset, ja hänellä on laajat
verkostot. Kun työntekijä vaihtuu, ei uusi
ole heti kärryillä näistä asioista, SILVERhankkeen projektipäällikkö Teppo Räisänen kertoo.
SILVERin tavoitteena onkin luoda työkalupakki, joka kehittää sukupolvien välistä oppimista. Loppuvuonna 2011 alkaneeseen ja marraskuussa 2013 päättyvään
hankkeeseen osallistuu Oamkin lisäksi
korkeakoulut Hollannista, Saksasta, Kreikasta, Skotlannista ja Romaniasta.
Työkalupakki kootaan kolmessa vaiheessa, ja jokainen korkeakoulu vastaa eri
vaiheesta. Ensimmäinen on tietouden lisäämisen ohjelma, jossa yritykset ja organisaatiot pyritään saamaan tietoiseksi siitä, miten
sukupolvien välisestä oppimisesta voi hyötyä. Toisessa vaiheessa tehdään ohjeistuk-

sia siitä, miten oppimista voisi edistää.
Oamk on päävastuussa kolmannesta
vaiheesta, joka on web-pohjaisen, sukupolvien välistä oppimista edistävän pelin
kehittäminen. Näillä näkymin sen kehittäminen alkaa kesäkuussa, sillä työn pariin
päästään vasta, kun kaksi ensimmäistä
vaihetta on saatu valmiiksi.
– Meidän täytyy ensin nähdä niiden tulokset voidaksemme tehdä pelin, joka toimii ja edistää oikeasti oppimista, Teppo
selventää.
SILVER keskittyy jokaisessa maassa eri alan sukupolvien väliseen oppimiseen. Suomessa paino on ICT-alalla. Sen
alan partnereita hankkeelle aletaan etsiä
syksyllä.
– ICT on haastava ala, sillä se on nuori eikä alalla juuri ole vielä tullut sukupolvenvaihdoksia. Siksi sukupolvien väliseen
oppimiseen ei ehkä siellä ole käytetty niin
paljoa tarmoa kuin muualla.
Kiinnostaako sinua osallistua hankkeeseen?
Ole yhteydessä Teppo Räisäseen:
teppo.raisanen@oamk.fi
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ja kansainvälistä liiketoimintaa.
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K A ikki on
ih m isistä kiinni
.
K U S TA S S A
O U LU N K E S
SI JA ITS E VA LL A
Technopoliksella on parissakin toimistotilassa
ilmassa niin paljon intoa, että jos tulitikun rääpäisisi, koko toimisto räjähtäisi. Kolmannessa
kerroksessa Oikian Solutions Oy:n toimitusjohtaja M i kko Lietsa l m i ja markkinointijohtaja ja
hallituksen puheenjohtaja Sa m i Ha lonen visioivat, mitä Business Kitcheniin mukaan lähteminen tuo tullessaan. Mikolla on sellainen fiilis,
että nyt alkaa tapahtua.
Business Kitchen on Kansankatu 47:ään,
vanhaan SOK:n rakennukseen syksyllä avattava kasvuyrityskeskus, jossa toimii muun muassa aloittavia yrityksiä, yrityshautomoita ja
niille suunnattuja palveluja. Sieltä saa apua
niin mielessä pyörivän liikeidean kuin jo toimivan yrityksen kehittämiseen ja kansainväliseen
kasvuun. Tarkoitus on, että ihmiset ja ideat
kohtaavat toisensa ja oululaiseen yritysmaisemaan saadaan syntymään uudenlaista pöhinää. Business Kitchen toimii Oulun yliopiston
taloustieteiden tiedekunnan ja Oamkin Liiketalouden yksikön toteuttaman Oulu Growth Venturing -hankkeen alla. Hankkeen rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto EAKR.
Itsestään selvä kansainvälisyys
Oikian on Mikon, Samin ja Pasi Pi kka ra isen
perustama markkinointialan yritys. Sen tuote
on maailman ainoa mobiiliratkaisu, jossa mainos voidaan kytkeä osaksi kauppaa.
– Tähän asti yrittäjä maksoi ensin mainokset ja jäi odottamaan, tehoavatko ne. Ratkaisumme avulla pystytään kytkemään tehty ostos tiettyyn mainokseen, ja yrittäjä maksaa
mainonnasta vain sen verran kuin mainos on
tuonut asiakkaita, Mikko kertoo.
Viime lokakuussa perustettu Oikian on
suunnannut kansainvälisille markkinoille alusta
alkaen. Asiat ovat edenneet vauhdilla. Ensimmäinen asiakas saatiin tammikuun lopussa ja
helmikuussa vireille pantiin ensimmäinen Euroopan laajuinen patenttihakemus. Yritys on
12

esittäytynyt messuilla ja kongresseissa, ja yhteistyökumppaneita on kevään edetessä alkanut löytyä maailmalta. Tavoitteena on tehdä
palvelusta oikeasti iso juttu.
– Tänä vuonna kehitetään tuotetta. Oulu ja
Suomi ovat laboratorio, jossa testataan, toimiiko se. Jos kaikki menee hyvin, ensi vuonna kansainvälistytään kunnolla, Mikko suunnittelee.
Kansainvälisyys on ollut miehille pitkään
arkipäivää. Kaikilla on takanaan pitkä ura Nokialla, ja erilaiset kulttuurit, kansallisuudet ja vieraalla kielellä vieraissa maissa toimiminen ovat
tulleet tutuiksi. Siksi kansainvälistymisen haasteita ei ainakaan pelätä eikä yritys tarvitse ulkomailla toimimiseen yhtä paljon vetoapua
kuin toisenlaisella taustalla aloittava. Business
Kitchenistä he eivät halua jäädä pois mistään
hinnasta.
– Jos on mahdollista käyttää oman toiminnan kehittämisessä apuna Oulun yliopiston ja
Oamkin terävimpiä aivoja kohtuulliseen hintaan, niin sehän on ihan mahtava juttu, Sami
sanoo.
Oikian toimii nyt Technopoliksella. Välillä
Samista ja Mikosta kuitenkin tuntuu, että ympärillä pitäisi olla enemmän ihmisiä ja pöhinää.
Kontaktien saamisen ja oman yrityksen kehittämisen lisäksi he odottavat Business Kitchenistä tulevan jotain, joka tuo hyvää koko Oulul-

Johanna Bluemink, Mikko Lietsalmi,
Sami Halonen ja Pasi Pikkarainen
nauttivat keittiön antimista Kansankatu
47:n kattoterassilla, jossa joukkio
suunnittelee pitävänsä myös Business
Kitchenin tupaantuliaiset syksyllä.
13
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le ja herättää myös kansainvälisen huomion.
Kaikki on Samin mielestä nyt kiinni ihmisistä:
teknologialla ei tätä nykyä ole kuin välinearvo.
Heidän mielestään kamalinta, mitä voisi
tapahtua, olisi että toiminta osoittautuisi turhan byrokraattiseksi tai että eri osapuolet vain
odottaisivat, mitä ylhäältä annetaan.
Kohtaamisia ja ideoita
Myös OGV-hankkeen projektipäällikkö Terho
Jylhälehto on saman rakennuksen toisessa
kerroksessa toimistossaan intoa täynnä. Business Kitchen tulee olemaan huhtikuussa alkaneen hankkeen näkyvin osa-alue. Kansankadun
tiloihin muuttavat ainakin Oamkin yrityshautomo, Tippi-hanke, Oulun yliopiston ja Oamkin
opiskelijoiden yrittäjyysyhteisö OuluSES, start
up -yritysten yhteisö Starttaamo ja joitakin BusinessOulun toimintoja. Luvassa ei ole 2 200
neliötä neutraalia toimistolabyrinttia, vaan jotain ihan muuta.
– Kaikki ovat jo järjestäneet yrittäjyyteen liittyviä tapahtumia ja koulutusta omilla tahoillaan,
mutta yhteinen paikka päivittäiselle kohtaamiselle on puuttunut. Kun syntyy kohtaamisia ja pöhinää, syntyy myös jotain uutta, Terho kertoo.
Vastaavanlaisia paikkoja Suomessa on jo
Espoossa Aalto-yliopiston Aalto Venture Garage ja Tampereella Uuden tehtaan Protomo ja
Demola. OGV-hankkeeseen kuuluu myös yrityskehitys. Oulun yliopiston ja Oamkin asiantuntijat auttavat yrityksiä kasvuliiketoiminnassa ja
-yrittäjyydessä. Terhon mukaan joissakin tapauksissa Suomen markkinat saattaavat riittääkin, mutta kotimaa on markkina-alueena
lopulta aika pieni. Kasvua on silloin haettava
kansainvälisiltä markkinoilta.
Tarkoitus on myös perustaa yritysrinkejä, joissa eri alojen yritykset voivat oppia toisiltaan ja sparrata toisiaan. Esimerkiksi kansainvälistymiseen liittyvät haasteet ovat usein
alasta riippumatta samanlaisia, ja yhden kokemuksista voi olla korvaamatonta apua jollekulle toiselle.

– Toivon, että tämän avulla pystytään palvelemaan monipuolisesti ja auttamaan opiskelijoita, tutkijoita ja henkilökuntaa heidän yritysideoidensa kanssa, lisäämään tietoisuutta
yrittämisestä yhtenä työskentelymahdollisuutena, kehittämään tutkimuksesta liikeideoita ja
olemaan myös muiden asiakasryhmien apuna.
Johanna uskoo, että kun saman katon alle
saadaan useita yrittämistä tukevia toimijoita,
syntyy uusia ideoita ja uusia tapoja toimia yhdessä.

Mukana on
monipuolinen
porukka, jolla
on hyvä fiilis
ja tahto tehdä
yhdessä.
– Yliopisto ja ammattikorkeakoulu tekevät
nyt konkreettisesti työtä yhdessä, hän sanoo.
Terhon mielestä merkittävintä hankkeessa
on juuri korkeakoulujen ponnistelu yhteisen hyvän eteen. Johanna naurahtaa, että hänessä ja
Terhossa kulminoituvat yliopiston ja ammattikorkeakoulun erilaiset profiilit: ammattikorkeakoulu on käytännönläheinen ja toimelias, mietiskelevä ja pohdiskeleva yliopisto puolestaan ei
heti innostu suoraan toimintaan. Yliopiston on
hänen mielestään hyvä oppia Oamkilta jotain
toiminnasta, Oamk taas saa yliopistolta syvyyttä ja näkökulmaa omaan tutkimustyöhönsä.
Yrittäjä miettii tavallisesti tarkkaan, mihin
rahansa ja aikansa kohdentaa ja mitä niiden
vastineeksi saa. Terho lupaa, että mukaan lähteminen kannattaa. Myös ”keittiön takana” ollaan nimittäin valmiita laittamaan itsensä täysillä likoon.

Aitoa korkeakouluyhteistyötä
OGV-hankkeen toinen projektipäällikkö Johanna Bluemink Oulun yliopistolta kertoo, että yhtä
näkyvää yrittäjyyttä ja yritystoimintaa tukevaa
toimintaa yliopistolla ei ole aiemmin ollut.
14

OGV-hankkeen projektipäällikkö Terho
Jylhälehto (vas.) ja muu porukka puhkuvat intoa
Business Kitchenin mahdollisuuksista.
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Mukana arjessa :: teksti jaana skyttä , kuvat K aisa tiri

Vesistöt kuntoon yhteistyöllä
Oulun Nallikarin ja Kalimenjoen veden laadun ja lähiympäristön parantamiseksi tehdään töitä.

Nallikari on kehittynyt kansainvälisesti
merkittäväksi paikaksi. Pelkästään alueen majoitusliikkeissä yöpyy vuositasolla noin 200 000 henkilöä – puhumattakaan muista kävijöistä. Vierailijoille
halutaan tarjota laadukasta ja monipuolista palvelua. Päällimmäinen huolenaihe
viime aikoina on ollut meriveden laatu,
joka ei ole täyttänyt kaikissa mittauksissa veden laadun määritteitä.
– Meneillään oleva rantaveden ruoppaus sekä loppukesällä alkava rantaalueen kunnostus ovat osa suurempaa
kaavoitustyötä Hietasaaren matkailualueen kehittämiseksi. Ruoppauksen jälkeen vesi pysyy kohentuneen virtauksen ansiosta laadukkaampana, kertoo
Oulun kaupungin Nallikarin Liikelaitoksen johtaja Sirpa Walter.
Mukana yhteistyössä on myös
Oamk, josta suunnitteluhortonomiksi
valmistunut Anne Määttä laati Liikelaitoksen tilauksesta Nallikarin ranta-alueen yleissuunnitelman opinnäytetyönä.
Sirpalla oli hyviä kokemuksia yhteistyöstä Oamkin kanssa, sillä hän oli jo
aiemmin teettänyt ammattikorkeakoululla hoitosuunnitelman Nallikarin leirintäalueen viheralueesta. Anne toimi
opinnäytetyön opponenttina.
Suunnitelmaa laatiessaan Anne
huomioi toimijoiden, kuten Hietasaaren yritysten ja harrastusyhdistysten
16

tarpeet sekä Oulun kaupungin suunnitelmat alueen kehittämiseksi. Suunnittelutyössä korostui hiekkarannan suojaaminen tuulieroosiolta.
– Hiekkarajan ja muun alueen väliin
rakennetaan matala suojamuuri, joka
toimii samalla istuintasona. Muurirakenteen vierellä kulkee uusi hitaamman liikenteen kulkureitti, Anne kertoo.
Rantaa ei oleellisesti muuteta isoilla
rakenteilla. Uutta rakennettaessa huomioidaan rakennelmien monikäyttöisyys ja rannan helppohoitoisuus. Rantaalueen yleissuunnitelmassa nostettiin
esille myös tyhjillään olevan ravintolan
kunnostaminen tuuliliikuntakeskukseksi. Aika näyttää, meneekö suunnitelma läpi.
– Emme olisi tässä ilman Annen
suunnitelmaa. Opinnäytetyön pohjalta
laadittiin kunnostushankkeen projektisuunnitelma, jolla haettiin EU-rahoitusta, Sirpa iloitsee.
Tyytyväinen on Annekin, joka sai
valmistuttuaan työtä Oulun kaupungin
katu- ja viherpalveluista ja pääsee jatkamaan projektia työnsä kautta.
Oamkiin luotetaan
Kalimenjoki on arvokas pienvesistö, jonka
jokisuisto edustaa Perämerellä harvinaiseksi käynyttä luontotyyppiä. Kellon kyläläisiä on huolettanut joen kunto pitkään.

– Monet muistavat, kun joessa kalastettiin ja uitiin. Nyt joki on maatunut,
kertoo Kellon kyläyhdistyksen puheenjohtaja Reijo Tiri.
Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelmassa joen kunto todettiin välttäväksi, kun sen vuoteen 2015 mennessä pitäisi olla hyvä.
– Kukaan ei näyttänyt tekevän asialle mitään, joten perustimme kyläyhdistyksen. Alkutavoitteenamme oli
saada perusselvitys, koska ilman faktatietoa rahoitusta on vaikea saada.
Kyläyhdistyksen etsiessä yhteistyökumppaneita esiin nousi Oamk.
– Tiesimme entuudestaan, että
Oamkille annetut projektit valmistuvat
aikataulussa ja sovitulla tavalla, Reijo sanoo.
Kalimenjoen perusselvitys teetettiin yhdessä ELY-keskuksen ja Oamkin kanssa opinnäytetyönä vuosina
2010–2011. Luonnonvara-alan yksiköstä projektissa on ollut mukana opiskelijaryhmiä maaseutuelinkeinojen ja maisemasuunnittelun koulutusohjelmista.
Opiskelijat ovat tehneet myös jäkäläkartoitusta, ja alueesta on laadittu teemakartat. Muita yhteistyökumppaneita
ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lisäksi Haukiputaan kunta, Oulun
kaupunki, Kellon jakokunta, maanomistajat sekä Suomen ympäristökeskus.

Hedelmällinen maaperä
– Oamkin ansiosta saimme perusselvityksen tehdyksi ja hankkeelle rahoitusta. Tutkimus osoitti, että vesi on ajoittain liian hapanta ja rautapitoista. Nyt
perusselvitys toimii pohjana kunnostussuunnitelmaa varten, Reijo kiittää.
Yhteisten ideapalaverien ja työpajojen lisäksi yhteistyö on poikinut kaksi aiheeseen liittyvää opinnäytetyötä,
ja kolme on suunnitteilla. Lisäksi yksi
opinnäytetyö on tehty Tekniikan yksikössä laboratorioalan puolella.
– Tavoitteenamme on ollut saada
alueella olevat toimijat ja ihmiset tietoisiksi Kalimenjoen nykytilasta ja siitä,
miten veden laatua voidaan parantaa ja
kuinka aluetta voi kehittää maisemallisesti ja virkistyskäytön näkökulmasta,
Outi Laurinen Luonnonvara-alan yksiköstä toteaa.
– Seuraava vaihe on konkretisoida
toimenpiteet, joista ensimmäisinä kohteina ovat Hekkalanlahti ja Lahdenoja.
Hankkeelle on saatu Oulun kaupungin
tukea, Reijo kertoo.

YHTEISTYÖ poikii
opinnäytetöitä.

Jonne Laitala testasi purjeliidokkiaan,
ja Menni Pesonen (kesk.) on rannalla
iltakävelyllä. Suunnitteluhortonomi Anne
Määttä esittelee rakennusvaiheessa
olevaan Nallikariin tulevia muutoksia.
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Kolumni :: teksti Erkki karvonen

kansainvälistä :: teksti susanna solajoki, kuva PEK K A K A LL ASA A R I

Yini Wang sai harjoittelunsa päätteeksi töitä
Koodiviidakosta, jonka toimitusjohtaja Samuli Tursas
toivookin opiskelijoilta yhteydenottoja.

Internetistä viides valtiomahti

os valta yhteiskunnassa keskittyy yhdelle taholle, syntyy helposti
hirmuhallinto Libanonin ja Syyrian
tapaan. Siksi Montesquieu esitti jo 1700-luvulla niin sanotun vallan kolmijako-opin, jonka mukaan
vallan väärinkäytön estämiseksi lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeenpanovalta on
erotettava toisistaan. Valtiomahtien kuuluu
vahtia toisiaan ja puuttua toistensa väärinkäytöksiin. Tämä oppi tulikin demokratian peruspilariksi.
Samaisella 1700-luvulla alettiin puhua
myös lehdistöstä ”neljäntenä valtiomahtina”
(The Fourth Estate). Pressin tehtäväksi nähtiin kaikkien vallankäyttäjien valvominen. Viime vuosikymmeninä journalismi on omaksunut
yhä vahvemmin ”vallan vahtikoiran” ja epäkohtien paljastajan roolin.
Kuitenkin myös median itsensä valta yhteiskunnassa on kasvanut niin, että sen rummuttamat skandaalit kaatavat vallanpitäjiä kuin
heinää. Kuka siis vahtii neljättä valtiomahtia ja
estää sen väärinkäytökset?
Nyt esiin on noussut ”viides valtiomahti”,
joka valvoo mediaakin. Termin ”The Fifth Estate” on painokkaimmin tuonut esiin Oxfordin
yliopiston Internetin tutkimuksen professori
William H. Dutton. Kyseessä on kansalaisten
harrastama valvonta Internetissä tai sosiaalisessa mediassa.
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Ihmisillä on nyt väline nostaa meteli myös
journalistien toiminnasta. Vuoden 2012 Journalismikritiikin vuosikirjassa verkkomaineen tutkija Salla-Maaria Laaksonen kuvaa Facebookissa syntynyttä ”Aamulehti boikottiin” -sivustoa.
Kriittinen sivusto pystytettiin, kun lehden toimittaja oli epäsuorasti syyllistänyt nuoria naisia Norjan joukkomurhaajan sairastuttamisesta.
”Hateholdereiden” kiukkuisuutta netissä lisäsivät entisestään Blockfest-musiikkitapahtuman
järjestyshäiriöistä uutisoiminen ja järjestäjien
kirjoittamasta vastineesta kieltäytyminen.
Aamulehden päätoimittaja Jouko Jokinen
kertoo vuosikirjassa, että lehti kyllä pahoitteli kolumnia useampaan kertaan. Mutta Blockfestin tapauksessa kyse oli totuuden kertomisesta, mistä ei saa luopua painostuksenkaan
edessä. Samaa asennetta kuulutti myös Kalevan päätoimittaja Markku Mantila selostaessaan lehtensä pedofiiliuutisointia vuosikirjan
artikkelissa.
Aamulehden tapaus kertoo, että vahtikoiraa itseäänkin on alettu vahtia. Siksi myös
median täytyy toimia oikein, laadukkaasti ja
perustella entistä paremmin menettelyjään.
Muuten on vaarana maineen menetys. Maine
on sitä, mitä kansan parissa mainitaan ja mitä
Internetissä kerrotaan. Maineessa on mukana
arvio siitä, onko kohde toiminut hyvin vai huonosti. Hyvän maineen pohjalle syntyy luottamus, mitä ilman on vaikeaa toimia.

Ohjelmistoyritys pyydysti
kansainvälisen työntekijän
Erkki Karvonen, YTT,
on Oulun yliopiston
informaatiotutkimuksen
ja viestinnän professori,
tiedeviestinnän
maisteriohjelma TIEMAn
vetäjä. Erkki on laajaalainen viestinnän tutkija,
joka on tunnettu muun
muassa imagojen ja
politiikan viestinnän
tutkimuksista.

Oululaisessa ohjelmistoyritys Koodiviidakossa
ajatus kansainvälisten harjoittelijoiden pestaamiseen lähti yrityksen halusta kansainvälistyä.
Työn alla on iso Venäjälle suuntautuva projekti, ja ulkomaalaisten opiskelijoiden läsnäolo on
ohjannut englannin kielen käyttöön työpaikalla.
– Yhteistyömme Oamkin kanssa on toiminut hyvin, ja harjoittelijat löytyvät tutun yhteyshenkilön kautta. Toki toivomme myös yhteydenottoja suoraan opiskelijoilta meille päin,
toimitusjohtaja Sa m u l i Tu rsas sanoo.
Yksi Koodiviidakossa harjoittelun suorittaneista on kiinalainen Yi n i Wa ng. Hän pääsi aloittamaan harjoittelun pian työhaastattelun jälkeen.
– Harjoittelupaikan löytäminen ei ollut vaikeaa, mutta se vaati aikaa ja sinnikkyyttä. Hakemuksia piti lähettää jatkuvasti, ja työnantajien vastausten odottaminen kesti välillä, Yini
sanoo.
Yinillä ei ollut aikaisempaa työkokemusta
alalta, joten viisi kuukautta kestänyt harjoittelu opetti paljon.
– Perehtymisen jälkeen pääsin työskentelemään oikeissa projekteissa. Vastuuta ja tehtäviä on tullut koko ajan lisää.

Samulin mukaan opiskelijoiden taidot vaihtelevat, mutta tärkeimpiä ovat harjoittelijan
harrastuneisuus ja motivaatio. Käytännön projektit antavat arvokasta ymmärrystä työelämän vaatimustasosta.
– Ulkomaalaiset opiskelijat ovat tunnollisia
ja motivoituneita, ja heillä on aito halu oppia
uutta, Samuli kiittelee.
Kun opiskelija tulee Koodiviidakossa tutuksi harjoittelun aikana, hänelle voidaan tarjota
vaikkapa opinnäytetyön aihetta. Harjoittelu on
hyvä tapa saada jalka työelämän oven väliin,
ja tuttu harjoittelija voi päätyä työntekijäksi yritykseen. Näin kävi Yinille, joka työskentelee
Koodiviidakossa osa-aikaisena työntekijänä.
Työn ja opintojen yhteensovittaminen on onnistunut hyvin, ja Yinin opinnot Business Information Technology -koulutusohjelmassa ovat loppusuoralla.
– Haluaisin jäädä työskentelemään Suomeen muutamaksi vuodeksi, mutta mikään ei
ole vielä varmaa, Yini kertoo.
Haluatko kansainvälisen harjoittelijan yritykseesi? Katso
lisätietoja: www.beglobal.fi/fi/osaamista-korkeakouluis-

Oamkilainen arvoitus ::
Löydätkö ruudukosta kymmenen
Oamk-aiheista sanaa? Sanat voivat olla pysty- tai vaakasuorassa.
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Lähetä ratkaisu osoitteeseen
toimitus@oamk.fi 8.6. mennessä.
Oikein vastanneiden kesken
arvomme yllätyspalkinnon.

ta/oulun-ammattikorkeakoulu

19

Arkea aidoimmillaan ::

Esiintyminen on arkipäivää oululaiselle Niina Kähöselle, joka opiskelee
Oamkin musiikin koulutusohjelman
pop- ja jazzmusiikin suuntautumisvaihtoehdossa. Niina oli yksi tämän
vuoden Idols-finalisteista.
– Esiintyessäni haluan kertoa ihmisille
tarinoita laulujen tekstien kautta. Pyrin
pääsemään vuorovaikutukseen yleisön
kanssa, sillä haluan viihdyttää ja herättää kuuntelijoissa tunteita. Valmistaudun keikkaan rauhoittumalla ja opettelemalla laulujen sanat hyvin ulkoa, jotta
voin antaa yleisölle enemmän tulkitessani niitä. Jännitän jonkin verran ennen
keikkaa, mutta se hälvenee kyllä. Esiintyminen on minulle myös hauskanpitoa
ja saan itselleni hyvän fiiliksen etenkin
silloin, jos saan yleisön mukaani. Minuun vetoaa karismaattinen ja rauhallinen esiintyjä, jonka ei tarvitse juoksennella pitkin lavaa. Omaan uraani
on vaikuttanut Michael Jackson, josta
olen pitänyt jo lapsesta saakka. Hän oli
herkkä persoona, ja pidän hänen laulusoundistaan todella paljon.

Onko sinulla juttuidea tälle palstalle?
Kerro se meille: toimitus@oamk.fi
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