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Rohkeasti Oamk

9			Mediateknologioista tukea
			liiketoimintaan
ädessäsi on ensimmäinen Oulun
seudun ammattikorkeakoulun sidosryhmälehden numero. Jatkoa
seuraa toukokuussa, ja vuosittain
saat neljä Aitoa luettavaksesi. Palautteesi on tärkeä, jotta osaamme toimittaa sellaista lehteä,
jonka pariin haluat palata yhä uudestaan.
Aito kertoo Oamkista. Se kertoo elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä ympärillämme. Se kertoo niistä
meidän, yhteistyökumppaneidemme ja sidosryhmiemme ajatuksina, toiveina, ideoina, palautteina
ja haasteina – aidosti ja rohkeasti. Mikään organisaatio ei ole itsessään luova, rohkea, innovatiivinen
tai eteenpäin suuntautuva. Ihmiset
voivat olla tätä kaikkea.
Lehden kannessa hymyilee iloisia ideanikkareita. Herrat keksivät
kahvitauolla uusiokäyttöä suklaasuukkojen käärepapereille. Roskiksen sijaan ne saivat uuden elämän
kravatteina. Työyhteisöissä saa
olla kivaakin muutosten ja myllerrysten keskellä.
Innostus ja motivaatio näkyvät hyvin myös tuoreen peli- ja sovellusyritys Cosmis Gekkon työn-

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.
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tekijöissä, jotka ovat taustoiltaan
sekä oamkilaisia että nokialaisia.
He ovat tarttuneet uusiin haasteisiin, ja yhdessä tekemisen meininki näkyy ja kuuluu avokonttorissa,
kun tähtäimessä on maailmanmarkkinat.
Toinen oululaista osaamista
parhaillaan oleva keksintö on korvatulehdusmittari Otometri. Se
syntyi hyvinvointiteknologian opiskelijoiden opinnäytetöiden pohjalta, ja nyt laite on helpottamassa
monen lapsiperheen arkea.
Minun arkeeni kuuluu suunnistusharrastus. Se tarjoaa haasteita ja elämyksiä kaikkina vuodenaikoina. Suunnistuksessa on kyse
seikkailusta luonnossa. Fyysiset
ominaisuudet eivät yksin ratkaise –
päänkin on toimittava nopeasti. Elämäkin on suunnistusta. Eteenpäin
on mentävä harkitusti, mutta myös
rohkeasti ja vaistonvaraisesti.

10 		Uskalsimme astua omille
			poluillemme
			Mitä yhteistä on tanssinopettaja			opiskelijalla, yrittäjyyskoordinaat			torilla ja yritysjohtajalla?
16			Oululaisyritys tähtää
			piilaaksolaisten haastajaksi

Mielipiteesi on tärkeä.
Kysy, kerro ja kommentoi:
jouko.paaso@oamk.fi

			Tuoreen peli- ja sovellusyritys
			Cosmic Gekkon tähtäimessä on
			maailmanmarkkinat.
18 		Millainen uutinen kiinnostaa?
19			Kestäviä ajatuksia

Suunnistakaa tekin kohti valoisia
kevätpäiviä!

rehtori jouko paaso

20			 Arkea aidoimmillaan
			Astetta makeampi kravatti
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Pala aitoutta :: teksti jaana skyttä , kuvat kaisa tiri

Elämä hymyilee, kun
korvat eivät kipuile.

El ia on iloinen ja vilkas pojanvesseli. Elämä
hymyilee, kun korvat eivät kipuile. Toisin oli reilu vuosi sitten, kun Pau l i i na Pyörä lä pääsi
sairaalasta esikoisvauvansa kanssa kotiin.
– Elia oli levoton ja nukkui huonosti. Kahden viikon ikäisenä hän sai silmätulehduksen,
ja veimme pojan lääkäriin, Pauliina ja Elian isä
Ja ri - Pekka Pyörä lä kertovat.
Vanhemmat pyysivät lääkäriä tarkistamaan
lapsen korvat. Vasen korva oli tulehtunut, ja
se hoidettiin kuntoon antibiooteilla, mutta tulehdus uusiutui pian. Kun Elia oli kolme kuukautta, Pauliina ja Jari-Pekka alkoivat käyttää
Otometri-korvatulehdusmittaria, joka on kotikäyttöinen seurantalaite lasten korvatulehdusten tarkkailuun. Internetpalveluun kytkettävä
mittari laitetaan lapsen korvaan, minkä jälkeen
se lähettää korvaan äänen. Sen heijastuessa
takaisin palvelu kertoo, liikkuuko tärykalvo.
Korvatulehdusmittarin prototyyppi syntyi Oamkin hyvinvointiteknologian koulutusohjelman opiskelijoiden opinto- ja insinööritöistä. Tutkimus- ja kehitystyö alkoi vuonna 2008,
ja seuraavana vuonna mittaria testattiin Oulun
yliopistollisessa sairaalassa. Nyt tuotetta myydään kuluttajille.
– Laiteidean juuret ovat 80-luvun Yhdysvalloissa, mutta nyt kehitetyn mittarin tekoälysovellus
ja linkitys tietokoneeseen ovat uutta, kehittämistyössä mukana ollut korva-, nenä- ja kurkkutautien
erikoislääkäri Tuomas Holma kertoo.
Elian kotimittaukset osoittivat vasemman
korvan tärykalvon olevan toistuvasti liikkumaton, mikä oli merkki tulehduksesta. Lääkärikäynneillä tulehdusta ei kuitenkaan todettu.
Lopulta eräs lääkäri sanoi, että pakkohan äitiä

Korvatulehdusmittari auttoi
Elian kipukierteestä ulos
Otometri on oululaisen osaamisen taidonnäyte.

Oamkin auditointitulosta
odotellaan jännittyneenä
Korkeakoulujen arviointineuvosto
auditoi Oamkin 23.–25.11.2011.
Auditointiryhmä piti ammattikorkeakoulun hyvinä käytänteinä
muun muassa uudistettuja introja sekä koulutusohjelmatiimejä.
Kehittämiskohteina ryhmä näki
yksiköiden välisen yhteistyön li-
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säämisen sekä työryhmäkokonaisuuksien selkiyttämisen.
29. maaliskuuta selviää, miten iso ponnistuu huipentuu eli
pääseekö Oamk auditoinnin ensimmäisellä kerralla läpi. Tulokset voi katsoa tuolloin osoitteesta oamk.fi.

”Putouksen Varamies poistui
jo näyttämöltä, mutta tämä
Varanainen jatkaa vielä
syksyyn.”
Mistä on kyse? Klikkaa itsesi osoitteeseen blogit.oamk.fi ja lue lisää
Laatuleipurin blogista! Samasta
paikasta löydät myös muun muassa vaihdossa olevien opiskelijoiden ja Oamkin alumnien blogit.

Oulu Game Lab vastaa
pelialan tarpeisiin
Ensi syksynä alkava Oulu Game
Lab -koulutuskokonaisuus on räätälöity vastaamaan alueen pelialan
yritysten tarpeisiin. Kokonaisuutta on suunniteltu yhteistyössä yritysten kanssa, ja keskeisin viesti
on ollut, että alan koulutusta tulee kehittää ja siinä on panostetta-

on uskoa, ja pojan tärykalvot puhkaistiin.
– Sen jälkeen Elia nukkui ensimmäistä kertaa yhtäjaksoisesti 3,5 tuntia, Pauliina ja JariPekka muistelevat.
Korvatulehduskierre kuitenkin jatkui. Lääkärikäynneillä vanhemmat kertoivat korvatulehdusmittarin tuloksista. Suhtautuminen oli
kaksijakoista, osa lääkäreistä naureskeli epäluuloisena, osa suositteli mittarin käyttöä.
Mennessään viimein Tuomaksen vastaanotolle he pääsivät kokonaisvaltaisen hoidon alkuun, ja pojan korvat putkitettiin. Vasta silloin
ilmeni, miten paha liimakorva hänellä oli. Pauliina ja Jari-Pekka uskovat, että ilman Otometriä Elian korvaongelmien hoito olisi pitkittynyt
ja kenties puheenkin kehitys viivästynyt, sillä
liimakorvaiset lapset kuulevat huonosti. Vanhemmat luottivat mittauksissa ilmenneisiin tuloksiin ja vaativat sitkeästi hoitoa Elialle.
– Tulokset Otometrin käytöstä ovat olleet
lupaavia. Mittauksiin liittyy aina virhelähteitä,
esimerkiksi jos lapsi mittaushetkellä liikkuu,
korvissa on paljon vaikkua tai havainnoitavat
erot ovat pieniä. Kun mittauksia toistetaan,
voidaan vastaanotolla tarkastella, onko korvan
tilanne vaihteleva, jatkuvasti huono tai vaihtoehtoisesti hyvä, jolloin oireilun syy on todennäköisesti muualla kuin korvissa, Tuomas kertoo.
Lääkärien epäluuloisuutta Tuomas ja Otometrin toimitusjohtaja, Oamkin Tekniikan yksikön yliopettaja Manne Hannula pitävät luonnollisena.
– Aina kun markkinoille tulee uusi innovaatio, suhtautuminen on alkuun varauksellista.
Otometri on vielä kypsyysasteessaan tuore.
Kun positiivisia käyttäjäkokemuksia tulee lisää,
asenteet muuttuvat, Manne muistuttaa.

va erityisosaamiseen. Peli- ja konseptointikoulutuksen toteutukseen
osallistuvat Oamkin lisäksi alan
yritykset ja yhteistyötä halutaan
tehdä myös Kajaanin ammattikorkeakoulun pelikoulutuksen kanssa.
Lue seuraavasta Aidosta lisää pelialan tulevaisuudennäkymistä!
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Lähikuvassa :: teksti A nne A ho, kuva kaisa tiri

Uskon
esimiehenä
hienovaraisuuteen.

Keskustelemista sanelemisen sijaan
Johtava nuorisotyöntekijä Teemu Vähä uskoo, että asioilla on tapana selvitä.

Oulun kaupungin nuorisotoimessa työskentelevä Teem u Vä hä on ehtinyt yli kymmenen vuoden työuransa aikana seurata lasten ja
nuorten hyvinvoinnin muuttumista.
– Ennen ero oli tasaisempi niiden nuorten
välillä, joilla meni hyvin ja niiden, joilla meni huonommin. Nyt huonosti voivien määrä on kasvanut paljon. Huolenamme onkin, ettemme tunnu
tavoittavan tätä ryhmää, Teemu harmittelee.
Hänen mukaansa lasten ja nuorten ongelmat ovat moninaisia, mutta niiden taustalla on
usein sama syy: kiire.
– Työelämän paineet kasautuvat helposti perheisiin. Lapsille ei välttämättä ole aikaa
joka päivä eivätkä vanhemmat aina tiedä, mitä
lapsille kuuluu. Minusta olisi hyvä istahtaa päivittäin yhdessä juttelemaan eikä korvata sitä
harvemmin järjestettävillä erikoisemmilla tapahtumilla. En halua syyllistää vanhempia,
mutta myös omasta jaksamisesta on huolehdittava, jotta jaksaa huolehtia lapsistaan.
Vaikka sosiaalialalla resurssit ovat tiukoilla, on nuorisotaloverkon tilanne Oulussa hyvä.
– Olemme saaneet uusiakin tiloja, mistä
näkee, että toimintaamme arvostetaan ja sille on tarvetta. On kuitenkin vaikea arvioida,
saammeko kohdistettua toimintaamme oikein,
mutta ainakin tarjoamme mahdollisuuksia.
Nuorisotalojen pyörittämisen lisäksi yhteistyötä tehdään Oulun koulujen kanssa. Nuorisotyöntekijät ovat muun muassa mukana
vanhempainilloissa ja järjestävät seitsemäsluokkalaisille ryhmäytymispäiviä.
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– Olemme kehittäneet yhteistyötä koulujen
kanssa ja luoneet uusia toimintamalleja. Tämä on
tarpeen, sillä omien tilojemme kautta tavoitamme vain noin viidenneksen kohderyhmästämme.
TILANTEET RATK AISTA AN PUHUMALLA
Teemu on opiskellut sekä ammattikorkeakouluettä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon
Oamkissa. Hän valmistui vuonna 2000 sosionomiksi, kunnes palasi vuonna 2007 opiskelemaan vielä ylemmän tutkinnon.
– Aloitin 2006 uudessa johtavan nuorisotyöntekijän työssä. Tehtävää hakiessani tiesin, ettei se olisi helpoimmasta päästä. En kuitenkaan pelännyt haasteita, sillä niiden kautta
oppii. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja
johtamisen koulutusohjelmaan hain siksi, että
halusin laajentaa tietopohjaani ja kokonaisymmärrystäni, Teemu kertoo.
Nuorisotoimessa Teemu on työskennellyt valmistumisestaan lähtien. Kun hän parikymppisenä
teki opiskelupäätöksiä, ei hän valinnut sosiaalialaa
sen takia, että se olisi tuntunut juuri siltä omalta.
– Muiden nuorten tavoin minulla oli erilaisia suunnitelmia. Kuitenkin toimiessani lukion
jälkeen koulunkäyntiavustajana huomasin työn
lasten ja nuorten parissa olevan mukavaa.
Nyt esimiesasemassa toimivan Teemun
työhön kuuluu muun muassa käydä läpi muiden työntekijöiden kanssa heidän kohtaamiaan
haastavia työtilanteita.
– Ne saattavat kuormittaa heitä, joten annan oman työpanokseni tilanteiden selvittä-

miseksi. Yleensä saamme ratkaistua tilanteet
puhumalla keskenämme, ja siitä syntyy luottamus siihen, että asioilla on tapana selvitä.
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon johtamiskulttuurin opinnot antoivat työhön apua.
– Uskon itse esimiehenä hienovaraisuuteen
ja tilanteiden mukaan menemiseen. Tietyissä hetkissä on osattava tehdä päätöksiä, mutta pääosin
asioista tulee keskustella sanelemisen sijaan.
YRITTÄJY YS MIELESSÄ
Tulevaisuutta miettiessä Teemu näkee itsensä
yhä kehittämis- ja johtamistehtävissä, vaikka
hänellä on myös muita ajatuksia.
– Yrittäjyys on ollut minulla aina mielessä.
Olen tosin vähän kahden vaiheilla siinä, haluanko kokeilla sitä vai keskitynkö kehittymään
näin virkamiehenä, Teemu pohtii.
Oamkin koulutus antaa hänen mukaansa
hyvät valmiudet työelämään.
– Oamk opettaa seuraamaan aikaa ja hakemaan tietoja. Sieltä ei tarvitse valmistua
kaikkitietävänä, vaan sen taidon kanssa, että
osaa perusteet ja haluaa oppia lisää, Oamkin
Vuoden 2011 alumniksi valittu Teemu sanoo.
Jos hän lähtisi nyt opiskelemaan lisää, olisi
ala mahdollisesti toinen. Esimerkiksi käsillä tekeminen houkuttelisi.
– Muu ala antaisi vaihtelua ja toisenlaista
näkökulmaa tähän työhön. En ole koskaan ajatellut, että siisti sisätyö olisi muita töitä hienompaa. Arvostan kaikkia ammatteja, sillä niitä jokaista tarvitaan.
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Oamk kehittää :: tekstit A nne A ho, Susanna solajoki, Kuvat K aisa T iri, shutterstock

Mediateknologioista tukea liiketoimintaan

Voin hyvin,
koska olen
entinen sairaanhoitaja.

Ikääntyville halutaan aktiivisempi arki
Vanhuspalveluiden laatu Oulussa on hyvä, mutta aina on varaa kehittää.
Arvion mukaan joka kolmas eurooppalainen on
vuonna 2060 yli 65-vuotias. Vuosi 2012 onkin
Euroopassa aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi.
– Aktiivisen ikääntymisen ajatus on siinä,
että ikääntyneillä on mahdollisuus ja oikeus
osallistua täysillä yhteiskunnan ja yhteisönsä toimintaan ja saada tukea itsenäiseen elämään, Eheä elämän ehtoo -hankkeen projektipäällikkö A n ne Keckma n selventää.
Hankkeessa luodaan ennaltaehkäiseviä ja
omatoimisuutta lisääviä toimintamalleja ja palveluita parantamaan ikääntyvien terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä tulevaisuudessa.
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– Vanhuspalveluiden laatu Oulussa on hyvä,
mutta kehitettävää on esimerkiksi ikääntyvien
mielekkään arjen sekä viihtyisän ja turvallisen
asuinympäristön takaamisessa.
Hyvinvointipalveluiden laadun, määrän ja saatavuuden turvaaminen on Annen mukaan Oulun
ohella kaikkien muidenkin kuntien ratkaistavissa
oleva lähitulevaisuuden ongelma.
– Ikääntyville asiakkaille ei ole tärkeää palveluiden tuottaja, vaan niiden tarjonta, saatavuus ja hinta.
Hankkeessa kehitetään erilaisia palveluja ja
toimintamalleja ikääntyvien parissa työskentelevän henkilöstön sekä asiantuntijaopettajien ja
opiskelijoiden yhteistyöllä.

– Palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa
tulee lähteä liikkeelle asiakas- ja käyttäjänäkökulmasta, ja tämä on lähtökohtana myös hankkeemme toteutuksessa.
Hankkeen kansainväliset yhteistyökumppanit ovat Italia ja Tanska, joiden kanssa vertaillaan ja vaihdetaan kokemuksia ikääntyvien hoivan ja huolenpidon palvelujärjestelmistä.
Yhteistyössä mukana olevan Caritas-Säätiön
vanhuspalvelupäällikkö Si n i kka Lot vonen pitää
hankkeessa mukana oloa tärkeänä.
– Meillä on jo asiakkaillemme suunnattua
toimintaa hyvin, mutta haluamme hankkeen
avulla löytää uusia virike- ja toimintapalveluita
osaksi arkea.

Sinikan mukaan ikääntyvien arkeen mahtuu
lisää tekemistä, kunhan se on mielekästä ja heille soveltuvaa.
– Asiakastyytyväisyyskyselyissämme meiltä
toivotaankin vielä enemmän monipuolista vapaaajan toimintaa.
Yksi Caritaksen järjestämistä virikehetkistä on kauneudenhoitotuokio, johon osallistunut
Kannelkodin asukas Pi rkko Tavia esittelee vastalakattuja kynsiään.
– En käytä kynsilakkaa kovin paljon, mutta
koitan pitää kynnet siistinä. Värillisiä lakkoja käytän vain juhla-aikoina. Jaksan itse vielä laittaa
hiuksia. Voin hyvin, koska olen entinen sairaanhoitaja, 87-vuotias Pirkko kertoo.

Uusien mediateknologioiden koulutukselle
ja hyödyntämiselle liiketoiminnassa on kysyntää. Kuusio-hanke vastaa siihen järjestämällä tämän ja ensi vuoden aikana useita maksuttomia koulutuksia aiheesta.
– Koulutamme Pohjois-Pohjanmaan
alueen opetushenkilöstöä ja toimialan pkyrityksiä uusien mediateknologioiden pariin. Koulutuksemme ovat herättäneet
runsaasti kiinnostusta, projektipäällikkö
Lucia Ja kobsson kertoo.
Koulutusteemoina ovat sosiaalinen media, sisällön tuottamisen uudet ympäristöt
ja jakelukanavat sekä uusien mediateknologioiden mahdollistama liiketoiminta.
– Tavoitteenamme on järjestää tänä
vuonna 7–10 koulutusta aiheista, joille tuntuu olevan eniten tarvetta. Toivomme myös, että yritykset ottavat meihin
yhteyttä ja kertovat koulutustarpeistaan,
jotta voimme vastata niihin. Kehitämme
koulutuksiamme saamamme palautteen
mukaan ja ensi vuonna tarjoamme kysytyimpiä uudelleen.
Lucian mukaan oppilaitokset ja yritykset ovat jo olleet aktiivisia monen koulutusteeman alueella, mutta osa yrittäjistä
suhtautuu aluksi varauksellisesti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa mainostamiseen. Tavoitteena onkin kouluttamisen
lisäksi herättää osallistujia löytämään juuri heille sopivia tapoja hyödyntää uusia
markkinointivälineitä ja teknologioita. Lisäksi on mahdollista luoda kokonaan uutta liiketoimintaa.

– Pyrimme havainnollistamaan, mitä
uudet mediateknologiat tarkoittavat käytännössä ja miten niistä saa haluamansa
hyödyn irti. Lisäksi haluamme tuoda alan
guruja ja yrityksiä yhteen, jotta alalle voi
syntyä uutta liiketoimintaa, Lucia sanoo.
Kuusion koulutuksissa edetään osallistujien tarpeet ja lähtötasot huomioiden, joten
niihin voi osallistua taustasta riippumatta.
Yksi hankkeen koulutuksiin osallistuneista on FixUi Oy:n toimitusjohtaja Eeva
Ka ngas. Hän osallistui hiljattain järjestettyyn Sosiaalisen median käyttö yrityksen
markkinoinnissa ja viestinnässä -koulutustilaisuuteen.
– Koulutuksen aihe oli vahvasti tätä
päivää, ja siksi innostuin osallistumaan.
Koulutus oli laadukas, ja puhujat olivat
asiantuntevia. Pohdimme muun muassa
oman firman näkymistä sosiaalisessa mediassa, ja sosiaalista mediaa ei vain hehkutettu, vaan ilmiötä tarkasteltiin kriittisestikin, Eeva kertoo.
Hän käyttää aktiivisesti sosiaalista
mediaa sekä yksityishenkilönä että yritystensä toiminnassa.
– Sosiaalinen media on yritykselleni tärkeä viestintäkanava. Yrityksellä olikin Facebook-sivu jo puolta vuotta ennen
webbisivuja. Tiesin sosiaalisesta mediasta jo niin paljon, että koulutus ei tarjonnut minulle paljoa uutta, mutta se vahvisti
omia ajatuksia siitä, miten sosiaalista mediaa kannattaa käyttää, Eeva sanoo.
Lue lisää: oamk.fi/kuusio
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teksti daniel wallenius, kuvat K aisa tiri, S aara K ronholm

Uskalsimme astua
omille poluillemme
Mitä yhteistä on tanssinopettajaopiskelijalla, yrittäjyyskoordinaattorilla ja yritysjohtajalla? Kaikki ovat sitä mieltä, että Oamkilta saa hyvät eväät työelämään.

Jyrki Keisala lähti esimiestyöstä takaisin
opintojen pariin ja opiskelee nyt
tanssinopettajaksi.
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Jyrki Keisala pitää siitä, että
eri-ikäiset ja erilaisista taustoista
tulevat seuratanssin opiskelijat
ovat kääntäneet erot vahvuudeksi.

Seuratanssinopettajaksi opiskeleva Jyrki Kei sa la tahkosi vielä kolme vuotta sitten IT-alan
esimiestehtävissä. Kun talouslama iski alalle,
joutui Jyrki vaikeaan tilanteeseen. Hänen oli oltava mukana tekemässä päätöksiä irtisanomisista.
– Koin sen ahdistavaksi, sillä jouduin olemaan päättämässä hyvinkin läheisten työtovereiden kohtaloista. Uskoin, että sille työuralle
oli siinä vaiheessa aika laittaa piste, hän kertoo.
Uusi ura löytyi rakkaasta tanssiharrastuksesta, joka oli vienyt miehen mennessään
jo vuosia aiemmin. Kun Jyrki totesi opiskelun
työn ohella rajalliseksi, teki hän ystäviensä tukemana päätöksen hakeutua päätoimiseksi
opiskelijaksi.
Jyrki pääsi kolmipäiväisiin valintakokeisiin,
joita hän kuvaa elämänsä raskaimmaksi, mutta
antoisimmaksi kokemukseksi. Kokeiden edetessä väkeä putosi koko ajan pois, ja opiskelemaan päässyt ryhmä oli hitsautunut tiiviiksi paketiksi jo ennen opiskeluiden alkua.
Seuratanssin opiskelijat ovat hyvin eri-ikäisiä ja tulevat erilaisista taustoista. Jyrki on
naisvaltaisen ryhmänsä ikänestori, mutta ryhmä on kääntänyt jäsentensä eroavaisuudet
vahvuudekseen.
– Me ratkaisemme rohkeasti ristiriitoja, ja
meillä on jokaisella oma roolinsa. Minä esimerkiksi olen meidän atk-vastaavamme, vieläpä
ihan palkatta, Jyrki nauraa.
Omista ryhmäläisistä löytyy tuki usein
haastaviinkin tilanteisiin, mutta sosiaalinen
kanssakäyminen ei rajoitu pelkkiin tanssi-ihmisiin. Kotkantien kampuksen kahvio on Jyrkin
mukaan paikka, jossa eri alojen opiskelijat kohtaavat toisensa ja jossa on helppoa viettää aikaa ja puhua, vaikka asiaa ei olisikaan.
– En ole varmaan tavannut yhtään ihmistä,
joka katsoisi nenänvartta pitkin. Täällä on aina
tekemistä ja täällä voi tapahtua mitä vain. Joku
12

joku saattaa vaikka heittää
improvisoidun tanssiesityksen
keskellä ruokalaa.

saattaa vaikka tuoda mankan mukanaan ja
heittää improvisoidun tanssiesityksen keskellä
ruokalaa, hän kertoo.
Yrittäjyyteen kannustetaan
Myös Oamkin yrittäjyyskoordinaattori Jou ko
Isoka ngas pitää työpaikallaan vallitsevaa ilmapiiriä yhtenä sen parhaista puolista. Hänen
työpäivänsä kuluvat pitkälti kokouksissa ja eri
yksiköissä kulkien, ja joka puolella on ihmisiä,
joiden kanssa on mukava työskennellä.
– Kun eri koulutusalojen toimintaan on tutustunut, on löytänyt todella mahtavia yhteisöjä. Joskus niiden pohjalla on yhteinen harrastus, joskus taas päällä on niin kova työnteon
draivi, että sitä on mahtava seurata. Ainoa
harmi on se, että kaikki eivät ole saman katon
alla, Jouko sanoo.
Yrittäjyyskoordinaattorina Jouko pyrkii siihen, että jokainen opiskelija kohtaisi yrittäjyyden jossain muodossa opintojensa aikana.
Yksi iso osa työtä on keksintöjen ja liikeideoiden kaupallistaminen ja siihen eväiden antaminen. Työkaluksi opiskelijoiden omien ideoiden
kehittämiseen on perustettu Oamkin yrityshautomo, jonka Jouko kehuu onnistuneen hyvin.
– Siihen on saatu mukaan ohjaajia jokaisesta yksiköstä ja siellä kehitetään toimintaa
ja ideoita aidosti monialaisesti. Se onkin synnyttänyt useita onnistuneita hankkeita.

Yrittäjyyskoordinaattori Jouko
Isokangas pyrkii siihen, että jokainen
opiskelija kohtaa yrittäjyyden jossain
vaiheessa opintoja.
Toimitusjohtaja Johanna Koskelainen
ottaa mielellään opiskelijoita
harjoitteluun Kymppi-Eristykselle,
mikäli heillä on tarjota opiskeltavaa
alaa vastaavaa työtä.
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PS :: teksti daniel wallenius, kuvat kaisa tiri, Studio T imo H eikkala

Konkreettisena esimerkkinä onnistuneesta
oamkilaisesta innovaatiosta Jouko pitää FolkJamia. Kulttuurialan yksikössä syntynyt FolkJam on tanssillinen ryhmäliikuntamuoto, jonka
keksimisestä ja kehittämisestä ovat vastanneet
Oamkin tanssinopettajakoulutuksen opettajat
ja opiskelijat. FolkJam-ohjaajia on koulutettu
kahden vuoden aikana yli sata. Tanssinopettajaopiskelija Jyrki Keisala on yksi heistä.
– Haluaisin työskennellä aikuisten ja nuorten aikuisten seuratanssin opettajana, mutta
tiedostan työllistymisen olevan sitä haastavampaa, mitä kapeampi oma osaamisala on. Siksi
aloin opettaa myös FolkJamia, Jyrki kertoo.

tai kopiointia, niin silloin jätetään mieluummin
harjoittelija ottamatta. Eihän se ole mielekästä kummallekaan osapuolelle, jos harjoittelu ei
vastaa opiskeltavaa alaa, Johanna toteaa.
Hän pitää jo pitkään jatkunutta yhteistyötä
Oamkin kanssa hedelmällisenä, mutta kokee,
että siitä voisi saada vielä nykyistäkin enemmän irti. Hän kaipaa jonkinlaista yhteistä alustaa, jolla yritys ja opiskelijat näkisivät suoraan
toistensa tarjonnan.
– Emme osaa edes kuvitella täällä päässä,
mitä kaikkea yhteistyö voisi poikia. Mahdollisuudet yritysmaailman kannalta olisivat varmasti rajattomat.

T yö ja tekijä kohtaavat

Osaajia syntyy

Joukon keskeisiin tehtäviin kuuluu myös työelämäyhteistyön kehittäminen. Opiskelijat ja
Oulun seudun yritykset halutaan saada tekemään sellaista yhteistyötä, josta molemmat
hyötyvät.
– Tämän työn hienoimpia puolia ovat ne
onnistumiset, joita saadaan, kun opiskelijat ja
yritykset saavat yhdessä luotua uusia toimintamalleja, hän sanoo.
Yksi esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä
oli kahden opiskelijan opinnäytetyö, jossa selvitettiin, miten paljon oululaisen Kymppi-Eristys Oy:n käyttöpääomaa on kiinni projektien
kustannuksissa niiden eri vaiheissa. Opinnäytetyön anti valjastettiin käyttöön saman tien.
– Nuorten ja innokkaiden ihmisten kanssa työskentely piristää ja kehittää työyhteisöä.
Asioita on voitu tehdä pitkään tietyllä tavalla,
jolloin uusien kasvojen tuomat uudet ajatusmallit voivat kehittää toimintaa, Kymppi-Eristyksen toimitusjohtaja Joha n na Koskela i nen sanoo.
Oamkin opiskelijoita liiketalouden ja tekniikan aloilta on vuosittain käynyt harjoittelussa
Kymppi-Eristyksessä, ja moni on jäänyt harjoittelujakson tai opinnäytetyön jälkeen töihin yritykseen.
– Harjoittelijoita otamme aina mielellämme, mutta vain, jos heille riittää oikeita töitä.
Jos tarjolla on vain puhelimeen vastaamista

Oamkista 1990-luvun lopulla LVI-insinööriksi
valmistunut Johanna pitää entisen oppilaitoksensa koulutuksen tasoa hyvänä ja oppilaitoksen merkitystä alueen yrityksille suurena. Yksi
tekijä on vahva yhteistyö.
– Oamkissa kiinnostaa se, mitä paikalliset
yritykset tarvitsevat ja miten opiskelijat saadaan työllistymään. Siellä ei olla töissä vain
olemisen takia, hän sanoo.
Myös kolme vuotta ammattikorkeakoulun
menoa katsellut Jyrki kokee kehittyvänsä sekä
saavansa hyvät eväät työelämään. Hän pitää
opettajiaan vankkoina ammattilaisina, jotka
edesauttavat opiskelijoiden oppimista ja kannustavat heitä oppimaan itse.
– Mistään ei valmistu valmiita työntekijöitä,
mutta täältä uskon saavani keholliset ja tiedolliset valmiudet tulla hyväksi tanssinopettajaksi.
Joukolle on tärkeää, että opetus ja hänen
muu työnsä kohtaavat. Suurin osa työajasta
kuluu opetustilojen ulkopuolella, mutta hän on
silti halunnut pitää kiinni myös roolistaan opettajana. Jouko vetää vuosittain vain yhtä opintojaksoa, mutta siitä hän ei halua luopua mistään hinnasta.
– Haluan säilyttää kontaktin opiskelijoihin
ja tietää, mitä opiskelu on. Mitä tahansa me
täällä keksimme ja kehittelemmekin, sen täytyy kytkeytyä opiskeluun, hän sanoo.
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Marjo Kolehmainen, Pohjois-Pohjanmaan
yrittäjien toimitusjohtaja
– Oamk on vakuuttavan hyvä oppilaitos. Hyvä
vetovoima kertoo siitä, että tehdään oikeita
asioita. Yrityksen kannalta Oamkissa on hyvää yritysyhteistyön vahva tekeminen. On onnistuttu luomaan oppilaitos, jolla on vahva vetovoima myös yritysten mielestä. Olen itse
aika monessa Oamkiin liittyvässä mukana, ja
se on mielestäni osoitus siitä, että Oamk haluaa työstää asioita yhdessä elinkeinoelämän
ja yrittäjien kanssa. Yritysten puolelta tulevat teesit on otettu vastaan sillä vakavuudella, millä pitää.

Tytti Tuppurainen, kansanedustaja
– Oamk on Suomen paras ammattikorkeakoulu. Se on dynaaminen opiskelijayhteisö, monialainen ja eteenpäin kurkottava. Oamk koittaa
päästä irti hallinnon ja byrokratian kahleista ja
on nuorekkaan opiskelijakaupungin hyvä käyntikortti. Oamkin alueellinen merkitys on erittäin keskeinen. Täällä on paljon nuoria, jotka
tarvitsevat opiskelupaikkoja, vireä elinkeinotoiminta, joka tarvitsee osaajia ja työmarkkinat, jotka tarvitsevat työvoimaa. Oamk on itse
vahva aluekehittäjä ja edistää pk-yrittäjyyttä
vahvalla työelämäyhteistyöllä. Oamkin monialaisuus ja monipuolisuus tuo rikkautta paitsi
oppilaitokselle, myös koko alueelle.

Jaakko Okkonen, Oulun kauppakamarin
toimitusjohtaja
– Ammattikorkeakoulu on äärimmäisen tarpeellinen. Sen opetus ja tutkimus palvelevat lähellä
asiakkaita ja sen tunnettuus on kohdallaan. Ammattikorkeakoulu on haasteiden edessä jatkuvasti. Maailma muuttuu vauhdilla, joten ammattikorkeakoulun kykyä olla jopa tien näyttäjänä
testataan koko ajan. Sen merkitys yrityselämälle on ykkösasia. Läheinen yhteistyö kannattaa olla yksi strateginen lähtökohta. Verrattuna
yliopistoon ammattikorkeakoulu on se, jonka
pitää näkyä työelämän arjessa. On oltava lähellä asiakasta, jolloin kilometri ei ole aina määrittäjä, vaan henkilösuhteet ja luotettavuus.

Oamk pähkinänkuoressa ::

neljänneksi
suosituin
ammattikorkeakoulu

ammattikorkeakouluista toiseksi eniten ulkopuolista
rahaa tutkimus- ja
hanketoiminnassa
hankkeissa on
mukana noin kaksisataa yritystä, ja
kokonaiskustannukset ovat lähes
9 miljoonaa euroa
vuodessa

Kulttuuri
104
Tekniikka ja
liikenne
417

Luonnonvaraja ympäristö
52

Luonnontieteet
100

Yhteiskuntatieteet, liiketalous
ja hallinto
203

Sosiaali-, terveysja liikunta
358

Vuonna 2011 koulutimme alueemme tarpeisiin 1 234 eri
koulutusalojen tutkintoa.
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Mukana arjessa :: teksti saara kärki, kuvat K aisa tiri

Oululaisyritys tähtää piilaaksolaisten
haastajaksi

hersyvä huulenheitto
täyttää keittiön.

Tuoreen peli- ja sovellusyritys Cosmic Gekkon tähtäimessä on maailmanmarkkinat.

Arki oululaisessa Cosmic Gekkossa hakee vielä muotoaan. Tiivis kymmenen
hengen työyhteisö on paiskinut töitä vasta helmikuun alusta eikä rutiineja ole vielä ehtinyt muodostua. Jokainen työntekijä omistaa yrityksestä osan, joten
motivaatio työntekoon on käsin kosketeltava. Cosmic Gekkon ensimmäistä
HeyWe!-tuotetta on ideoitu syksystä lähtien. Tällä hetkellä tuotteen arvioitu julkaisuajankohta on toukokuun alussa, mutta
tilanne voi elää suuntaan tai toiseen.
– Kyseessä on virtuaalinen jääkaapin ovi, joka tarjoaa perheille oman
kommunikointifoorumin. Haluamme
saada nopeasti valmista ja ensimmäisen version ulos. Se näkyy innostuneisuutena sekä toisinaan pitkinä työpäivinä, markkinointijohtaja M i kko
Vi l ja ka i nen kertoo.
Kovasta kilpailusta huolimatta alan
markkinat ovat suuret, sillä applikaatioita myyvät kaupat toimivat ympäri
maailmaa. Yrityksen ei tarvitse sijoittaa markkinointikanavien perustamiseen, sillä jokaiselle puhelimelle on jo
olemassa oma kauppansa.
Nokia yhdisti ja antoi
alkusysäyksen
Teknologiakylässä sijaitsevan toimiston keittiössä kahvin- ja vedenkeitin
odottavat henkilöstöä, joka saapuu töi16

hin puoli kahdeksan ja yhdeksän välillä.
Päivän ensimmäinen yhteinen scrumpalaveri pidetään varttia vaille yhdeksän. Henkilöstö kerääntyy avokonttorin
reunalle tussitaulun eteen, jossa toimitusjohtaja Jyrki Materon johdolla käydään läpi työtilanteet.
– Halusimme paikan, jossa olisi nimenomaan tila avokonttorille. Kävimme
katsomassa toimistoja useassa paikassa, mutta tämä vei voiton. Sen, minkä
jotkut olisivat sijainnillaan voittaneet,
ne hävisivät pienillä muutaman hengen
huoneilla, Mikko kertoo.
Kommunikointi hoituu avokonttorissa mutkattomasti, kun kaikki ovat toisilleen entuudestaan tuttuja. Ryhmäytyminen on tapahtunut jo paljon ennen
Cosmic Gekkoa, sillä kaikki tunsivat toisensa jo ollessaan Nokialla.
– On suuri vahvuus, että tunnemme
toisemme jo entuudestaan. Näin tiedämme toistemme vahvuudet ja luonteenpiirteet, jolloin kanssakäyminen avokonttorissa on kovin luontevaa, Jyrki tiivistää.
Nimenomaan muutokset Nokialla
saivat Jyrkin miettimään oman yrityksen perustamista. Ratkaisevan askeleen hän otti vuoden 2011 keväällä.
– Olin töissä Nokialla 15 vuotta,
josta osan Aasiassa ja Yhdysvalloissa.
Kun strategiamuutokset viime keväänä alkoivat, ryhtyi työnantaja kannus-

tamaan yrittäjyyteen. Tarjolla oli hyvät
perusteet omalle yrittäjyydelle. Otin
yhteyttä ex-tiimiläisiini, ja nyt meillä on
parhaista tyypeistä koostuva joukko.
Panostusta hyvinvointiin
Työmotivaatio on tuoreessa yrityksessä korkealla eikä irtautumista spontaaneihin lounas- tai kahvihetkiin synny,
joten perjantaille on luotu yhteinen kahvi- ja pullahetki.
– Haluamme panostaa viihtyvyyteen
ja olemme päättäneet käydä keskenämme
syömässä kerran kuussa, Mikko kertoo.
Lounastunnilla osa käy ulkona syömässä, kun taas toisilla on eväät mukana. Pienessä työyhteisössä tiedetään,
kuka sattuu olemaan puurokuurilla, ja
hersyvä huulenheitto täyttää keittiön.
– Tässä on liian lähellä hyvä pitseria, joten täytyy olla tarkkana, ettei
joka päivä tule syötyä pitsaa tai kebabia, Mikko jatkaa.
Pieneen yritykseen kuuluu myös
yhdessä tekeminen ja kaikki arkisetkin
työt, kuten keittiön ja vessan siivous
on jaettu työparien kesken.
Uusi työnkuva piristää ja
haastaa
Mikko valmistui Oamkista vuonna 2001
insinööriksi, jonka jälkeen hän teki
kymmenen vuoden työuran Nokialla.

Siirtyminen markkinointiin tuntui aluksi
jännittävältä, mutta kiinnostavalta.
– On mukavaa vaihtelua tehdä uutta. Tulemme panostamaan nettimarkkinointiin, jossa pätevät eri lainalaisuudet
kuin perinteisessä markkinoinnissa. Siinä mielessä on hyvä, ettei minulla ole
pitkää alan työhistoriaa. Näin on helpompaa tottua uusiin tapoihin.
Entinen insinööri on lähtenyt markkinointijohtajan saappaisiin samalla
asenteella, jolla hän ryhtyi insinöörin
töihin: valmiina oppimaan.
– On mielenkiintoista alkaa reilun
kymmenen vuoden työputken jälkeen
oppia uutta. Aluksi suhtauduin Jyrkin
ideaan skeptisesti, mutta pian se jo vei
mukanaan.
Kahden pienen tytön isä haluaa pitää kiinni siitä, että näkee lapsiaan päivittäin. Hän pyrkiikin olemaan kotona
ennen heidän nukkumaanmenoaan.
– Koska työ kulkee mukana, saattaa työpäivä toisinaan jatkua kotona.
Harrastuksille jää vähemmän aikaa,
mutta välillä ehdin lasten nukkumaanmenon jälkeen käydä hiihtämässä.

Cosmic Gekkossa kommunikointi
hoituu mutkattomasti, kun Mika Naula
(yläkuvassa vas.), Mikko Viljakainen
(kesk. ja alla) ja Miikka Laine sekä
muut työntekijät tuntevat toisensa jo
entuudestaan.
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Oamkilainen arvoitus ::

Kolumni :: teksti Erkki Hujanen, KUVA kaleva / Risto Rasila

kestäviä ajatuksia :: kuva kaisa tiri

Missä voi hiljentyä vartiksi?
Ratkaise sudoku ja korvaa kirjaimet saamillasi numeroilla selvittääksesi, mistä paikasta on kysymys.
Koordinaatit:
abN cd’ ef ”
ghE i0’ jk”
Lähetä ratkaisu osoitteeseen
toimitus@oamk.fi 20.4. mennessä.
Oikein vastanneiden kesken
arvomme yllätyspalkinnon.

Millainen 						

kiinnostaa?
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k
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g

5

d
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ma. Laatujournalismi tekee kiinnostavasta
tärkeää ja tärkeästä kiinnostavaa.
Uutisen elinehto on yllättävyys, mutta samalla luotettavuus. Tosiasioiden draama on rakennettavissa. Uutinen lisää silloin lukijan ymmärrystä, ja yleisö voi vain huokaista uutisen
luettuaan ”oho” tai ”ahaa”. Oho on herättänyt
hänen tunteensa, ahaa älynsä.
Ikiaikaisen uutiskirjeen sisältö perustui
hyötyyn. Uutiskirje kävi kaupaksi, kun ostaja
koki saavansa tarpeellista tietoa. Tärkeä uutinen siis puhuttelee. Lukijalle syntyy luottamus
sen hyödystä hänen omassa arjessaan.
Kiinnostava uutinen puhuu vastaanottajan
kielellä. Toimittaja muotoilee faktat, havainnot
tai mielipiteet ja tunteenilmaisut arjen aisti- ja
kokemuspuheeseen.
Uutinen rakentuu ilmiön nimeäviin nimisanoihin sekä tekemisen luonnetta kuvaaviin
teonsanoihin.
Uutinenhan nimeää näkymätöntä meidän ympärillä. Ja näkymätöntä näkyy tekojen kautta, jolloin tekoja kuvaava uutinen johtaa parhaimmillaan uuteen ymmärrykseen eli
analyysiin.
Ja kun ihminen saa luettavakseen tai katsottavakseen yhden selkeän, rajatun tarinan
kerrallaan, hänellä on mahdollisuus ymmärtää
ympärillä tapahtuvaa. Esimerkiksi kuka hän
on, mistä hän tulee, mihin hän menee. Ja missä suhteessa nämä kaikki ovat toisiin ihmisiin,
luontoon sekä rakennettuun ympäristöön.
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3
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3
f
f
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h

utinen sai alkunsa kauppiaiden uutiskirjeistä, jo tuhat
vuotta sitten. Liikemiehet välittivät tietoa raaka-aineista,
kun kauppa vilkastui keskiajan
Euroopassa 1000-luvulta lähtien.
Uutinen muistutti kirjettä. Journalismin
vanhin lajityyppi onkin edelleen ”uutiskirje”.
Teollinen massatuotanto 1800-luvulla mahdollisti, että uutisista tuli suuren yleisön kauppatavaraa. Kirjeenvaihtajien uutisia ostetaan yhä
ulkomailta. Talousuutiset välittävät päiväkohtaista liiketietoa internetissä tai kännyköissä.
Uutinen on siis yksi tärkein viestinnän
muoto. Lehdet tai sähköiset kanavat elävät uutissähkeistä, joita ammattikoneistot tuottavat
ja välittävät yleisölleen. Toki sosiaalinen media
on moninkertaistanut tavan saada ja välittää
uutisia ohi valtakanavien.
Toimittajien työ keskittyy yleisesti merkittäviin, tietopohjaisiin ja ajankohtaisiin uutisiin.
Uusi tieto hankitaan toimitustyössä omaehtoisesti eri lähteistä. Työ on olennaisten faktojen kriittistä valintaa, tulkintaa tai mielipiteiden ja elämysten liittämistä uutisesitykseen.
Puhutaan journalismin dramaturgiasta,
jonka toimittaja luo ammattitaidollaan. Kiinnostavassa esityksessä yhtyy toimituksen
hankkima tärkeä tietoa yleisöä kiinnostavaan
esitystapaan.
Uutistyö vaatii nopeaa reagointia uutisaiheisiin. Vaikeasta tai monimuotoisesta aiheesta täytyy löytää yleisöä kiinnostava näkökul-
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Vihjeenä vaikka jotain tyyliin että paikka 15 min hiljentymiseen (viittaa urkuvarttiin)

– Vaihdoin maalaistaloni lämmityksen öljystä puupelletteihin,

Sanomalehti Kalevan
yhteisötuottaja Erkki
Hujanen on Aidon
kolumnisti ja pitkän
linjan lehtimies.

NÄISTÄ SEMMONEN
TSYDEEMI ETTÄ YMMÄRTÄVÄT KORVATA NUO
KIRJAIMET SUDOKUSTA
SAADUILLA NUMEROILLA
abN cd’ ef ”
Oulun seudun
ghE i0’ ammattikorkeakoulun
jk”
sidosryhmälehti
Kiviharjunlenkki 1 B, PL 222, 90101 OULU
Vastaava päätoimittaja Jouko Paaso
Päätoimittaja Anne-Maria Haapala
Julkaisuneuvosto Risto Kimari, Irene
Isohanni, Anne Anttinen, Allan Perttunen
Toimituspäällikkö Anne Aho
AD Riina Kansanoja
Taittaja Anna Timonen
Kuvatoimittaja Kaisa Tiri
Vuoden 2012 ensimmäinen numero,
seuraava numero ilmestyy toukokuussa.
Juttuideat, tilaukset ja osoitteenmuutokset
osoitteeseen toimitus@oamk.fi
Kannen kuva Kaisa Tiri
Painos 3 000 kpl, Erweko Oy
Paperi Munken Pure

sillä öljyä meni paljon, ja sen
hinta nousee koko ajan. Pellettien käyttö on arvioni mukaan
jopa puolet edullisempaa. Niissä hyvää on myös se, etteivät
ne sotke ja haise niin kuin öljy.
Talon lämmitys on sujunut
ongelmitta, ja tämänkin talven
kovilla pakkasilla on pärjännyt
hyvin. Olen hankkinut lisätietoa
erilaisista pellettivaihtoehdoista osallistumalla Oamkin Ekopelletti-hankkeen opintomatkalle. Suunnittelen laittavani
toiseenkin kiinteistööni pellettilämmityksen. Siinä haluaisin
käyttää puun ja viljan sekoituksesta puristettuja pellettejä.
Raimo Rosenberg, Liminka
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Arkea aidoimmillaan ::

Kahvitauolla olleet sovellussuunnittelija
Henry Huttunen ja suunnittelija Onno de
Bruijn sattuivat suukkojen käärepapereita näperrellessään keksimään niille uuden
tarkoituksen.
– Kravatin ensimmäinen versio oli kertakäyttöinen ja kesti vain illan. Nyt kravatissa on paperimuotti, jonka päälle käärepaperit teipataan, ja se päällystetään
lopuksi kontaktimuovilla kestäväksi,
Henry kertoo.
Kravatit ovat tähän mennessä päässeet
miesten kaulaan talon pikkujouluissa.
Rutinoituneelta tekijältä kuluu yhteen
kravattiin aikaa vartista puoleen tuntia
ja viisi käärepaperia.
– Meillä oli näitä tehdessä hyvä tuotantolinja ja selkeä työnjako: yksi silitti kääreet, toinen teippasi ne kravatiksi ja kolmas päällysti koko homman, Onno jatkaa.
Yleensä kravatti jäykistää olemuksen,
mutta miehet vakuuttavat sen olevan
mahdotonta tämän mallin kanssa. Ei siis
muuta kuin käärepaperit talteen ja vaateluomuksia miettimään.

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