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Syksystä jouluun
Olenpa todennut ennenkin, etten
tunnustaudu jouluhössöttäjäksi,
mutta tykkään siitä, että jotkut
muut ovat, kuten vaimoni. Tosin
lastenlasten myötä joulussa on
uudenlaista tunnelmaa.
Joulu perinteineen on ehdoton kohokohta – erityisesti tänä
vuonna, jolloin syksy on ollut pitkä ja pimeä. Rakenteelliset muutokset ja tulorahoitukseen tulossa
olevat leikkaukset ovat olleet arkipäivää Oulun seudun ammattikorkeakoulussakin. Talouden sopeuttamiseksi on pitänyt etsiä
keinoja, joilla toimintaa tehostetaan ja hallinnollisia päällekkäisyyksiä poistetaan. Tiivistämällä
tilojen käyttöä saavutetaan nopeimmin säästöjä, ja se vaatii uudenlaista ajattelua muun muassa
oman työhuoneen tarpeellisuudesta.
Oamkin vaikuttavuus muodostuu siitä, miten onnistumme
järjestämään toimintamme alu-

een tarpeita vastaavaksi. Uskon
vahvasti, että tähän haasteeseen
meillä on tulevanakin vuonna hyvät edellytykset löytää ratkaisuja.
Nautitaan joulusta ja rauhoitutaan. On myös hyvä muistaa itsenäisyyspäivämme merkitystä
ja niitä miehiä ja naisia, jotka sen
ovat mahdollistaneet. Kansikuvan
sotaveteraani Alpo Huikurin joulumuisteluista jää hyvä mieli.
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Oamk kehittää :: teksti daniel wallenius, Kuva jussi tuokkola

Työtä tehdään mielentilassa
Oamkin Kotkantien kampukselle toteutettiin luovuuteen ja avoimuuteen perustuva työtilojen kokonaisuus.
Viime keväänä ovensa avanneen InnoCenterin
käyttö alkaa hiljalleen päästä vauhtiin.
– Halusimme löytää kampukselta luontevan paikan, johon eri yksiköiden opiskelijat saisivat projektityötilansa, jotka ennen olivat hajallaan siellä täällä, tietotekniikan yliopettaja
Ensio Sieppi kertoo.
InnoCenterin oven takaa löytyy vielä hieman keskeneräinen Innoaula, perinteinen neuvotteluhuone Innoluola, kahvihuone, avoin
työtila sekä muutama työpiste. InnoCenterin
sydän on Inspiraatiotila, suuri neuvotteluhuone, joka ei ensivilkaisulla muistuta neuvotteluhuonetta lainkaan.
– Tarvitsimme luovan tilan, jossa voi pitää vähän erilaisia kokouksia ja jossa on pehmeämpi sisustus, tilat rakentanut projektipäällikkö Jussi Kangasoja kertaa.
Pehmeämpi sisustus tarkoittaa käytännössä sitä, että perinteistä neuvottelupöytää ei
ole ollenkaan. Tilassa on sohvia, joiden muotoa voidaan tarpeen mukaan muuttaa, pieni
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pöytä, tietokone sekä viisi projektoria.
– Tekemisen meno on hyvä, ja ihmiset ovat
luontevammin toistensa kanssa tekemisissä, kun läppäriltä ei voi lukea sähköpostejaan
koko aikaa. Sellaisissakin tilaisuuksissa, joissa
yleensä pönötetään pöydän ympärillä, istutaan
nyt rennosti jalat sohvapöydillä, Jussi jatkaa.
Inspiraatiotilan vieressä on muutama avoin
työpiste. Näin kokouksen jälkeen pääsee halutessaan vaikka heti toteuttamaan syntyneitä ideoita.
LUOVIA TILOJA TULEE LISÄÄ
Luovien tilojen asiantuntija, sisustusarkkitehti Maaretta Tukiaisen mukaan työn muuttuva
luonne ja erilaiset työskentelytavat ovat viime
vuosina nousseet yhä voimakkaammin esille.
– Itse uskon, että työtä tehdään mielentilassa, ei pelkästään fyysisessä tilassa, vaikka
sekin toki on tärkeä, Maaretta sanoo.
Inspiraatiotilassa on nimenomaan keskitytty mielentilaan. Tilan tietokoneelle on ladattu valmiiksi panoraamakuvia, joilla seinät voi

muuttaa vaikkapa urbaaniksi betoniviidakoksi tai kukkaniityn väriloistoksi. Tunnelmaa voidaan myös luoda äänimaisemalla.
– Jos ympäristö on suunniteltu siten, että
se lisää epämuodollisuutta, mahdollistaa onnekkaiden kohtaamisten ja sattumusten syntymistä ja tukee vuorovaikutusta, on todennäköisempää että uusia ideoita syntyy enemmän,
Maaretta jatkaa.
Maaretta on sitä mieltä, että perinteisillä neuvotteluhuoneilla ja luokkatiloilla on yhä
paikkansa. Inspiraatiotilasta todella innoissaan
olevat Jussi ja Ensio ovat samaa mieltä.
– Mutta ei se perinteinen tila silti aina ole
tehokkain tiedon jalostamisen kannalta. Tämän hetken opiskelijat edellyttävät soveltavaa
ja omaehtoista tekemistä ja sitä kautta tiloja,
jotka palvelevat ryhmätöitä, Ensio muistuttaa.
Inspiraatiotilan viisi videotykkiä antavat
myös uusia ulottuvuuksia perinteisten oppituntien pitämiseen.
– Jos opiskelijoiden kanssa käydään läpi

teksti ulla virranniemi, KU VA SH U T T ERSTOCK

perinteinen
tila ei aina
ole tehokkain

ryhmätöitä, niin kaikkien työt saadaan seinälle näkyviin samanaikaisesti.
AVAINSANANA AVOIMUUS
Sekä Jussi että Ensio painottavat InnoCenterin
avoimuutta. Tilan ovet eivät ole lukossa ja myös
viereiset työpisteet ovat avointen ovien takana.
Inspiraatiotilassa on tähän mennessä pidetty kokouksia ja oppitunteja. Ajatuksena
on myös, että työelämän kanssa yhteistyötä
tekevät opiskelijat voisivat käyttää tilaa yritystapaamisiin.
Innoaulassa avoimuus viedään viedä pidemmälle. Tilaa ei voi edes varata, vaan sitä
käyttää ensiksi ehtivä. Jussi näkee Innoaulan
tehokkaana verkostoitumispaikkana.
– Kun yksi hankkeemme keväällä tarvitsi
neuvottelutilaa, toin heidät tähän. Ohikulkijat
tulivat kiinnostuneina katsomaan ja heiltä tuli
uusia ideoita. Jos tähän tulee vaikkapa esittelemään jotain konseptia, niin ihan varmasti
joku tulee tarjoamaan kahvia, Jussi sanoo.
Visioita InnoCenterin suhteen riittää vielä Innoaulaakin pidemmälle. Ension mielestä
Inspiraatiotilan ikkunoita voisi käyttää tulevaisuudessa sähköisinä ilmoitustauluina.

Lakimiespalvelua
yhteistyöhankkeessa
Monilla mikroyrittäjillä ei ole varaa palkata
juristia. Usein on kuitenkin pieniä juridisia
kysymyksiä, joihin kaivataan vastauksia.
Asiakkaan kanssa päästään kyllä sopimukseen, mutta sopimuspaperin sisältö saattaa jäädä mietityttämään. Entä jos kaikki ei
menekään, kuten oli suunniteltu?
KILPA (kilpailukykyä ICT-yrityksille)
-hanke tarjosi Oulun alueen mikroyrityksille
mahdollisuutta käyttää juristin apua ilmaiseksi. Hankkeeseen osallistui 10–15 yritystä, joista osa tarttui palveluun hanakasti.
Yksinkertaisimmillaan kyseessä oli yksityiskohtien selvittämistä, ja laajimmillaan
yritykselle hiottiin sopimuspaketti asiakasneuvotteluja varten. Juristihan ei varsinaisesti tee sopimusta, vaan asiat sovitaan
yrityksen ja asiakkaan välillä. Usein neuvotteluja helpottaa, että on käytettävissä jonkinlainen sopimuspohja.

Parhaimmillaan lakiasioita ei tarvitse
miettiä. Kuitenkaan aina asiat eivät mene
sovitusti. Silloin sopimukset turvaavat yrittäjän selustan. KILPA-hankkeessa juristille
välitetyt toimeksiannot vaihtelivat luottamuksellisuus- ja tekijänoikeussopimuksista
yrityksen perustamiseen ja yritysjärjestelyihin liittyviin kysymyksiin. Lisäksi yritysten käyttöön luotiin mallisopimuksia ja ohjeistuksia.
Yrityksiltä saatu palaute oli positiivista:
juridinen apu oli helposti ja joustavasti saatavissa ja hyödynnettävissä yrityksen arkisissa toimissa. Osa yrityksistä toivoi, että
juridinen konsultti olisi ollut vielä paremmin sisällä yrityksen prosesseissa. Vaikka
juristin rooli ei ollut tuntimääräisesti suuri,
konsultaatiomahdollisuutta pidettiin tärkeänä osana Oamkin yrityksille tarjoamia palveluja.
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Oamk kehittää :: teksti Jenni räinä, kuva jussi tuokkola

Eri tavalla
ajattelevat
tiimin jäsenet
synnyttävät
uusia ideoita.

Yritysideat nopeaan testiin
Kaleva toivoo Demolalta tuoreita ideoita tulevaisuuden digitaaliselle medialle.

Jos Jen n i Saa ren pää saisi päättää, tunnistaisivat sanomalehden www-sivut hänet käyttäjänä ja
tarjoaisivat vain juuri häntä kiinnostavia, kohdennettuja uutisia, mainoksia ja palveluja.
Kuvallisen viestinnän opiskelija Jenni ideoi
loppuvuoden aikana Demola Oulun Kaleva-projektissa kahden muun opiskelijan kanssa, miltä
tulevaisuuden digitaalinen media näyttää ja mitä
palveluita se sisältää. Projekti etsii vastauksia
monia lehtitaloja kuumottavaan kysymykseen:
Miten digitaalisten palveluiden käyttäjiksi saisi
houkuteltua 15–25-vuotiaita nuoria?
– Pelkkä uusi idea ei riitä. Ideoiden onnistuminen riippuu siitä, kuinka hyvin ne on ajateltu
käyttäjänäkökulmasta, Jenni pohtii.
Case Kaleva on yksi syksyllä toimintansa
aloittaneen Demola Oulun yhdeksästä projektista, jotka toteutetaan loppuvuoden aikana. Tampereella kehitetyssä konseptissa opiskelijat ideoivat yhdessä muutaman kuukauden aikana
ratkaisun yrityksen osoittamaan kehitystarpeeseen. Lopuksi he demoavat löytämänsä ratkaisun asiakkaalle. Demo voi olla lähes mitä tahansa konseptisuunnitelmasta pienoismalliin.
palkkio tuloksen mukaan
Jenni haki Demolaan, sillä häntä kiinnostivat konseptointi ja vapaa ideointi. Lisäksi Jenni arvosti
sitä, että Demolassa opiskelijoiden työpanoksesta maksetaan.
Yritys maksaa palkkion sen mukaan, kuinka onnistuneeksi se arvioi tuloksen. Jos yrityk6

sellä ei ole tuotokselle käyttöä, ei palkkiota makseta.
Opiskelijat puolestaan arvioivat projektin alussa, kuinka paljon he osallistuvat ryhmän työhön. Tämän arvion mukaan he saavat osionsa palkkiosta.
Tampereella yritykset ovat olleet opiskelijoiden tuotoksiin pääsääntöisesti tyytyväisiä ja 85 prosenttia projekteista on johtanut
demon lisensointiin.

saavat konseptista. Kaleva toivoo, että konseptia voisi hyödyntää sellaisenaan tai jatkojalostaa.
– Puolivillaiset yritelmät eivät auta meitä,
joten me toivomme, että projektiin paneudutaan tosissaan, eivätkä kenenkään resurssit
mene hukkaan.
rohkeasti mukaan

Yritysten lisäksi Noora kannustaa mukaan
opiskelijoita, jotka voivat hankkia projektien
hankkeelle toivotaan jatkoa
kautta opintopisteitä käytännönläheisellä taDemola Oulun kaksivuotinen EU:n hankeravalla.
hoitus päättyy vuoden 2013 lopussa. Tavoit– Ei tarvitse olla ammattilaistason koodateena on, että Demola jatkaa toimintaa Ouri, vaan riittää, että opiskelija osaa alansa ja
lussa senkin jälkeen. Tampereella vuodesta on kiinnostunut projektista.
2008 lähtien pyörineellä Demolalla on paljon
Business Kitchenin tiloissa toimivan Deyritysasiakkaita ja projekteihin hakee suuri
molan tuotokset ovat julkisia. Tarvittaessa
määrä eri korkeakoulujen opiskelijoita.
toimeksianto voidaan osin salata. Noora kanNyt fasilitaattori N oora Da h ma ne on
nustaa yrityksiä avoimuuteen ideoinnissa.
vielä ottanut useimpiin yrityksiin itse yhteyt– Yrityksen salaista reseptiä ei tarvitse
tä. Noora lähestyi myös Kalevaa. Kalevan
paljastaa, vaan toimeksianto voi olla liiketoikehitysyksikön päällikkö Tom m i Si lf verminnan reuna-alueilta. Parhaimmillaan tämä
h uth kertoo, että Demolan toimintamallissa on ketterää innovointia, johon muut voivat
kiinnostusta herätti erityisesti ryhmien mo- osallistua. Ideat tulevat testatuiksi heti.
nialaisuus.
– Samassa tiimissä on jäseniä, jotka
ajattelevat eri tavalla. Sillä tavalla voi oiDemola Oulun fasilitaattorit Noora Dahmane
keasti syntyä uusia ajatuksia.
ja Janne Karjalainen kannustavat yrityksiä
Tommi toivoo käytännönläheisiä ideoita
tulemaan rohkeasti mukaan.
ja uusia, raikkaita näkökulmia, joissa on pohdittu, mitä hyötyä sekä käyttäjä että yritys
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Lähikuvassa :: teksti marko pinola , kuva pasi lehtinen

Vaihtotaloudessa
on vaihtoehtoja.

UUTISVIRTA
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Paperi vastuullisista lähteistä
Aito painetaan ympäristöystävälliselle Munken Pure
-paperille. Päällystämätön paperi valmistetaan täysin
ilman klooria, eikä siihen ole lisätty optisia valkaisuaineita. Munken Pure on puuvapaa ja arkistointikelpoinen
paperi (ISO 9706). Sen saama FSC-merkki osoittaa,
että paperi on peräisin paikallisille ihmisille tärkeistä
metsistä, joissa eliölajien suojelu on vastuuntuntoista.
Painetun lehden lisäksi Aito löytyy verkosta osoitteesta oamk.fi/aito. Kehitämme myös tabletilla selattavaa
versiota, jonka jälkeen pienennämme painetun lehden
painosmäärää.

Raha ei saa ratkaista vaihtokaupassa
Tanja Torvikosken laulutuntien maksuna voi rahan sijasta käydä mikä tahansa vastapalvelu.

Viestinnän osaston alakäytävän perältä kajahtaa rennon letkeä musiikki. Mukaansatempaavan biisin lähteeksi paljastuu kannettava tietokone, joka kuuluu pop- ja jazzmusiikin suuntautumisvaihtoehdon opintoasiansihteeri Ta n ja
Torvi koskel le. Tanja jammailee iloisena rytmikkäästi soljuvan kappaleen tahtiin.
– Ihan uusi tuttavuus tämä mitä tässä kuuntelen, kaveri vinkkasi tästä, hän hihkaisee.
Uutuuden viehätys ei ainoastaan rajoitu ystävien vihjaamiin kappaleisiin. Musiikkipedagogin
tehtävien ohella opintoasiansihteerin tointa hoitava Tanja antaa laulutunteja elämyksiä vastaan.
– Olen saanut antamistani laulutunneista
vastapalveluna long board-, kirjotus-, ja djembetunteja. Olen päässyt oppimaan taitoja, jotka eivät olisi ikinä tulleet mieleenikään!
Idea vaihtotalouteen pohjautuvista laulutunneista syntyi, kun Tanjan musiikkia harrastavat kaverit pyysivät häneltä vinkkejä laulamiseen. Reiluna tyyppinä Tanja ei kehdannut pyytää vastineeksi
rahaa, vaan jotain paljon henkilökohtaisempaa.
– Ehdotin esimerkiksi, että kokkaa jotain tai
tarjoa yhdet! Tällaisesta pienimuotoisesta ideasta tämä sitten lähti kehittymään.
Tanja innostui asiasta siinä määrin, että hänen www-sivuiltaankin löytyy nykyään otsikko
”Vaihtotalous on vaihtoehto”.
aineetonta hyvää kaikille
Vaihtotalouden periaatteet käyvät hyvin yksiin
Tanjan ajatusmaailman kanssa. Nuori idealisti
kammoksuu aineellisen omaisuuden haalimista

ja pitää tärkeänä, että rahan asemaa tarkasteltaisiin aika ajoin kriittisessä valossa.
– Mielestäni raha ei saa olla este sille,
että elämässä jäisi jotain kivoja asioita tekemättä. On naurettavaa, että raha nykyään
määrittelee oppimistamme niin paljon. Esimerkiksi laulu ja sen oppiminen kuuluu kaikille varallisuutteen katsomatta.
Vaihtokauppa on saanut lämpimän vastaanoton etenkin nuorten aikuisten parissa,
joilla raha on joskus tiukassa ja joiden mielestä jokaisen kannattaisi panostaa kestävään kehitykseen. Tanjan tarjoamassa vaihtokaupassa
kestävän kehityksen ihanteet näkyvät uuden
näkökulman syntymisenä verratessa epätasaarvoiseen rahatalouteen.
– Tässä vaihtokaupassa piilee yhteinen etu
ja mahdollisuus ilmapiirin muutokseen. Tämä
peilaa rahatalouteen ja antaa varteenotettavan
vaihtoehdon sille.
Konkreettisesti kestävä kehitys toteutuu
vaihtokaupassa rahan jäädessä pois kokonaan. Mitään ei kuluteta ja kaikki vaihdon välineet pysyvät aineettomina.
– Minä ja lauluoppilaani emme kumpikaan
rahoita mitään, emmekä kuluta mitään aineellista. Lisäksi emme käytä laulutunneilla juurikaan paperia!
Tanja vaalii kestäviä arvoja myös arkenaan. Hän toivoo olevansa esimerkki aikamme
nuorista, jotka ajattelevat luontoa, lukevat paljon ja esittävät tervettä kritiikkiä vakiintuneita
käsityksiä vastaan.

Palaute kehittää
Aito osallistui ProCom – Viestinnän
ammattilaiset ry:n lehtikatsaukseen
syksyllä 2012. Kerromme tuloksista ensi lehdessä.
Myös sinä voit antaa palautetta lehdestä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
toimitus@oamk.fi.

– Kulutan aika vähän, ostan aina luomua
jos mahdollista ja syön kasvisruokaa.
ehdotuksia ja rohkaisuja
Syksystä lähtien pop- ja jazzsuuntautumisvaihtoehdon opintoasiainsihteerinä toimineen Tanjan mukaan vaihtokauppaidean levittäminen
Oamkin muihin toimintoihin ei olisi hassumpi
ajatus. Hän heittääkin ilmoille mielenkiintoisen
näkökulman koulun osaajiin.
– Meillähän koulutetaan täällä tekijöitä. On
tyyppejä, joilla on konkreettista annettavaa
muille. Joten miksipä täällä ei voisi tehdä vaihtokauppaa ristiin rastiin?
Vaihtokaupan lisääminen koulun sisällä parantaisi vihreää imagoa entisestään. WWF:n
Green Office -hankkeen ja koulun noudattaman
ISO 14001 -ympäristöstandardin ohella vaihtokauppa auttaisi oikeaan suuntaan kestävän
kehityksen tiellä. Eniten Tanja kuitenkin toivoo
ihmisten ottavan henkilökohtaisesti kantaa kulutukseen.
– Hankkeet ovat hyviä ja rajoittavat kulutustamme. Mutta haluaisin, että ihmiset alkaisivat rajoittaa omaehtoisesti myös itseään.
Eräs asia, mitä ei kuitenkaan ole tarve rajoittaa, on taitojen vähättely. Henkilöä, joka
harkitsee laulutunnille tulemista mutta epäilee taitonsa käypyyttä vaihtokaupan välineenä
Tanja rohkaisee näin:
– Ei kannata kyseenalaistaa omien taitojensa riittävyyttä. Eli rohkeasti vaan kaikkea
ehdottamaan!

Trapestille täysi kymppi
Liiketalouden opiskelijoiden pyörittämä Trapesti Oy on toiminut jo 10
vuotta. Alun perin TradeCom Oy:nä tunnettu yritys perustettiin vuonna 2002.
Trapesti vahvistaa opiskelijoiden työelämäyhteyksiä, edistää liiketaloudellista osaamista sekä kannustaa yrittäjyyteen. Yritykset voivat
tilata Trapestilta erilaisia palveluja. Lue lisää osoitteesta
trapesti.fi.
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Aleksi Lappalainen on
äänisuunnittelijana viidessä
peliprojektissa.
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asian yti m ess ä :: teksti daniel wallenius, kuvat pekka kallasaari

Syyskuussa aloitetun pelialan pilottikoulutuksen opiskelijoilla on
tekemisen meininki, vaikka päivittäinen työskentely muistuttaa vain
etäisesti perinteistä opiskelua.
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Mäkelininkadun ja Asemakadun kulmasta, erotiikkaliikkeen, Thai-hierontapaikan ja kahden
yökerhon naapurista löytyy lasioveen kiinnitetty A4-kokoinen lappu, jossa lukee Oulu Game
Lab. Toisen kerroksen ovi on kutsuvasti auki.
Toinen Game Labia vetävistä opettajista, Ka ri - Pekka Hei kki nen , toivottaa vieraansa tervetulleeksi ja kertoo, että Game Labin ihmiset
ovat nimenneet oman nurkkansa kaupungista
Oulun Sohoksi.
– Aito ja alkuperäinen Sohokin on merkittävä kulttuurin kehto, Kari-Pekka naurahtaa.
Suurehkoon toimistohuoneistoon on ahtautunut parikymmentä ihmistä. Suurin osa tuijottelee näyttöpäätteitä kahvikuppi kädessään.
Yksi nauttii pöydän ääressä hernekeittoa rauhalliseen tahtiin. Tiloissa on kaikki tarvittava,
vaikka entisiin Radio Megan tiloihin ei mitään
viimeisen päälle hiottua sisustusarkkitehdin
unelmaa ole rakennettu.
– Suunnittelimme tätä toukokuun alusta
elokuun loppuun, etsimme tiloja, pesimme vessoja ja rakensimme alusta loppuun, kuten näkyy, Kari-Pekka naurahtaa ja osoittaa seinään
sahatun reiän läpi vedettyä verkkopiuhaa.
Kari-Pekan mukaan miljöö vain vahvistaa
sitä, mitä koulutukselta ollaan hakemassa.
– Tällaiseltahan ne tilat myös monesti
näyttävät, kun oman firman laittaa pystyyn.
pelimaailman ehdoilla
Yhtäläisyydet pelialan startup-yrityksiin eivät lopu tiloihin. Koko koulutus on suunniteltu
mahdollisimman hyvin työelämän todellisuutta vastaavaksi. Syyskuussa alkanut koulutus
on jaettu noin kuukauden mittaiseen konseptointivaiheeseen ja kolmikuukautiseen lab-vaiheeseen.
Alkuvaiheessa pöydällä oli parisenkymmentä pelifirmoilta suoraan tullutta aihiota.
Niistä valittiin 11 ja opiskelijat jaettiin ryhmiin
jatkojalostamaan ideoita. Ensimmäisessä karsinnassa pois pudotettiin neljä ideaa. Niitä kehitelleet opiskelijat jaettiin jäljelle jääneiden
ideoiden ryhmiin.
– Malli on jälleen työelämästä. Tiimit ja
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Pelissä
pitää olla
potentiaalia.

projektit vaihtuvat, ja työntekijöiden on omaksuttava hyvinkin nopeasti uusi, ennalta tuntematon projekti, Kari-Pekka kertoo.
Ensimmäisen vaiheen karsinnan tekivät
Kari-Pekka ja Game Labin toinen vetäjä J ussi
Autio. Toisessa karsintavaiheessa pois putosi
vielä kaksi projektia. Nyt karsinta tehtiin niin,
että jokainen ryhmä esitteli konseptiaan puoli tuntia. Karsinnan tekivät konseptoinnin ammattilaiset ja mukana Game Labissa olevat pelialan yritykset.
– Vielä tässäkään vaiheessa ei vaadittu yhtään riviä koodia. Ne konseptit pääsivät jatkoon, joissa uskottiin olevan eniten kaupallista
potentiaalia, Kari-Pekka jatkaa.
tavoitteena pelattava demo
Lab-vaiheen aikana ideoita aletaan jalostaa peliksi. Ajatus on, että koulutuksen päättyessä
jokaisen ryhmän idea olisi kehitetty pelattavaksi demoksi, pelin näyteversioksi.
– Se on jotain konkreettista, jota voi näyttää rahoittajille ja siten todistaa, että pelissä
on potentiaalia.
Tällä hetkellä menossa on lab-vaihe. Joillakin tilan ruuduista pyörii jo hyvinkin valmista tavaraa. Heti sisäänkäynnin vieressä istuu
muutaman henkilön joukko pyörittämässä peliä, jossa mies yrittää hypätä mopolla rampilta katolle.
– Se on Action Jackson. Ideana on tehdä
stunt-temppuja, ja agentin avulla luoda uraa
omalta takapihalta stunt-mieheksi, Visa Smo la nder kertoo.
Mies putoaa pyörän selästä ja törmää seinään. Veri ei kuitenkaan lennä.
– Eikä ole tarkoituskaan. Tämä on tarkoitettu kaikenikäisille Hauskojen kotivideoiden ja
Duudsoneiden ystäville, Visa jatkaa.
Action Jacksonia kehittää kuusihenkinen
ryhmä. Idea on Visan ja hänen liikekumppaneidensa oma. He perustivat oman yrityksen,
Viima Gamesin, juuri ennen koulutuksen alkamista.
– Ja oli onni, että pääsimme tänne. Täällä on
opetettu paljon sellaisia asioita, jotka ovat paljon
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täällä on opetettu asioita, joita
ilman töistä ei tulisi mitään.

tylsempiä kuin itse pelin kehittäminen, mutta joita ilman töistä ei tulisi mitään, Visa toteaa.
peliä pelintekijöille
Konseptointivaiheessa opetus vastaa enemmän
perinteisen mallin ohjattua opetusta. Lab-vaiheessa työskentely muuttuu hyvin itsenäiseksi.
– Meistä opettajista tulee tavallaan palvelijoita. Hommaamme resursseja ja valmennusta
projekteille niiden tarpeen mukaan, Kari-Pekka kertoo.
Kari-Pekan mukaan lab-vaihe muutettiin
eräänlaiseksi peliksi opiskelijoille. Heille annettiin tietty määrä krediittejä, joilla ostaa valmennusta.
– Annoimme rajalliset resurssit, eli liian vähän. Ryhmät joutuvat itse miettimään, millaista valmennusta ja koulutusta tarvitsevat. Jos
kaksi ryhmää tarvitsee samaa, he voivat jakaa
kulut. Tällä pyritään korostamaan yhteistyön
merkitystä, Kari-Pekka kertoo.
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Valmennus tarkoittaa käytännössä sitä,
että pelialan ammattilaiset tuutoroivat ja ohjaavat ryhmiä.
– Ohjaamme siinä, missä ikinä apua tarvitaankaan, Aki Latvamäki kertoo.
Mediatuottajaksi Oamkista keväällä valmistunut Aki tekee ääniä ja musiikkia peliyritys
Playsignin peleihin. Hän ohjaa Game Labissa
samaa alaa opiskelevia Otto Montellia ja Aleksi Lappalaista, jotka ovat äänimiehinä kaikissa
viidessä meneillään olevassa projektissa.
– Olen tehnyt paljon erilaisia äänihommia,
ja tämä oli oikeastaan sellainen viimeinen kokeilematon juttu. Olen parempi äänimies kuin
tuottaja, joten tätä on mielenkiintoista päästä
tekemään, Otto pohtii.
tavoitteena jatkokehitys
Koulutus loppuu joulukuussa, mutta pelien teko
ei. Otto kertoo, että hänellä riittää erään peliprojektin parissa tekemistä ainakin kesään asti.

Optimaalinen tilanne olisi se, että tekijöiden lisäksi pelejä pystyttäisiin jatkokehittämään demoasteelta eteenpäin. Kehitystä voisi
tehdä joko olemassa olevien tai uusien yritysten kautta.
– Lähtökohtaisesti aihion antanut yritys
omistaa pelin oikeudet, mutta sekin on tapauskohtaista. Kahdessa tapauksessa oikeudet on
siirretty kehitystyötä tehneelle ryhmälle, KariPekka kertoo.
Viidestä ryhmästä kolme on jo perustanut
yrityksen. Kaksi haluaa vielä nähdä kehitystyönsä hedelmät valmiina ennen yritystoimintaan ryhtymistä.
– Oikeastaan vasta koulutuksen lopussa
näkee, mitä saimme aikaan ja montako uutta
yritystä syntyi. Jos miettii, että meillä on täällä sekoitus opiskelijoita, työelämästä tulleita
ja vaihto-opiskelijoita, niin siinä piilee hitonmoinen mahdollisuus. Jos heidät vain osataan sekoittaa oikein, Kari-Pekka sanoo.

PS :: OPPIA JA OHJAUSTA PELIYRIT YKSILTÄ
Syyskuussa alkanut pelialan koulutus on ensimmäinen kolmesta pilottikoulutuksesta. Koulutusta kehittävät yhdessä Oamk ja joukko Oulun alueen peliyrityksiä. Koulutuksen suunnittelu alkoi noin vuosi sitten, ja se lähti BusinessOulun tilaamasta taustatutkimuksesta, jossa kartoitettiin, millaista osaamista alueen
yritykset tarvitsevat. Pilottikoulutusten tavoitteena on, että Oamkiin saataisiin
pysyvä pelialan kokonaisuus osaksi syventäviä opintoja. Kokonaisen koulutusohjelman perustamista ei suunnitella.
Syyskuussa alkanut koulutus on 30 opintopisteen laajuinen ja päättyy joulukuussa. Ensimmäiseen koulutukseen ottaa osaa kolmisenkymmentä opiskelijaa. Heistä 15 on tutkinto-opiskelijoita Kulttuurialan, Tekniikan ja Liiketalouden yksiköistä, 11 on entisiä Nokian työntekijöitä, viisi opiskelijaa osallistuu
avoimen ammattikorkeakoulun kautta ja kaksi on vaihto-opiskelijoita Hollannista. Ammattikorkeakoulun opiskelijoille kyse on syventävistä opinnoista. Koska
opetus on hyvin työelämälähtöistä, vastaa Oulu Game Labissa opiskelu osalle
harjoittelua.
Oppiminen Oulu Game Labissa perustuu projektien tekemiseen olemassa
oleville pelialan yrityksille. Yritysten antamia aihioita kehitetään valmiiksi pelidemoiksi. Vastapalveluksena yritykset sitoutuvat ohjaamaan ja opettamaan
opiskelijoita. Ajatuksena on, että opetus ja oppiminen lähtevät opiskelijasta ja
tämän tarpeista. Konseptointivaiheen jälkeen opiskelijoiden oppiminen on itsenäistä ja he voivat itse toivoa tarvitsemaansa opetusta ja mentorointia.
Koulutus jakautuu konseptointi- ja lab-vaiheisiin, joista tällä hetkellä on menossa jälkimmäinen. Oulu Game Labissa tehdään tällä hetkellä ryhmätyönä viittä eri peliä, pääasiassa tabletteihin ja puhelimiin. Kolme ryhmistä on perustanut yrityksen, kaksi miettii vielä tulevaisuuden kuvioita.
Seuraava Oulu Game Lab -koulutus käynnistyy maaliskuussa ja haku siihen
on tammikuussa.

Ylhäällä: Jussi Autio ja Kari-Pekka
Heikkinen luotsaavat Oulu Game Labia.
Alinna: Tuottaja Antti Wilenius
ideoimassa pelikentän suunnittelua.
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Mukana arjessa :: teksti jenni räinä , kuvat jussi tuokkola

Vielä hetki glamouria
Oamk-gaalan upeista tunnelmista ovat palanneet arkeen kaikki muut paitsi
juhlapukuliike Glamourin yrittäjä Ritva Taanila. Ritvan arki on jatkuvaa juhlaa.
Ensimmäinen Oamk-gaala järjestettiin
Kaukovainion kampuksella 28. syyskuuta. Juhlavalla gaalalla haluttiin lisätä yhteistyökumppaneiden tietoisuutta
osaamisesta, jota Oamkista löytyy.
Juontaja Jon i Pa kasen puku ja
juontaja Jen n i Joki kokon kahden
upean iltapuvun takana oli perinteikäs
oululainen juhlapukuliike Glamour.
Oamkissa on palattu arkeen, mutta
Glamourin tiloissa juhlat jatkuvat.
kaikki lähti hääpuvuista
Juhlapukuliike Glamourin takahuoneessa puhisee höyrysilitysrauta. Saumurin edessä odottaa violetista satiinista
tehty puku, jonka helman alta pursuaa
röykkiöittäin sifonkia. Mallinuken päällä
on koruton ja juhlava musta promootiopuku, ja takana pitkällä rekillä roikkuu
rivi valkoisia häämekkoja, joista koruttomuus on kaukana. Häämekkorivistön
päällä hyllyköllä on korkeat pinot kenkälaatikoita.
Jokaisessa puvussa on kiinni kuitti. Puvut ovat matkalla juhlista pesuun
tai uudelle omistajalle, jolle ompelija on
muokannut puvun millilleen sopivaksi.
Yrittäjä Rit va Taa n i la pyyhältää mekkojen läpi tottuneesti ja ohjaa vieraan
kahvihuoneeseen. Pukujono jatkuu kahvihuoneeseen saakka, ovella roikkuu viimeisin vaaleanpunainen unelma.
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– Ostin kaksikymmentä vuotta sitten
Pariisista neljä hääpukua, jotka toin Suomeen. En ottanut koskaan lainaa, vaan
tein pirusti töitä, Ritva kertoo yrityksen
alkutaipaleesta.
voimaa vaatteista
Kiihkeimmillään liikkeitä oli neljä. Puvut
palautuivat viikonlopun riennoista maanantaina, ja maanantain ja tiistain välisen yön Ritva kulutti kotinsa saunan
pukuhuoneessa pesten pukuja kädet
rohtumilla. Pesu-urakan jälkeen hän jatkoi samoilla silmillä töihin. Nyt yrittäjä
on rauhoittanut tahtia ja Glamourilla toimii Oulussa yksi liike, joka pääsääntöisesti myy pukuja.
– Tämä työ lähtee omasta maailmasta. Siitä missä tuntee olevansa kotonaan. Jos tuntee olevansa kotona kauniiden pukujen keskellä, sitten siellä on.
Ritva sieppaa käteensä vuoden
2012–2013 muotia esittelevän lehden.
– Saan voimani näistä vaatteista.
Seuraan suurten tähtien muotia, Chanelia, Dioria ja Dolce & Gabbanaa. Mietin,
miten joku on voinut keksiä aina uutta.
– Tällainenkin vanha tipi kuin Karl Lagerfeldt on keksinyt taas aivan uudenlaisen kenkämallin ja takkimallin, joka on
kuin jatkettu bleiseri, hän ihailee.
Ritva kuvailee Oamk-gaalassa Jenni
Jokikokon päällä ollutta oranssia iltapu-

kua tanssiaispuvuksi. Ritvan oma suosikki oli Jennin toisena pukuna ollut kapea juhlapuku.
– Molemmissa olisi voinut mennä
linnan juhliin. Suomessa on aivan liian
vähän tilaisuuksia, joihin voi pukeutua
juhlapukuihin.
valuvat kankaat palaavat
Jennin molemmat puvut edustivat tämänhetkistä juhlapukumuotia. Ritva
käy Keski- ja Etelä-Euroopassa seuraamassa uusinta juhlapukumuotia monta kertaa vuodessa. Hän kertoo, että
seuraavaksi juhlapuvuissa tulevat muotiin valuvat muodot ja vartaloa nuoleva silkki.
– Kaikki ylimääräinen näkyy, hän varoittaa.
Miesten juhlapukuihin puolestaan
palaavat tumman- ja jopa kirkkaansininen. Keski-Euroopassa puvun housut
jättävät jo nilkkaluun paljaaksi, mutta
Ritva epäilee, ettei trendi saavu Suomeen saakka.
Vielä vuodenvaihteen juhliin ei tarvitse kuitenkaan vetää vatsaa sisään tai
palelluttaa nilkkojaan. Juhlapukuyrittäjä
vinkkaa naisia pukeutumaan liehuvaan
kankaaseen, huomiota herättävään koruun ja upeisiin kenkiin.

Oamk-gaalan
vuoden palkitut
Timo Matalalampi: Kuntoilulaitteen ohjauselektroniikan suunnittelu.
Työn ohjaajana toimi Jukka Jauhiainen ja
työn toimeksiantajana Spinech Oy.

opinnäytetyö:

julkaisu : Satu Pinola, Raija Karhu ja Maarit Konu: Lääkehoitoa oppimaan virtuaalisesti

Sosiaali- ja terveysalan yksikön
hanke Innopi – innovatiivinen oppimisympäristö

hanke:

Oamkilainen kestävän kehityksen ohjelma
Kestävä kehitys on osa osaamista 2015

kestävän kehityksen teko:

Maisemasuunnittelun koulutusohjelman opiskelija Riitta Kalliokoski

opiskelija:

opettaja: Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmavastaava, yliopettaja Jorma
Niemitalo
urheilija: Liiketalouden koulutusohjelman opiskelija Henna Ilmola

Joni Pakanen, medianomi (AMK),
Kulttuurialan yksikkö

alumni:

mietin, miten joku
on voinut keksiä
aina uutta.

Viestinnän koulutusohjelman opiskelija Daniel Wallenius

oamkilainen:

sidosryhmä:

BusinessOulu
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Kolumni :: teksti K AUKO RÖYHK Ä KUVA K AISA TIRI

KOTEJA :: Meillä on paljon kamaa. Kirjahylly ulottuu lattiasta kattoon ja se on täynnä kirjoja. Levyhyllyjä on kaksi ja ne notkuvat satojen LP-levyjen painosta. Lisäksi telineissä ja kaapeissa
on lukematon määrä CD-levyjä, piuhoja ja latureita. Eteisessä lojuu purkamattomia matkalaukkuja. Lehtikori pursuaa yli. Tuolien
selkämyksillä on vaatteita, jotka pitäisi heittää pyykkikoriin tai
palauttaa viikattuina kaappeihin. Nurkkiin on kasattu epämääräisiä muovipusseja. Jonkun pitäisi käydä ne läpi ja sijoittaa niissä
olevat tavarat sinne, minne ne kuuluvat. Pöydillä on puoliksi luettuja kirjoja, joita ei koskaan saada loppuun, ja levyjä, jotka on
otettu esiin kuuntelemista varten, mutta joita ei jostain syystä
ole pantu soimaan. Lattia on niin täynnä lapsen leluja, että jokainen askel täytyy sovittaa tarkkaan. Lisäksi keittiön työtasolla ja
ikkunalaudoilla on laskuja, kirjeitä, postikortteja, valokuvia, kolikoita ja mainoksia.
Joskus minusta tuntuu, ettei elämämme ole täysin hallinnassa. Välillä häviää pankkikortti, avaimet tai päivyri, ja niiden etsiminen kaiken kaman ja roskan alta on hermoja raastavaa. Muutaman kerran on käynyt niin, että jokin tärkeä kirje tai lasku on
kokonaan kadonnut.
Kerran vierailin täysin toisenlaisessa kodissa. Eräs ystävättäreni halusi näyttää minulle veljensä poikamieskämpän. Se oli
arvokaksio Helsingin keskustassa. Veli johti menestyvää mainostoimistoa ja oli sillä hetkellä matkoilla Skotlannissa. Hän seurusteli tunnetun tv-kasvon kanssa.
Ensimmäinen vaikutelma oli tyhjyys. Olohuoneessa oli musta nahkasohva, nojatuoli ja lasipöytä. Lattialla ei ollut mattoa. Kirjahyllyssä ei ollut kirjoja. Seinillä ei ollut tauluja. Tv:n ja videonauhurin kaukosäätimet olivat ainoat esineet lasipöydällä. Stereot oli,
mutta CD-telineessä näkyi vain yksi levy. Huonekalut eivät olleet
ihan uusia. Ne oli ehkä tuotu jostakin aikaisemmasta asunnosta.
Keittiössä oli ruokailuryhmä ja tarvittavat astiat, kattilat,
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kahvinkeitin ja mikroaaltouuni, mutta vaikutti siltä, ettei siellä
koskaan valmistettu ruokaa. Ei ollut keittokirjoja, mausteita, kuluneita leikkuulautoja, vanhoja, täysinpalvelleita veitsiä tai henkilökohtaisilta näyttäviä kippoja ja kuppeja. Jääkaapissa oli margariinipaketti ja pari olutta.
Makuuhuoneen täytti iso sänky ja jalkalamppu. Tuossa hän
siis rakastelee tv-kasvoa, ajattelin. Mutta mitä he sen jälkeen tekevät tässä kämpässä? Katsovat tv:tä? Kuuntelevat Stingin levyä,
joka oli telineessä? Kylpyhuoneen seinässä roikkui kaksi froteepyyhettä. Suihkun telineessä oli sampoopullo. Luultavasti he käyvät
suihkussa ja häipyvät saman tien, kumpikin omalle taholleen.
– Onko sun veljes kreivi Dracula? kysyin ystävättäreltäni.
Hän selitti, että veli on hyvin kiireinen bisnesmies. Isän hautajaisissakin hän kävi vain kääntymässä. Hänellä on urheiluauto
ja hän matkustelee paljon. Ystävättäreni ei oikeastaan tuntenut
veljeään. Veli teki kovasti töitä ja tienasi hyvin. En muistanut kysyä, miksi hänellä oli avain veljen kämppään. Ainakaan siellä ei
ollut kultakaloja, joita olisi pitänyt käydä ruokkimassa tai kasvia,
jota olisi pitänyt kastella.
– Mutta kai hän joskus on kotonakin? Ja tämä on hänen kotinsa?
Minua alkoi puistattaa veljen kolkko asunto. Miten joku voi
olla näin persoonaton. Aivan kuin koko tyypillä ei olisi kasvoja
eikä sormenjälkiä. Mitä hän harrasti? Mistä asioista hän oli kiinnostunut? Mitkä olivat hänen paheensa? Keittiön kaapissa oli viskipullo, josta oli otettu pieni tujaus. Ehkä veli oli hetken istunut
viskilasi kädessään nojatuolissa ja miettinyt elämäänsä. Sitten
hänellä oli taas kiire jonnekin.
Palasimme ystävättäreni pikkuruiseen yksiöön, jossa oli kodikasta ja siistiä. Hyllyissä oli kirjoja ja hänelle tärkeitä esineitä,
jääkaapin ovessa magneetilla kiinnitettyjä lappuja, nurkassa sähköpiano, jota hän joutohetkinään pimputteli, ja vessassa sammakonmuotoinen saippuateline.

INTERNATIONAL :: te x t heikki ylipaavalniemi, photo jussi tuokkola

The place where
the magic lives
The virtual lab CAVE attracted international attention,
when the ambassador of Kazakhstan to Finland and
the ambassador of Finland to Kazakhstan visited it in
October.
CAVE is a joint operation in Oulu, where the aim
has been to build a modern 3D environment. The
space has been built in the School of Engineering and
has been operational since the beginning of October.
The virtual lab makes it possible to design
seamless 3D environments, where people can walk
around freely. The solution is useful for example
to architects, who design new buildings and
environments and want to gather user feedback
before the building process starts.
The new environment is much more modern than
most of the similar environments before. Usually the
environments consist of small box-shaped spaces, where
only one person can interact at once. The CAVE lab at
Oulu UAS consists of a space with dimensions
8 x 8 x 3.5 metres, and the 3D effect is produced with
projectors. There can be more than ten people at a time.
The idea of 3D technologies has been around for
decades, but just in the recent years the hardware
and software have made enough progress to make it
reasonable to build such environments.
But as the Project Manager, M r Jussi Ka ngasoja
says, one of the main problems still is that even
though the technology exists, it is not easy for the
“average Joe” to start producing content. Because of
this the amount of 3D material out there is still very
limited.

Galymzhan Koishybayev
explored Cave during
his visit to Oulu.

STILL A WAY TO GO
Jussi emphasizes that there are different ways to
utilise the environment. And also that in the Oulu area
it is not only important that we can build such devices,
but that there is a large area of know-how about this
kind of technology in the area.
– Our hope is to build long-lasting co-operation
with different partners. Our goal is to make the needs
of Oulu UAS and the businesses in the Oulu area to
meet. And to build environments which support the
local business, says Jussi.
– In the future we hope to find international
strategic partners where we could do student group
exchange and also R&D activities, says the Director of
School of Engineering, Mr Jyrki La iti nen.
The Ambassador of Kazakhstan to Finland, M r
Ga lymzha n Koishybayev describes Finland as the
model country for education.
– This is where the magic is.
He also says that the keywords for success in that
area are collaboration and trust.
– To find innovative ways to make collaboration.
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JOULUA
aidoimmillaan ::

Sotaveteraa n i Al po H u i ku ri
viettää joulun perheensä kanssa. Alpon pojantytär
on hiljattain muuttanut uuteen kotiin, ja joulun juhlinnan
yhteydessä pidetään myös tupaantuliaiset. Paikalle kokoontuu
Huikureita neljässä sukupolvessa. Koska Alpo vaimoineen ei
vietä joulua omassa kodissaan, ovat pariskunnan jouluvalmistelut
hyvin pienimuotoiset. – Kuusi meillä on ollut tapana laittaa tuohon
parvekkeelle ikkunasta loistamaan. Laitamme sen joulunalusviikolla
ja puramme pois loppiaisena, Alpo kertoo.
Joulutunnelmaan virittäydytään joulupuurolla ja joululauluilla.
Haitaria, koskettimia ja viulua soittava Alpo laulattaa perheensä
lisäksi viikoittain Caritas-kodin asukkaita. – Laulut määräytyvät
vuodenajan mukaan. Joulukuussa lauletaan tietysti joululauluja,
Alpo sanoo. Huikureiden jouluun kuuluu tietysti myös joulupukin
vierailu. – Pukilla on ollut tapana tuoda tekstiilejä. Joulu on
tietysti vuosien varrella muuttunut materialistisemmaksi.
Lapsena kun nallipyssyn sai, niin se oli
hyvä lahja, Alpo naurahtaa.

TEKSTI DANIEL
WALLENIUS,
KUVAT PEKKA
KALLASAARI
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