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Sisällys ::

kuva PEKKA KALLASAARI

Syksyn saapuessa monessa paikassa puhaltavat muutoksen tuulet. Siitä huolimatta arkipäivän
toimintavalmius on säilytettävä
ja puskettava puhureittenkin läpi
rohkeasti eteenpäin. Eräs Oamkin keskeisistä tehtävistä on alueen palvelukyvyn turvaaminen.
Tiukoissakin tilanteissa voit luottaa siihen, että meiltä valmistuu ammatillisia asiantuntijoita.
Myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyömme on käytännönläheistä. Lähtökohtana ovat aina
alueen yritysten todelliset kehittämistarpeet. Voidaankin sanoa,
ehkä jopa hieman kliseisesti, että
teemme työtä, jolla on tarkoitusta myös tulevaisuudessa.
Tulevaisuuteen suuntaamme
tukemalla ja edistämällä tasa-arvoista aluekehitystä ja yrittäjyyttä. Seudun kriittiseen työllisyystilanteeseen vastataksemme
olemme vahvasti mukana uuden
kasvuyrittäjyyskeskuksen, Business Kitchenin, toiminnassa. Keskus auttaa monipuolisen palve-

Muutos vaatii
rohkeutta
lutarjontansa avulla jalostamaan
liikeideoita, kehittämään yritystoimintaa sekä tuomaan opiskelijoiden osaamisen yritysten saataville. Yrittäjyyttä ja sen vaatimaa
rohkeutta käsitellään lisää tässä
lehdessä.
Työllisyystilanteen lisäksi puhuttaa meneillään oleva mittava
ammattikorkeakoulujen rakenneuudistus, joka on konkretisoitunut
säästökuuriin. Osa Suomen ammattikorkeakouluista on käynyt
ja käy tällä hetkellä irtisanomisiin
johtavia yt-neuvotteluja. Samaan
aikaan toteutetaan ylläpito- ja rahoitusjärjestelmän muutos, kun
kaikista ammattikorkeakouluista
tulee osakeyhtiöitä. Meistäkin on
tulossa Oulun Ammattikorkeakoulu oy. Tulevista muutoksista voit
lukea tuhdin tietopaketin seuraavasta numerosta.
Osakeyhtiöittämisen myötä
me Oamkissa pyrimme luomaan
kilpailukykyisen, strategisesti ketterän toimijan, joka voi parhaalla mahdollisella tavalla palvel-

la Oulun seutua sekä alueen
kansainvälistä kehittymistä.
Olipa kyse sitten omasta henkilökohtaisesta elämästäsi tai
elinkeinoelämän myllerryksistä, muutokset vaativat aina
rohkeutta. Tästä lehdestä löydät muutaman tarinan oman
tiensä kulkijoilta, jotka ovat
uskaltaneet tehdä sitä, mihin
ovat uskoneet. Myös uusi kolumnistimme Kauko Röyhkä on
mielestäni todellakin rohkeasti
aito osaaja.
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hellinyt melodisen hevimusiikin
ystävien korvia jo 18 vuotta.

6

Itselleen rehellinen säveltäjä
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Pala aitoutta ::
PALA AITOUTTA :: teksti daniel wallenius, kuvat jussi tuokkola

Eternal Tears of Sorrow on ehtinyt helliä melodisen hevimusiikin ystävien korvia jo 18 vuotta.
Samassa ajassa yhtyeen solisti Altti Veteläinen on tehnyt toisesta harrastuksestaan ammatin.
1990-luvun alun laman jälkimainingeissa Pudasjärvellä syntyi Eternal Tears of Sorrow. Perustajajoukko halusi tehdä raskasta ja melodista
metallimusiikkia. Sen kaltaista ei siihen aikaan
juurikaan Suomessa ollut.
Pudasjärven bändikämppätilanne oli tuohon
aikaan huono, ja yhtye joutui improvisoimaan.
Esimerkiksi ensimmäisillä levyillä käytettiin rumpalin sijasta rumpukonetta.
– Se oli silloin Suomessa harvinaista, mutta olosuhteiden pakosta se oli tehtävä. Lopulta
saimme rummut mukaan ja aloimme keikkailla,
Altti kertoo.
Varovainen menestyjä
Kahdeksantoista vuotta myöhemmin kokoonpanoltaan reippaasti elänyt Eternal Tears of Sorrow
tekee seitsemättä levyään. Yhtye on päättänyt
levynteon ajaksi pitää keikkataukoa, mikä on harmittanut monia sen musiikista pitäviä.
– Olemme yleensä valinneet vain ne hyvät
reissut. Mieluummin pidämme yllä mainetta bändinä, joka heittää harvat keikkansa viimeisen
päälle kuin poltamme naamamme puhki liialla
keikkailulla. Se on toiminut, sillä tyhjille taloille ei
ole tarvinnut soitella, Altti kertoo.
Eternal Tears of Sorrow on keikkaillut ulkomailla Venäjää ja Etelä-Eurooppaa myöten. Kiinaankin oli tarkoitus mennä, mutta kiertue peruuntui.
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– Emme saaneet riittävän ajoissa ennen
kiertuetta varmistusta siitä, että se todella
toteutuu, joten vihelsimme pelin itse poikki.
Yhtye on pitänyt yllä samanlaista tervettä varovaisuutta läpi historiansa.
– Yhdessä vaiheessa meidän piti tosissaan miettiä, että heittäydymmekö täysipäiväisiksi muusikoiksi. Opintomme olivat
kuitenkin silloin kesken, ja osalla oli jo päätoimisesti töitä, joten päätimme, että tämä
jää vain sivutoimeksi, Altti sanoo.
Huvista työksi
Heittäytyminen tuli Altille ajankohtaiseksi viime keväänä. Hän oli ollut neljätoista vuotta töissä Nokialla ja katsellut sivusta viidet
yt-neuvottelut. Kun uudet irtisanomiset kolkuttivat ovella, hän alkoi miettiä alan vaihtamista.
Onneksi onnettomuudessa koitui Altin
toinen harrastus. Ikänsä piirtämisestä kiinnostunut mies innostui kolmisen vuotta sitten tatuoimisesta.
– Aloin aikanaan ihmetellä, miksen koskaan ole kokeillut tehdä niitä. Ajattelin, että
alkaa harmittaa, ellen koskaan kokeile, joten
hankin laitteet ja aloin tehdä niitä harrastuspohjalta, Altti kertoo.
Altti oli käynyt säännöllisesti käynyt hakemassa sparrausta oululaisessa Pitbull

Tattoossa, ja keväällä alettiin kysellä, josko
miestä kiinnostaisi työ liikkeessä. Kahdesti ei
tarvinnut kysyä, ja IT-ala vaihtui musteen hakkaamiseen ihoon.
Menestys vaatii onnea
Altin mukaan Oulua voi hyvällä syyllä pitää
Pohjolan hevipääkaupunkina. Bändien harjoittelumahdollisuudet ovat parantuneet huimasti, mutta samalla musiikkiala on koventunut.
– Vaikka yhtye olisi miten kova, ei se nykypäivänä enää tarkoita mitään. Tarjontaa on
paljon. Bändin on oltava iskukunnossa sekä
livenä että levyllä ja sen on oltava valmis tekemään uhrauksia. Menestyminen vaatii hirveästi onnea.
Vaikka Eternal Tears of Sorrow’n pääelanto ei tulekaan musiikista, voi yhtyettä pitää Suomen mittakaavassa todella
menestyneenä yhtyeenä. Eivätkä Altin musiikkiharrastus ja harrastuksesta työksi
muuttunut tatuoiminen lopulta ehkä ole niin
kaukana toisistaan.
– Rokkareilla on ainakin viimeiset 30
vuotta ollut tatuointeja. Kai se on sitä rockhenkisyyttä, hän naurahtaa.
Kiinnostus metallimusiikkiin on vienyt
Altti Veteläisen yhtyeensä mukana
ulkomaille asti.

vaikka yhtye olisi miten
kova, ei se nykypäivänä enää
tarkoita mitään.
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Lähikuvassa :: teksti daniel wallenius, kuva jussi tuokkola

opettajana
toimiminen on
tehnyt JOUKOSTA
sen muusikon,
joka hän tänä
päivänä on.

UUTISVIRTA
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Lukuvuosi alkaa gaalalla
Uuden lukuvuoden aloitusta juhlitaan loisteliaassa Oamk-gaalassa,
joka järjestetään Kotkantien kampuksella 28.9. Iltatilaisuuden ohjelmassa on toiminnallinen tutustumiskierros, jonka aikana kutsuvieraat
pääsevät kokemaan Oamkin uusimpia innovaatioita ja saavat tietoa
mielenkiintoista hankkeista.

Gaalassa palkitaan myös vuoden
parhaat: muun muassa vuoden paras oamkilainen, opettaja, alumni sekä sidosryhmäläinen. Gaalan
juontavat Jenni Jokikokko ja Joni
Pakanen.
Katso yleiset tunnelmat gaalan jälkeen sekä tiedot palkituista osoitteesta oamk.fi/gaala.

Itselleen rehellinen säveltäjä
Pianonsoiton yliopettaja Jouko Tötterström keskittyy säveltämiseen yksivuotisen
työskentelyapurahan turvin.
– Ei sitä voi yksilöidä. Se voi olla kaupunki,
luonto, sisäinen tunne tai ihan oikeasti vaan
täysin abstrakti asia, kuten joku ääni, tunnetila
tai tapahtuma, josta jää joku tietty tunnelma,
Jouko sanoo.
Mikä ikinä antaakaan kipinän teokseen, ideoita Joukolla riittää. Hän on pitänyt itsensä kiireisenä jo ennen elokuun alussa alkanutta virkavapaataan. Kesän aikana on ehtinyt valmistua
kolme teosta. Pianokonsertto, kvintetto sekä
baritoni Juhani Alakärpälle tehty tilaustyö, jolla
irtosi voitto Toivo Kuula -laulukilpailussa.
Joukolla menee säveltämiseen tällä hetkellä kuutisen tuntia päivässä. Joinain hän säveltää
kahdessa-kolmessa pätkässä, toisina päivinä
kaikki tunnit tehdään putkeen. – Välillä vain tulee sellainen flow-tila, ettei sitä pysty keskeyttämään. Inspiraatio haetaan siten, että ruvetaan
hommiin ja sitten se tulee, Jouko sanoo.
Sävellysinto lähti lukiosta
Noin viidenkymmenen kilometrin päässä Turusta sijaitseva Salo oli 1970-luvulla reilun
10 000 asukkaan pikkukaupunki.
Tuolloin kaupungin lukiossa vaikutti musiikinopettajana entinen orkesterimuusikko Erland
Sundquist, joka päätti tarjota oppilailleen mahdollisuuden sävellysopintoihin. Niihin tarttuivat
Joukon ohella muun muassa Harri Suilamon ja
Carl Armfeltin kaltaiset nimet. Sävellysharrastus jäi, kun Jouko valmistui Sibelius-akatemiasta ja lähti työelämään. Uudestaan se nosti
päätään, kun Jouko vuonna 1999 tuli Oamkiin
yliopettajaksi. Työ vaati lisensiaatin tutkintoa,

Liikettä syksyyn
Oulun korkeakoulujen opiskelijat ja
työntekijät sekä koulutuskuntayhtymän työntekijät pääsevät jälleen
liikkumaan sulassa sovussa, kun
syksyn kurssit alkavat. Oulun korkeakoululiikunta tarjoaa liikunta- ja
hyvinvointipalveluita, joiden piiriin
kuuluu lähes 30 000 opiskelijaa ja
henkilökunnan jäsentä.

johon sisältyi säveltämistä.
Tuohon aikaan Jouko esiintyi Riitta-vaimonsa kanssa duona. Heillä oli Ruotsissa esiintyminen, ja festivaalijärjestäjä ilmoitti, että halusi jotain aivan uutta.
– Päätin siitä sitten verestää vanhoja muistoja, nykäisin pari kappaletta viikonlopun aikana kokoon, ja soitimme ne festivaalilla. Ne olivat vähän yllättäenkin kova menestys ja aloitin
siitä sitten uudelleen.
Karuus ja autius puhuttelevat
Jouko säveltää mielestään helposti lähestyttävää ja melodispainotteista musiikkia. Viime aikoina musiikin retoriikka ja värit ovat alkaneet
kiinnostaa entistä enemmän. Hän ei itse halua määritellä itseään mihinkään kategoriaan.
– Tärkeintä on olla rehellinen itselleen. En yritä tehdä mitään sellaista, mistä en itse pidä tai
tehdä jotain siksi, että jotain on aina tehty tietyllä tavalla. Kollegoiden mielipiteet ovat tärkeitä, mutta ei niitä voi noudattaa, jos ei itse
allekirjoita niitä.
Musiikissa kuuluu myös pohjoisen ääni.
– Pohjoisessa on joku sellainen tietty karuus
ja autius, joka puhuttelee. Talvet ovat rankkoja, mutta valo on tiettyinä vuodenaikoina
sellainen, ettei Etelä-Suomessa koskaan näe
vastaavaa. Se vaikuttaa ihmiseen, teki mitä tahansa taidetta, Jouko sanoo.
Pohjois-Pohjanmaa on tehnyt Joukoon niin
suuren vaikutuksen, että eteläsuomalainen
identiteetti on jäänyt taakse. – Kyllä minä olen
ihan oululainen, hän nauraa.

Toiminnassa on mukana 70 lajia
ja palvelua, ja syksyn tarjonnasta löytyy ohjelmaa jokaiseen makuun. Eräs ryhmäliikuntauutuus on
RunFun, jossa yhdistellään juoksuja hyppyharjoitteita musiikin säestyksellä.
Lue lisää toiminnasta ja tutustu lajitarjontaan osoitteessa
oulunkorkeakoululiikunta.fi.

OPETTAMINEN ANTA A K AIKEN
Jouko ei virkavapaansa aikana ole täysin jättänyt opetustyötä. Hän opettaa edelleen kolmea oppilasta perjantaisin tuntiopettajana.
– Takaisin opetustyöhön paluu ei pelota, mutta koulun rutiinit uusiutuvat valtavalla vauhdilla. Hirvittää, että olen ensimmäisen kuukauden paluuni jälkeen ihan pihalla, Jouko toteaa.
Jouko uskoo, että juuri opettajana toimiminen on tehnyt hänestä sen muusikon, joka hän
tänä päivänä on. – Se antaa ihan kaiken. Siinä
tapaa lahjakkaita nuoria, ja heidän kanssaan
pääsee keskustelemaan ja tekemään asioita.
Se opettaa itseä valtavasti. Se on hienoa työtä.
Hyvä opettaja on Joukon mielestä eräänlainen ohjaaja. – Se on sitä, että opastetaan oikeaan suuntaan. Ei sitä, että sanotaan, että nyt
astut vasemmalla, nyt oikealla jalalla. Vaikka koulutus nykyään on laadukkaampaa kuin koskaan
ennen, tuntuu, että nuoret tarvitsevat aiempaa
enemmän ohjausta. Heillä on niin paljon virikkeitä, että musiikki jää vain yhdeksi niiden joukossa.
Jouko on saanut osan oppilaistaan säveltämään itsekin. Julkaistuja teoksia hän ei ole
vielä nähnyt, mutta moni on käyttänyt itse tekemiänsä kappaleita omana opetusmateriaalinaan.
– Olisi hienoa, jos oppilaalta löytyisi se
palo, ja vielä hienompaa, jos opettaja pystyy
sitä luomaan. Ilman sitä paloa on ihan turha nipottaa jostain Beethovenin sonaatin fraseerauskaarista. Tämä on joskus haasteellista
opetustyössä, mutta ammattikorkeakoulussa
on onneksi valtavan hienoja nuoria, ja paljon.

Business Kitchen Torikadulle
Yrityksiä palveleva Business Kitchen toimii uusissa tiloissa Oulun
keskustassa. Aikaisemmista suunnitelmista poiketen keittiö palvelee nyt Torikatu 23:n neljännessä
kerroksessa. Business Kitchenissä
sparrataan kasvuyrittäjyyttä ja kansainvälistä liiketoimintaa. Tutustu lisää osoitteessa businesskitchen.fi.

”Incoming students already
arriving…”
Opiskelija Harrison Oriahi kertoo
Home and Away -blogissaan
uuden lukuvuoden aloituksesta
ja kansainvälisten opiskelijoiden
vastaanottamisesta Oamkiin.
Lue lisää osoitteesta blogit.oamk.fi
ja tutustu myös muihin Oamkin
blogeihin.
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Oamk kehittää :: teksti saara kärki, Kuva kaisa tiri

Vahvasti sidotut verkot
fForumin fMBA kouluttaa naisyrittäjiä ja -johtajia.
Kristi i na Ol m ia la - Szép oli yksi fMBA-koulutuksen pilottiryhmän kahdestakymmenestä osallistujasta. Oamkin, Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksen, ESR:n, Oulun ja Kuusamon kaupunkien sekä sidosryhmien rahoittama koulutus
alkoi vuonna 2005. Sittemmin hän on perustanut oman yrityksen, markkinoinnin suunnittelutoimisto Design Valkean. Koulutuksen alkaessa
Olmialan tarkoitus ei suinkaan ollut ryhtyä yrittäjäksi. – Suomessa ilmapiiri on sellainen, ettei
yrittäjyyteen kannusteta. fMBA-koulutuksessa
opin niin paljon johtajuudesta ja yrittäjyydestä,
että uskaltauduin kokeilemaan. Enkä ole päätöstäni katunut, Kristiina iloitsee.
Kun Kristiina aloitti koulutuksen hänelle oli
langennut toimitusjohtajan vastuu seitsemän
henkilön yrityksessä. Ajallisesti koulutus ei olisi voinut sattua parempaan hetkeen. Koulutuksessa Kristiina kiehtoi laadukkaan informaation
lisäksi ajatus hyvästä verkostosta, joka ryhmässä olisi mahdollista luoda. – Ja niinhän siinä
kävi, että verkostouduimme todella hyvin, Kristiina toteaa.
Projektipäällikkö Tert tu Savela on vaikuttunut naisten luomasta verkostosta, joka on joh8

tanut liikesuhteisiin. – Ihailen sitä sitoutumista ja
energisyyttä, jolla naiset ovat tähän ryhtyneet.
On aito haaste suorittaa tämä työn ohessa. Koulutus kestää kuitenkin kaksi vuotta. Aikatauluihin pitää monen kohdalla istuttaa myös perhe
ja vapaa-aika, Terttu pohtii. Naisten sitoutuneisuus saa projektipäälliköltä vilpitöntä ihailua, sillä kirjalliset tehtävät vaativat osallistujilta ponnisteluja. Koulutuksen tarkoituksena on päivittää
osallistujien liiketaloudellista osaamista sekä kehittää johtamista.
TAVOITTEENA VAHVOJA OSAAJIA
Kaksivuotinen fMBA-koulutus sisältää 36 lähikoulutuspäivää, joihin kuuluu sekä yhteisiä valmennuspäiviä että asiantuntijaseminaareja.
Tavoitteena on oppia analysoimaan yrityksensä toimintaympäristöä ja hakea tietoa päätöksenteon tueksi. Koulutuksessa kulkee mukana yrittäjyyden näkökulma. – Ohjelman aikana
analysoidaan laajasti yritysten tulevaisuuden
mahdollisuuksia, kilpailukykyä sekä muutos- ja
kasvuvalmiuksia. Kehitystyö tukee koulutuksen
soveltamista suoraan arkipäivän työhön, Terttu kertoo.

fMBA-koulutuksen lisäksi fForumiin kuuluu
kolme muuta koulutusohjelmaa: fFirma, fStart
sekä fPro. Kaikissa vaihtoehdoissa on huomioitu osallistujien erilaiset taustat, tarpeet sekä
vaatimukset. Koulutusten tavoitteena on liiketoiminnan tuloksellisuuden ja kasvun mahdollistaminen. – fForum-hankkeen koulutuskokonaisuutta tuotteistetaan ja kansainvälistetään
parhaillaan uudessa iForum-hankkeessa. Teemat ovat esillä myös syksyllä ja ensi keväänä
järjestettävissä avoimissa seminaareissa, Terttu sanoo.
INSPIROIVIA LUENNOITSIJOITA
Luovin palvelupäällikkö Ma rjo Wa l l i n aloitti
fMBA-koulutuksen viime syksynä. Hänen kollegansa oli osallistunut koulutukseen aiemmin ja kertonut kokemuksistaan. Marjosta ne kuulostivat niin
mielenkiintoisilta. – Työnantajani tuki minua alusta
asti. Oli mukava huomata, että jo hakuvaiheessa
minulla oli tuki takanani, Marjo toteaa.
Hän kehuu koulutuksen sisältöä, jossa johtamista käsitellään useista eri näkökulmista.
Marjon mukaan oppeja pystyy helposti soveltamaan käytännön työelämässä. – On luksus-

teksti A nne peltola , kuva kaisa tiri

Kuvateksti

3D-lasit tekevät Caven virtuaalimaailmasta lähes realistisen.

ta, että ajankohtainen tieto tuodaan suoraan
eteen. Meillä on todella mielenkiintoisia ja hyviä
luennoitsijoita, Marjo toteaa.
Kristiina on Marjon kanssa samaa mieltä,
sillä hänkin kehuu koulutuksen luennoitsijoita, jotka ovat olleet kiinnostavia ja inspiroivia.
Koulutus vaatii Marjolta panostusta, mutta
sen hän antaa mielellään, sillä koulutuksen
anti tuo varmuutta työhön. Teoreettisiä oppeja voi jatkuvasti peilata omassa työssä, jolloin tietoa on myös helppo soveltaa käytännön elämään.
PANOSTUS URA AN
fMBA-koulutus on panostus omaan uraan. Se
tuo mahdollisuuksia urakehitykseen ja innostaa omaan osaamisen ja työyhteisön kehittämiseen sekä menestymiseen. Yrittäjyyden ja
johtajuuden näkökulmien lisäksi koulutuksessa perehdytään kansainvälistymiseen ja monikulttuurisuuteen. – Mielestäni varsinkin työnantajia kannattaisi hoksauttaa koulutuksesta.
Se on yrityksen etu, jos työntekijät kouluttautuvat. Työnantajana sitä ei itsekään aina osaa
ajatella miten työntekijöiden ammattitaitoa
voisi kehittää, Kristiina miettii.
Kristiinan kohdalla koulutus vahvisti yrittäjäksi ryhtymistä, Marjolla se syvensi johtamista ja osaamista. Tertun mukaan heidän
kaltaisiaan naisia on jo yli 80. Koulutus on
selvästi löytänyt paikkansa kentällä.

Cavesta virtuaalimaailmaan
Oamkin Kotkantien kampuksella kuhisee.
Uusi 3D-virtuaalilaboratorio, Cave on otettu käytöön. – Varsinaisesti tämä ei ole
koskaan valmis. Cave vaatii ajan hermolla pysymistä, sillä jatkuvasti kehittyvä teknologia mahdollistaa paremman kuvan
näyttämisen. Nyt olemme kuitenkin jo toimintavalmiudessa, kertoo Cave-hankkeen
projektipäällikkö Jussi Ka ngasoja Tekniikan yksiköstä.
Idea lähti liikkeelle jo vuonna 2010. Laboratorion kehittämisessä on alusta asti
ollut mukana UKI Arkkitehdit. Oulun seudulla oli selkeä kysyntä isolle tilalle, jossa pystyttäisiin visualisoimaan esimerkiksi rakennusten tilasuunnittelua yhden suhteessa
yhteen. – Haluamme huomioida loppukäyttäjien mielipiteet jo suunnitteluvaiheessa. Siihen Cave on ihanteellinen, kertoo
johtava 3D-visualisoija Jaa kko Teppo la UKI Arkkitehdeista. – Alkusysäyksen jälkeen hanke käynnistyi lopulta vuoden 2011
alussa, kun saimme laitteiston hankintaan
EAKR-rahoitusta (Euroopan aluekehitysrahasto), Jussi jatkaa.
3D-virtuaalimallinnuksen hyödyt tulevat hyvin esille rakennussuunnittelussa,
mutta Jussi näkee Cavelle muitakin käyttökohteita. – Oamkin Caven näkyvä kuva-

pinta on 180 astetta ja 38 neliömetriä.
Tilaa voidaan käyttää sekä opetuksessa
että tutkimustyössä. Tavoitteenamme on
löytää tilaa hyödyntäviä tutkimus- ja tuokehityshankkeita, jotka vastaavat myös
Oamkin johdon linjauksia. Ensisijaisena
kohderyhmänä ovat rakennustekniikan
toimijat. Toki olisi hienoa nähdä tilaan toteutettuja kulttuurialan tuotantoja, Jussi
pohdiskelee ja kertoo, että Suomessa on
ainoastaan viisi Cave-laboratoriota.
Virtuaalilaboratorion käyttö rakennusten suunnittelussa on myös kestävän kehityksen mukaista. – Koska mallin perspektiivi vastaa todellisuutta ja kertoo
käytännön totuuden paremmin kuin pelkät mittaustulokset, voimme korjata mahdolliset ongelmakohdat jo etukäteen, sen
sijaan, että niitä korjattaisiin kalliisti vasta vuosien käytön jälkeen, Jaakko kertoo.
Todellisuudesta saa hyvän kuvan myös
Hailuodon kunnan kanssa yhteistyössä toteutettavasta uudesta virtuaalimatkailun
hankkeesta. – Hailuotoa tullaan mallintamaan virtuaaliympäristöksi niin, että matkailijat voivat halutessaan vierailla virtuaalisesti paikan päällä jo ennen matkan
varaamista. Caven mahdollisuudet ovat
melkeinpä rajattomat, Jussi toteaa.
9

raahen mallista
hyötyvät yrittäjätkin
10

asian ytimessä :: teksti jaana skyttä , kuvat pekka kallasaari

Uusi ammattikorkeakoulumalli herättää kiinnostusta jopa valtakunnallisesti. Niin
Raahessa kuin Teknologiateollisuudessa toivotaan, että yrittäjäystävällistä opetusmallia sovelletaan tulevaisuudessa myös muissa ammattikorkeakouluissa.
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Projektissa tähän asti mukana olleet yritykset ovat
antaneet hyvää palautetta. – Se on antanut enemmän
kuin ottanut. Myös Raahen kampus on tehnyt kiitettävän
aktiivista työtä yrityksiin päin, Marjo Uusi-Pantti toteaa.

Kahvikupit kilisevät kepeästi. Istumme Raahen kampuksen Brain Centerissä apulaisjohtaja Ti mo Pieskä n , kone- ja tuotantotekniikan
opettaja Esa Törmä lä n, liiketalouden opettaja Sa ri Ku rt ti la n ja koneinsinööriksi opiskelevan Ja rno Koskisen kanssa. On syytä
hymyyn, sillä Raahessa kehitetty uusi ammattikorkeakoulumalli, Rikastamo seilaa myötätuulessa.
– Raahen malli mainitaan jo opetusministeriön papereissakin, Timo sanoo.
Rikastamon ansiosta tästä lähtien koneinsinööriksi valmistuva tietää, miltä näyttää konepajassa ja tradenomi millaista on tilitoimistossa. Opetusmalli vastaa entistä paremmin
työelämän tarpeisiin, sillä opiskelijat suorittavat opintojensa loppuvaiheen yrityksessä alansa töitä tehden. Samalla he saavat opintopisteitä. Kolmivuotisen pilottivaiheen jälkeen
koulutus käynnistyy toden teolla vuonna 2014,
kun vanha malli on ajettu alas. Pilottijaksolla on ollut mukana viime vuonna kuusi ja tänä
vuonna kuusi opiskelijaa liiketalouden ja tekniikan koulutusohjelmista. Rikastamoon voivat osallistua kolmannen ja neljännen vuoden
opiskelijat.
Ympärillä alan asiantuntijat
Oulunsalon lentokentältä tavoitettu teknologiateollisuutta edustava projektipäällikkö Ma rjo
U usi - Pa nt ti sanoo, että Teknologiateollisuus
ry kannattaa Raahen mallia lämpimästi ja kannustaa jäsenyrityksiään ottamaan opiskelijoita
työhön oppimaan.
– Yrityksiltä saamamme viesti on, että valmistuvilta insinööreiltä puuttuu perusosaamista niin teoreettisella tasolla kuin valmiuksissa
käytännön työhön. On vaikea lähteä työelämässä liikkeelle, jos haluaa mukaan esimerkiksi tuotekehitykseen, mutta ei ole opintojen aikana kertaakaan nähnyt, miten sitä tehdään.
Jarno myöntää, että kritiikki pitää osin
paikkansa.
– Projektityyppistä opiskelua on aiemmin
ollut hyvin vähän. Jarnolla on takanaan kolme
vuotta tuotantotekniikan linjaa, mutta hänellä
on myös tietotekniikan insinöörin koulutus. Ri12

kastamoprojektin Jarno suoritti Raahen Miilunkangas Ky:n konepajalla. Kokemus oli myönteinen.
– Kun ollaan oikeissa töissä, yrityksen tiloissa, ympärillä on alan asiantuntijat. On aivan
eri asia kysyä neuvoa heiltä kuin etsiä tietoa
internetistä tai oppikirjoista. Samalla verkostoituu työelämään. Käytännön työharjoittelu
antaa myös eväitä omaksua teoriaa.
– Toimintatavat teollisuuden puolella ovat
muuttuneet viime vuosina. Vastavalmistuneiden odotetaan olevan aina vain valmiimpia työtehtäviin. Ennen yrityksiin laitettiin kasvamaan
työntekijöitä. Nykyään perehdyttämisjakso on
vain pari kuukautta, Jarnon projektia ohjannut
Esa toteaa.
Liiketalouden puolella ongelmat ovat samankaltaisia.
– Perinteisesti opiskelleet opiskelijat kertovat usein, että paljon on opiskeltu, mutta asioita ei tahdo työelämään astuessa muistaa ja
opitun soveltaminen vie aikaa, Sari sanoo.
Rikastamo-projektin suorittaneet liiketalouden opiskelijat ovat olleet työssä lähinnä
taloushallinnon puolella, kuten tilitoimistoissa
ja Raahen OP-Kiinteistökeskuksessa. Opiskelijat kokevat hyötyneensä saamastaan työkokemuksesta.
– Raahen mallissa opiskelijasta tulee aktiivinen tiedon etsijä, käyttäjä ja omaksuja. Se
on ehkä vaativampaa kuin ennen, mutta antaa
enemmän, Sari, Timo ja Esa pohtivat.
Rikastamo tarjoaa yritykselle resursseja ideakehittelyyn
Yli kolmekymmentä raahelaista yritystä on jo
allekirjoittanut Rikastamo-hankkeen puitesopimuksen tarjota opiskelupaikkaa. Projektikontakteja on tähän mennessä ollut yli kymmeneen yritykseen.
– Raahe on pieni paikkakunta, minkä ansiosta meillä on vahvat suhteet sidosryhmiimme.
Yhteistyötä tehdään paljon Rautaruukin
kanssa, joka on ollut merkittävin opinnäytetyöaiheiden antaja tekniikan puolella, Timo ja Esa
kertovat.
Raahen kampuksella iloitaan myös siitä,
13

PK-YRITYKSILLÄ ON MONESTI PALJON HYVIÄ
KEHITYSIDEOITA.

että projektiin on lähtenyt mukaan pk-yrityksiä.
Sari arvelee, että pk-yrityksille yksittäisen
opiskelijan merkitys on suurempi kuin isoille
yrityksille.
– Pk-yrityksillä on monesti paljon hyviä kehitysideoita, mutta ei aikaa niiden toteuttamiseen. Rikastamo palvelee yrityksiä tarjoamalla
niille opettaja- ja opiskelijaresurssit, jopa useammasta koulutusohjelmasta yhtä aikaa. Liiketalouden puolella voimme myös tehdä yrityksille liiketalous- ja taloussuunnitelmia ja laatia
uusia ohjelmia, hän toteaa.
Raahen malli on turvallinen ja hyvä rekrytointikanava yritykselle. Yksi Rikastamoprojektin tehnyt, insinööriksi valmistunut opiskelija
on jo työllistynyt Miilukangas Ky:n konepajalle.
Uuden opetusmallin mukaisesti insinööriopiskelijat aloittavat ja opiskelevat kaksi en-

Sari Kurttila, Timo Pieskä, Jarno
Koskinen ja Esa Törmälä ylistävät
yhteen ääneen Raahen mallia.
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simmäistä vuotta Oulussa.
– Riskinä on, etteivät he halua enää palata
tai siirtyä Raaheen. Haasteenamme on saada
opiskelijat ymmärtämään, että työuran voi luoda täälläkin, Timo sanoo.
Marjo muistuttaa, että alueella tarvitaan
jatkuvasti päteviä insinöörejä. Sitouttamalla itsensä Raahen malliin yrittäjät varmistavat, että näin myös tapahtuu. Toimihenkilöiden
eläköityminen yrityksissä, alueella lähitulevaisuudessa alkava ydinvoimalatyömaa, tuulivoimapuistot ja kaivos tarjoavat valmistuville
insinööreille paljon harjoittelu- ja työmahdollisuuksia Raahen alueella.
Kiinnostusta muuallakin Suomessa
Uusi malli vaatii suuria muutoksia myös opettajien työnkuvaan. Opetustilojen lisäksi opetta-

ja ohjaa opiskelijaa yrityksen tiloissa, kehittelee projektiaiheita yhdessä yritysten kanssa ja
tekee niiden kanssa aktiivisesti yhteistyötä.
– Pääosin henkilöstö on suhtautunut myönteisesti muutokseen, Timo toteaa.
Raahen mallin vaikutukset voivat jatkossa
olla mittavat, sillä yhteyttä on otettu monilta
paikkakunnilta ympäri Suomea. Jos säästöt jatkuvat, ja ammattikorkeakouluja yhdistyy, mallista voidaan oppia uusia käytäntöjä muissakin
koulutusohjelmissa ja ammattikorkeakouluissa.
– Maantieteellisesti ajateltuna eri alueilla
on erilaisia yrityksiä ja korkeakouluilla erilaisia
tapoja toimia. Tämä vaatii mallin alueellista ja
koulutusohjelmakohtaista soveltamista, Timo,
Sari, Esa ja Jarno tuumivat.
Kahvit on juotu. Kampukselle jää tyytyväinen joukko valmistelemaan tulevaa muutosta.

P S :: teksti jaana skyttä

RAAHEN MALLI ELI RIKASTAMO ANTAA LISÄARVOA YRITYKSILLE

Raahen alueelle halutaan saada työllistetyksi insinöörejä ja tradenomeja. Teoreettispohjaista
insinööri- ja liiketalouden koulutusta pyritään muuttamaan käytännönläheisemmäksi ja enemmän
työelämän tarpeita vastaavaksi. Opintojensa loppuvaiheessa olevat opiskelijat työskentelevät
yrityksissä oikeissa alansa töissä. Malli luo turvallisen ja hyvän rekrytointikanavan yrityksille.
Vuonna 2010 tehtiin päätös, että uusien nuorisoasteen uusien opiskelijoiden sisäänotto Raahen
kampuksella loppuu. Rikastamossa pyritään auttamaan opiskelijaa omaksumaan teorian
helpommin, nostamaan opiskelijoiden opiskelumotivaatiota sekä madaltamaan opiskelijan
astumista työelämään. Koulutus käynnistyy Raahen kampuksella vuonna 2014, kolmivuotisen
pilottivaiheen jälkeen.
Toivotaan, että Raahen mallia voidaan soveltaa muuallakin Suomessa ja antaa uusia
koulutusmalleja ja opetuskäytänteitä.
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Mukana arjessa :: teksti jaana skyttä , kuvat pekka kallasaari

Alle kolmannes tyytyväisiä
Liiketalouden opiskelijat tutkivat yhdistysten ja säätiöiden
taloushallinnon tilaa.
Petri Ga l lén i n ja J u ha Isopa h ka la n
opinnäytetyö, Selvitys rekisteröityjen yhdistysten ja säätiöiden taloushallinnon
nykytilasta ja kehitystarpeista, kalskahtaa ensi kuulemalta kuivakkaalta. Asia on
kuitenkin aivan päinvastoin.
Tutkimus nosti esiin kiinnostavia
seikkoja. Ainoastaan 26,7 prosenttia
kyselyyn vastanneista yhdistyksistä
ja säätiöistä koki taloushallintonsa nykytilan kiitettäväksi. Koko taloushallinnon ulkoistamiseen koki tarvetta peräti
22,2 prosenttia, joista pääosa oli pieniä organisaatioita. – Suurissa järjestöissä on palkattua henkilökuntaa ja taloushallinnon osaajia enemmän. Pienet
organisaatiot toimivat vapaaehtoisten
varassa. On pitkälti sattuman varassa,
löytyykö niistä taloushallintoa omaavia
henkilöitä, Petri ja Juha sanovat.
Tutkimuksen antoi toimeksi suurehko taloushallinnon alan yritys. Tulosten
perusteella toimeksiantaja suunnittelee
markkinointitoimenpiteitä potentiaaliselle asiakaskohderyhmälle. – Oikeastaan kävi niin, että toimeksiantajamme sai haluamaansa asiakaskontaktia
jo opinnäytetyöprosessimme alkuvaiheessa.
Tutkimus antaa tietoa myös kaikille
järjestöjen taloushallinnosta kiinnostuneille. Petrillä ja Juhalla ei ole tiedossa,
että vastaavaa tutkimusta olisi aiem16

min tehty. Miehet saivat ansiokkaasta
tutkimuksestaan Tili-instituuttisäätiön
myöntämän 350 euron stipendin. Työn
ohjaajana toimi lehtori A rja Itkonen
Oamkin Liiketalouden yksiköstä. – Arja
on ihana, kannustava ja pätevä opettaja, jonka kanssa yhteistyö toimi loistavasti koko prosessin ajan, Petri ja Juha
kehuvat.
Taloushallinnon sähköistäminen suurimpia kehitystarpeita
Tutkimuskysymykset lähetettiin 1 369
järjestölle, joista liki 34 prosenttia osallistui kyselyyn. Vastanneista noin kuudesosa oli säätiöitä. Alle viiden hengen
organisaatioita ei ollut kyselyssä mukana. Suurimmiksi kehittämistarpeikseen
organisaatiot kokivat taloushallinnon
sähköistämisen ja johdon raportoinnin.
Kaivattiin erilaisia raportointityökaluja
ja niiden kehittämistä. Myös neuvontapalveluille ja konsultointiin koettiin tarvetta.
Vajaa puolet vastaajista ei käyttänyt tilitoimiston palveluja ja niistä, jotka
niitä käyttivät, 43 prosenttia oli vaihtanut tilitoimistoa viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Syiksi ilmoitettiin tilitoimiston osaamisen ja palvelunlaadun
heikkous.
– Tämä oli aika yllättävä tulos, Petri
ja Juha arvioivat. Heidän mukaansa tut-

kimuksen tuloksia voidaan ainakin joiltain osin soveltaa yritysten taloushallintoon, sillä taloushallinnon tuottaminen,
ja kehittämisalueet, kuten sähköistäminen ovat samankaltaisia yrityspuolella.
Tutkimus myös kertoo, millä tavoin organisaation koon kasvaessa taloushallinnon järjestelyt muuttuvat.
Opinnäytetyöaiheet
tervetulleita
Juhan ja Petrin opinnäytetyöprosessi
oli haastava. Varsinkin alkuvaiheessa
riitti kiirettä, koska toimeksiantaja vaati alustavia tutkimustuloksia jo alle kahden kuukauden kuluttua sopimuksen
allekirjoittamisesta.
– Opinnäytetyöstä tuli kuitenkin
erittäin hyvä. Lisähaastetta antoi toimeksiantajan taholta vaadittu suuri
luottamuksellisuus. Työ osoitti, että
yrittäjät voivat luottaa saavansa Oamkista sen, mitä haluavat. Juha ja Petri
tekivät tutkimukseen myös laajan teorian ja oppivat, miten tutkimusaiheista
neuvotellaan ja kuinka tämäntyyppises-

Tutkimus nosti esiin
kiinnostavia seikkoja.

sä projektissa huomioidaan kaikkien
etu, Arja sanoo.
Juha ja Petri pitivät parityöskentelyä ja opinnäytetyöprosessia mielekkäänä ja opettavaisena.
– Monta erillistä teorian osaa loksahti kohdalleen, Juha toteaa.
Opinnäytetyön tekeminen on Oamkissa aina työelämälähtöinen. Se on
prosessi, jossa opiskelija kypsyy valtavasti. – Ongelmana on kuitenkin se,
ettei taloushallinnon yrityksiltä tahdo
löytyä aiheita. Muistutankin, että yritykset saavat opinnäytetyöprosessista paljon hyötyä. Meillä on tällä hetkellä paljon
opiskelijoita ja tavoitteemme on kerätä
aiheita varastoon, etteivät kenenkään
opinnot viivästyisi aiheen puutteen takia, Arja sanoo.
Petrin ja Juhan mielessä on käynyt
aika ajoin ajatus jatkotutkimuksesta,
joka voisi liittyä sähköiseen taloushallintoon liittyvien työkalujen kehittäminen.
– Avoimissa vastauksissa ilmeni
tarvetta yleispätevälle raportointityökalulle, joka keskustelisi eri viranomaisten kesken, jotta raportointiin käytettävä aika ja vaiva pienenisivät. Voisimme
jatkojalostaa raportointityökalua jopa
kaupalliseksi tuotteeksi. Toisaalta tutkimuksen toteuttaminen samanlaisena muutaman vuoden kuluttua saattaisi
olla mielekästä. Näkisimme, miten tutkimustulokset ovat muuttuneet ja mihin
suuntaan.
Tällä hetkellä Petri tekee osa-aikaisena taloushallintoon liittyviä koulutuksia ja
Juha toimii tilintarkastajan assistenttina.

Petri Gallén ja Juha
Isopahkala olivat suorastaan
opettajan toiveopiskelijoita,
Arja Itkonen (ylhäällä) kiittää.
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Kolumni :: teksti K AUKO RÖYHK Ä, KUVA K AISA TIRI

LAPSEN MIELI ::

Aikuisten ei pitäisi enää leikkiä. Mutta minä leikin koko ajan. Olen sillä tavalla lapsellinen. Tykkään tehdä asioita, joista ei ole minulle välitöntä hyötyä.
Laitan aikaani ja rahaani hölmöiltä vaikuttaviin projekteihin.
Joskus ne johtavat johonkin, mutta usein ne eivät vie minua yhtään mihinkään. Tai siltä voi aluksi näyttää.
Itse asiassa kaikki mitä teen on lapsellisen hyväuskoisuuden
tulosta. Lukiossa meille saarnattiin siitä, kuinka tärkeää on opiskella. Kouluja käymätön ihminen on pohjasakkaa, joka joutuu elämään yhteiskunnan armonpalojen varassa. Olin samaa mieltä
opettajien kanssa, mutta jätin silti opiskelut varhaisessa vaiheessa ja heittäydyin vapaan taiteilijan epävarmalle uralle.
En käynyt edes taidekoulua. En ottanut yhtään kitara- tai laulutuntia. Bändihommissa ehdin olla mukana vain puolisentoista
vuotta, kun sain jo levytyssopimuksen. Samaan aikaan kirjoitin ensimmäistä romaaniani. Sekin meni läpi ilman vaikeuksia. 21-vuotiaasta lähtien olen ollut musiikintekijä ja kirjailija, joka on tullut toimeen omalla työllään.
10 ensimmäistä vuotta paahdoin vain menemään. 10 seuraavaa vuotta ihmettelin, että olin yhä alalla. Viimeiset 12 vuotta olen
tuuminut, että minun on täytynyt olla satumaisen onnekas. Olen
ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan tekemässä vääriä valintoja, jotka kuitenkin loppujen lopuksi ovat olleet oikeita.
Minusta on tullut mies, joka vastaa melkein kaikkiin tarjouksiin
kyllä. Luotan siihen, että selviän hommasta kuin hommasta. Voin
olla samanaikaisesti monessa projektissa ja saada työt silti valmiiksi aikataulun mukaisesti. Olen nopea keksimään ideoita. Pystyn melko helposti ja lyhyessä ajassa antamaan muodon musiikilliselle tai kirjalliselle teokselle. Minulla on läppärin tiedostot täynnä
uusia suunnitelmia levyistä ja kirjoistai. Monet noista suunnitelmista eivät koskaan toteudu, mutta sillä ei ole väliä.
Olen esimerkiksi lähtenyt mukaan elokuvaprojekteihin käsikirjoittajaksi. Juuri mitään niistä elokuvista ei ole koskaan tehty valmiiksi, mutta olen keksinyt lisää tarinoita ja oppinut siinä sivussa
uuden ammattitaidon. Pari toteuttamatonta elokuvakäsikirjoitusta18

ni olen muokannut romaaniksi, jotka on sitten julkaistu.
Toinen esimerkki. 80-luvulla olin perustamassa 500 kg lihaanimistä hyvin kummallista ja epäkaupallista bändiä, jossa toimin
lähinnä kitaristina. Levymme eivät myyneet juuri mitään, mutta
opin soittamaan kitaraa. Nykyisin voin lähteä keikoille yksin, ilman
säestäviä muusikoita. Olen esiintynyt soolona yksityistilaisuuksissa, klubeissa, konserttisaleissa ja festivaaleilla. Soolokeikkani
ovat suosittuja ja niistä on tullut minulle tärkeä tulonlähde.
Tänä kesänä olen ohjannut muutaman rockvideon. Tiedän,
että Suomessa on huipputaitavia videontekijöitä, jotka voittavat
palkintoja kilpailuissa. Minun videoni ovat nollabudjetilla tehtyjä kyhäelmiä, jotka laitan vain Youtubeen. Jostain syystä pidän videoistani. Meillä on ollut aina hyvä meininki niitä kuvatessa. Mukaan on
tullut hauskoja ihmisiä, joita en ole tuntenut aikaisemmin. Kaikkia
asioita ei voi mitata rahalla ja palkinnoilla.
Jottei tämä kaikki vaikuttaisi liian omahyväiseltä, niin täytyy
tunnustaa, että on minulla ollut vaikeitakin aikoja. 1990-luvulla olin
kolmikymppinen. Vanhat kaverini olivat jo oikeissa töissä ja perustivat perheitään. Minä vuokrasin pimeästi omistamaani pakettiautonrämää aloitteleville bändeille, kuvataiteilijoille ja asunnosta toiseen muuttaville. Levyni myivät heikosti, mutta tein bändini
kanssa kuitenkin keikkoja - usein tuolla samalla pakettiautolla, jossa jokainen meistä muusikoista joutui vuorollaan istumaan kamojen kanssa tavaratilassa. Keikkapalkkiot olivat hyvin pieniä, mutta elin vaatimattomasti ja pärjäsin joten kuten. Musiikkilehdistölle
ja trendikkäille diggaripiireille olin menneen talven lumia, ex-stara,
jolle oli helppo hymyillä säälivästi.
Mutta en ollut yhtään epätoivoinen. Raamatussakin puhutaan
lihavista ja laihoista vuosista: vaikea aika pitää vain elää läpi. Koko
ajan olin varma, että jossain vaiheessa onneni kääntyy. Ja niin lopulta tapahtuikin.
Valintojani on ihmetelty ja arvosteltu. Jotkut pitävät niitä täysin
älyttöminä. Monta kertaa minua on syytetty itsekritiikin puutteesta. Mutta en piittaa ihmisten mielipiteistä. Oma historiani on osoittanut, että lapsenmielinen innostus ja usko perivät lopulta voiton.

kansainvälistä :: te x t and photo A nne Peltola

A GOOD
FOUNDATION IS
EVERYTHING

Sand sculpting is a
delicate art form that
requires both vision and
concentration.

Sand sculpting is an art form mastered by few and
adored by many. In the beginning of August, Oulu UAS
had the pleasure of having a Japanese sand sculptor
from the Tottori prefecture as its guest. Together with
some Finnish sand sculptors, M r A ndoh came to assist
Oulu UAS with its new promo photos. – For our photo
shoot, I originally found a sand sculpting instructor and
teacher from Kalajoki, Ms Sa n na - Ma ri Prit ti nen, and
she suggested that she would bring along Mr Andoh. We
were more than happy to hear this news, and agreed with
Sanna-Mari’s suggestion immediately, says the co-ordinator
of the photo shoot, Ms A n na Ti monen from Oulu UAS.
Yu Andoh has been an enthusiastic sand sculptor for three
years now. For him it all started in 2009, when he entered an
international sand sculpting competition in his home town, and
won it. – I have not taken any courses in sand sculpting. I am
a self-taught sculptor, Yu laughs. Compered to other art forms,
sand sculpting has one big advantage: the material is free.
– You are very lucky here in Oulu. In Tottori, our sand dunes
are a part of a nature park, so it is not so easy to just go and
start sculpting here. Here anybody can just walk to the beach and
start sculpting. You do not even need special tools. Any kitchen
utensils, buckets, spatulas, shovels and such are just fine for the
work, Yu explains. According to him, there are also differences in
the sand sculpting traditions between the Finns and the Japanese.
– Actually, sand sculpting is such a new art form, that I do not
know whether you can talk about a tradition yet. Nevertheless, in
Japan, people can spend thousands of euros in the preparations and
foundation of one large piece of sand art. Here in Finland, you do the
foundation a bit differently without spending a lot of money. And that
is fine, too, Yu explains.
Yu has been to Finland several times already. This time he is staying
for three months. – I like the country, its people, weather and nature. It is
not so warm here during the summers and not too cold during the winters.
I even like the snow, Yu analyses. He also finds a lot of similarities between
the Finns and the Japanese. – The Japanese are very shy, friendly and
polite. As are the Finns. And oddly enough, there are also some similarities
in the languages. However, in Finland people enjoy life more, Yu elaborates,
and this is why I also love spending time here. When asked about the tricks of
the trade, Yu does not hesitate: – My head is always full of ideas for new sand
sculptures. It is the foundation that either makes or breaks your sculpture as
well as the weather conditions. But that is also the fun part of this art form: you
cannot control everything, Yu sums up.
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Oamkin henkilöstö ja opiskelijat
osallistuivat kesän aikana kilometrikisaan, jossa tarkoitus oli joukkueena pyöräillä mahdollisimman
paljon kilometrejä. Myös yksilöllisiä suorituksia seurattiin. Loppukesästä joukkueen ylivoimaiseksi
kilometrikuningattareksi oli noussut bioanalytiikan koulutusohjelmassa opiskeleva Ki rsi Puti la. – Olen ollut kesän oman alan
töissä Lappeenrannan keskussairaalassa, ja työmatkapyöräilyä
kertyy joka päivä 44 kilometriä.
Lappeenrannassa on ollut mahtavat maisemat pyöräillä, vaikkakin maasto on mäkistä ja erilaista
kuin Oulussa. Kesä on ollut sateinen, mutta se ei ole haitannut,
sillä olen halunnut pyöräillä työmatkoja myös ”lenkkimielessä”.
Kommelluksilta on pääasiassa
säästytty, ja Kirsi on kaatunut kesän aikana vain kerran, kun kuorma-auto ei väistänyt häntä suojatiellä. – Onneksi jarrut toimivat
pyörässä hyvin, Kirsi kiittelee.
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