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KUVA JUSSI TUOKKOLA

Lepo on tarpeen
Ihmiset saattavat nähdä minut toisenlaisena kuin mihin ovat tottuneet. Välillä olen neuvotteluissa
36 tuntia Brysselissä, ja palattuani Suomeen työt jatkuvat hallituksessa saman tien. Herkkyyteni on kärsinyt, tilitti väsyneen oloinen pääministeri Katainen lauantaiaamun Ylen ykkösen haastattelussa.
Katainen myönsi, että myös hänen kykynsä ottaa vastaan palautetta ja herkkyys kommunikoida
ihmisten kanssa on kärsinyt.
Arvostan tuollaista rohkeutta ja avoimuutta. Usein ajatellaan, että merkittävällä ja vastuullisella paikalla ei voi väsyä – ei ainakaan puhua siitä.
Keneen hyvänsä pätee sama: paljon työtä ja vähän lepoa johtaa väsymykseen, vaikka pitäisikin työstään.
Onneksi meillä Suomessa on mahdollisuus pitkään kesälomaan. Kaikkialla, esimerkiksi Etelä-Koreassa, näin ei ole. Voimme itsekukin parhaaksi katsomallamme tavalla kerätä voimia syksyn ja talven haasteisiin. Lataan akkujani liikkumalla; erityisesti nautin suunnistamisesta ja golfista. Se auttaa minua jaksamaan.
Rentouttavaa kesää!
Mielipiteesi on tärkeä.
Kysy, kerro ja kommentoi:
jouko.paaso@oamk.fi

USKALLA
VALITA
OIKEIN.

Oulun seudun ammattikorkeakoulun

Toimituspäällikkö Anne Peltola

sidosryhmälehti, Kiviharjunlenkki 1 B,

AD, kuvatoimittaja Riina Kansanoja

PL 222, 90101 OULU, toimitus@oamk.fi

Kansien kuvat Jussi Tuokkola

Vastaava päätoimittaja Jouko Paaso

Painos 2 000 kpl, Erweko Oy

Päätoimittaja Anne-Maria Haapala

Paperi Munken Pure

Julkaisuneuvosto Jyrki Laitinen, Risto Ki-

Vuoden 2013 toinen numero.

mari, Irene Isohanni, Anne Anttinen, Allan

Seuraava numero ilmestyy syyskuussa 2013.

Perttunen

Aito löytyy myös verkosta: oamk.fi/aito.
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PALA AITOUTTA :: teksti Noora oja, kuva mikko Törmänen
Kahden päivän festivaalin
rakentamisessa on mukana
noin 80 talkoolaista.
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Qstock
pyörii
yhteistyön
voimin
Qstock nousee Oulun Kuusisaareen ja Raatin alueelle 26.–27. heinäkuuta.
Festivaali rakennetaan pitkälti vapaaehtoistyöllä.
Pohjois-Suomen suurin festivaali Qstock kansoittaa Oulun Kuusisaaren ja Raatin alueen
heinäkuun viimeiseksi viikonlopuksi. Iso festivaali saadaan pystytettyä ja pyörimään vapaaehtoistyöntekijöiden ja seurojen avulla. Ainut
vaatimus vapaaehtoistyöntekijälle on 18 vuoden ikä. Oululainen valokuvaaja M i kko Törmä nen on ollut mukana Qstockin järjestämisessä jo lähes kymmenen vuotta.
– Se on sellainen kesän mukava perinne.
Kun kesä alkaa lähestyä, niin sitä miettii, että
onkohan se Qstock taas, ja olenkohan töissä siellä.
Vapaaehtoistyöntekijäksi haetaan täyttämällä hakemus festarin nettisivuilla. Mikko on
kuitenkin ollut mukana jo niin monta kertaa,
että rekrytointi sujuu puhelinsoitolla. Ei hän
edes tarkkaan muista, miten alun perin lähti
Qstockiin vapaaehtoiseksi.
– Tunnen perustajat, joten varmaankin sitä
kautta sinne päädyin. En vielä tiedä, olenko
mukana tänä kesänä. Omalla kohdallani ei sen
kummemmin tarvitse käydä läpi hakuprosesseja. Jos joku soittaa että tarvitaan, niin menen jos pääsen. Ei siitä jaksa stressata.

PALKK ANA HY VÄ MIELI

OPASTEET PAIKOILLEEN

Vapaaehtoistyöntekijät saavat työstään työkokemuksen lisäksi palkaksi festaripaidan sekä
rannekkeen tapahtumaan. Palkkaa vapaaehtoistyöstä ei makseta, eikä se Mikon mielestä ole edes tärkeää. Auttamisesta saa hyvän
mielen – muuta ei tarvita.
– Festareilla on hyvä yhteishenki, ja tietää
tekevänsä näkyvää ja tärkeää työtä. Tekemisen meininki Qstockissa on loistava. Ystäväpiiri laajenee joka kerta.
Kaikki Qstockin vapaaehtoistyöntekijät
työskentelevät seitsemän tuntia kahtena päivänä. Jokaisen työntekijän työpisteet ovat
tiedossa etukäteen, mutta työvoimaa saatetaan myös siirrellä tarpeen mukaan pisteeltä
toiselle. Työtehtäviä on laidasta laitaan aina
festarialueen somistuksesta järjestyksen valvontaan ja rannekkeen vaihtoon. Eikä kaikkia
töitä tehdä festarin aikana, vaan myös tapahtuman pystytys ja purku vaativat tekijöitä.
Mikon työt ovat painottuneet enemmän
etukäteistyöhön, ja työajat ovat vaihdelleet
vuosittain. Viime vuosina Mikko on kuitenkin jo
osannut organisoida omia töitään siten, ettei
niitä ole tarvinnut tehdä yötä myöten.

Mikko on tehnyt Qstockissa töitä pääosin
opastepuolella. Käytännössä työ on siis opastekylttien asentamista ennen festaria ja niiden
poistamista festarin jälkeen. Mutta on mies
jokaisena vuonna päässyt myös hyödyntämään valokuvaajan ammattitaitoaan. Jotain on
tullut aina kuvattua, ja kuvat ovat päätyneet
Qstockin nettisivujen kuvagallerioihin. Mikon
mukaan sillä ei ole kuitenkaan niin väliä, pääseekö festareilla tekemään oman alan töitä.
– Minun mielestäni kaikista hommista on
aina hyötyä, jos niihin asennoituu oikein.
Sitä Mikon ei tarvitse kauan miettiä, mikä
vapaaehtoistyössä on parasta. Se on se hetki,
kun on saanut omat työt tehtyä ja pääsee kävelemään portista sisään festarialueelle.

OAMK TARJOAA
TÄNÄKIN KESÄNÄ
VETTÄ JANOISELLE
FESTARIKANSALLE.
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Lähikuvassa :: teksti DA N I EL WA LLEN I US, kuva PEK K A K A LL ASA A R I

Teollisuusneuvos on ikuinen teekkari
Jorma Terentjeff rakastaa työtään ja haluaa oppia koko ajan uutta.

MILLAINEN MIES LÖY T Y Y
NIMEN TAK A A?
Olen ollut teollisuuden eri tehtävissä 40 vuotta,
ja vaikka nyt pyöritänkin hiihtokeskusta, sanon
mielelläni olevani high tech -miehiä. Sinä aikana elektroniikka-ala on muuttunut täysin. Olisin vuoden kuluttua eläkeiässä, mutta en halua
päästää työstäni irti. Olen ikuinen teekkari.
MIK Ä SAI SINUT LÄHTEMÄ ÄN
ELEKTRONIIKK A-ALALLE?
Minulla oli kouluaikana hyvä kaveri, jonka kanssa kiinnostuimme radiotekniikasta. Kun saimme ensimmäisen radion toimimaan, se avasi
maailman. Siinä vaiheessa aloin miettiä, mitä
kaikkea elektroniikalla voikaan tehdä. Minulla
oli Oulun yliopistossa hyvät opettajat, ja pääsin unelma-ammattiin Saloralle radiotuotannon
päällikön tehtäviin. Muut ihmettelivät, että miksi minä tällaista teen. Vastasin, että tämä on
aivan mahtavaa.
MITÄ T YÖKUVIOISI KUULUU
TÄLLÄ HETKELLÄ?
Iso-Syötteen pyörittämisen lisäksi olen vähemmistöosakkaana muutamissa yrityksissä, harjoitan normaalia sijoitustoimintaa ja olen mukana joissain kehityshankkeissa. Pisimmät
työpäivät ovat 12–13-tuntisia, mutta onneksi on myös aika paljon päiviä, joina ei tarvitse
tehdä mitään.

MITEN HIGH TECH -MIES PÄ ÄT YI
YRITTÄJÄKSI HIIHTOKESKUKSEEN?
Se oli sattumien summa. Olemme käyneet
siellä paljon, ja keskus oli taloudellisesti huonossa kunnossa. Useat tutut sanoivat, että ostakaa se pois ja ruvetkaa kehittämään sitä, ja
niinhän me teimme.
MIK Ä T YÖSSÄ ON ARVOKK AINTA?
Ihmisellä on halu tehdä ja toteuttaa asioita
sekä auttaa muita. Työnteko antaa voimia ja
onnistumisen kokemuksia. Ihmistä ei ole tehty joutenoloon. Joku saattaa antaa kaiken aikansa harrastuksilleen, mutta monesti niistäkin tulee työ.
MITEN VIETÄT VAPA A-AIK A ASI?
Matkustelemme vaimon kanssa paljon kotimaassa ja ulkomailla. Käymme erilaisissa tapahtumissa ja vietämme city-lomia eri puolella
maailmaa. Lisäksi katsomme paljon elokuvia,
ja ison osan ajasta vie myös valokuvaus. Luontokuvaus on minulle se läheisin. Se on valtavan kansainvälinen harrastus, jossa tutustuu
uusiin ja erilaisiin ihmisiin.

mista, mutta siellä meillä ei ole samanlaista
sosiaalista verkostoa kuin täällä. Oulussa on
tietty olemisen helppous, ja tunnissahan täältä
sinne Helsinkiinkin lentäen pääsee.
MIK Ä ON ROHKEA A?
Se, että uskaltaa kyseenalaistaa asioita ja olla
mukana niissä muutoksissa, joita kyseenalaistaminen tuo. Ihmiset ovat hirveän hyviä ajattelemaan, että edut ovat saavutettuja. Rohkeutta on aloittaa puhtaalta pöydältä ja lähteä
positiivisesti uusiin asioihin.
MITÄ TULEVAISUUS TUO
SINULLE TULLESSA AN?
Kaikki lähtee tietysti siitä ajatuksesta, että pysyn terveenä. Minua kiinnostaa valtavasti se,
miten teknologia vielä kehittyy. Haluan pysyä
virrassa mukana ja toivon, että se pikku teekkari pysyisi sisälläni. Myös perhe on tullut iän
myötä entistä tärkeämmäksi. Onneksi meillä
on vaimoni kanssa paljon yhteisiä harrastuksia.

T YÖSI ON VIENY T SINUT YMPÄRI
SUOMEN JA ULKOMAILLE.
MISSÄ ON KOTISI?
Olemme käyneet tätä vaimoni kanssa monta kertaa läpi, ja tällä hetkellä se on Oulussa.
Harkitsimme jonkin aikaa Helsinkiin muutta-

PUHEKUPLIA :: teksti SUSA N N A SO L A J O K I

RAKASTAN SITÄ TUNNETTA,
KUN HUOMA A, ETTÄ ON
PALJON ASIOITA, JOISTA
EI OLE OLLUT TIETOINEN.
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blogit.oamk.fi.

OAMKISTA LÖYTYVÄT PARAS
OSA AMINEN
JA LAITTEET.

TV:stä tuttu keksintö testissä
Oamkin autolaboratorio toimii Leijonan luola
-ohjelmassa nähdyn Waulis Motorsin kehittämän
moottorin puolueettomana testaajana. Uuden menetelmän avulla moottorin hyötysuhde paranee, ja
polttoaineen kulutus pienenee.
– Olemme olleet hyvin tyytyväisiä osaamisen tasoon, kerimäkeläisen Waulis Motorsin hallituksen
puheenjohtaja Ta pio Poh ja la i nen kommentoi testauspaikan valintaa.
Yhteistyö on johtanut myös yhteen opinnäytetyöhön Oamkissa.

VALOKUVAUKSEN
PARISSA
TUTUSTUN
UUSIIN
IHMISIIN.

Luonnonvara-alan koulutus muuttaa 1.8.

OAMKIN KIRJASTO
ON KAIKILLE AVOIN.
oamk.fi/kirjasto.

Oamkin luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus muuttaa
kesän aikana Sanginsuusta Kaukovainion kampukselle.
Toiminta uusissa tiloissa alkaa 1.8. Saman katon alta
Kotkantieltä löytyy myös tekniikan ja kulttuurialan opiskelijoita ja henkilökuntaa. Yhteiset tilat lisäävät monialaisen yhteistyön mahdollisuuksia.
Lue lisää: oamk.fi/luova.
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Oamk kehittää :: teksti pä ivi m ä kinen, Kuva OA M K I N A RK ISTO

Miten olisi väriään vaihtava tapetti?
Oamkissa kehitetään painettavaa elektroniikka hyödyntäviä tuotteita.
Ajatus väriään tai kuviointiaan vaihtavasta ja
valaistuksena toimivasta sähköisestä tapetista tuntuu huimalta. Oululaisen Detemex Oy:n
toimitusjohtaja Ju ha La m pela n mukaan painettavaa elektroniikkaa hyödyntäviä tuotteita
ideoidaan Pelle Pelottoman asenteella. Mutta
kun ideasta halutaan tehdä kaupallinen tuote,
on otettava käyttöön harkinta ja laskin. Tapetti
tuskin päätyisi markkinoille.
– Painetulla teknologialla on paljon kaupallisia mahdollisuuksia. Materiaalit ovat keveitä ja joustavia, valmistaminen on huokeaa ja
käyttökohteita on paljon, Juha sanoo.
Detemex oy on mukana Oamkin, Oulun yliopiston ja VTT:n BioPrint-hankkeessa. BioPrint
kehittää ja testaa painokoneella ja tulostimilla valmistettavaa elektroniikkaa. Painamalla
voidaan valmistaa esimerkiksi verensokerimittarin liuska, rakennuksen seinärakenteeseen
tuleva kosteudenilmaisin, paristo tai aurinkokenno.
tietotaitoa hyödyntäen pienin
askelin eteenpäin
Juha perusti Detemexin vuoden 2012 alussa. Keväällä yritykselle avautui tilaisuus liittyä
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BioPrintiin. Detemex kehittää kuluttajamarkkinoille uutta painonhallintajärjestelmää, jossa
painettua teknologiaa hyödynnetään sensorissa ja sen lukijalaitteessa. Enempää Juha ei
kerro, koska patenttihakemus on parhaillaan
vireillä. Muitakin tuoteideoita on, mutta pienessä parin hengen yrityksessä edetään vielä pienin askelin.
Hankkeessa aukeni kontakteja muihin mukana oleviin yrityksiin ja mahdollisuus hyödyntää Oamkin tietotaitoa – talossa on Juhan mukaan painoprosessi ja materiaaliteknologiat
hallussa.
– Sovelluksemme näyttää vaativan uusia
materiaaleja. Oamk on pystynyt painamaan eri
materiaaliyhdistelmiä ja testaamaan niiden toimivuutta painoprosessissa.
Ketteryydestä etua kehitystyössä
Painettavan teknologian mahdollisuudet ovat
kiehtovat, mutta liiketoiminnan luominen alalle
vaatii Juhan mukaan paljon selvitystyötä. Juha
ja hankkeen projektipäällikkö A nt ti Berg ovat
tyytyväisiä siitä, ettei hankkeessa tutkita asiaa vain tutkimisen ilosta, vaan yrityksiä aktivoidaan kehittämään tuotteita, jotka menevät

markkinoille asti. Potentiaalia liiketoiminnalle
on – erään ennusteen mukaan vuoteen 2020
mennessä alan markkinat viisinkertaistuvat
alle 200 miljoonasta dollarista lähes miljardiin.
Oamk on ollut mukana painettavan teknologian hankkeissa vuodesta 2009 lähtien. Käytännön työ hankkeessa on esimerkiksi uusien
tulostusmateriaalien ja erilaisten tulostus- ja
painomenetelmien testaamista ja prototyyppien valmistamista mukana oleville yrityksille.
Antin mukaan Oamk on löytänyt hankkeessa oman roolinsa yliopiston ja VTT:n rinnalla.
– Olemme käytännönläheinen ja ketterä
toimija. Laitteistomme mahdollistaa pienten
sarjojen tekemisen alhaisilla kustannuksilla.
Yritykset ovat aktiivisesti mukana ja testaavat
painamiamme tuotteita. Oamk saa yrityksiltä
uutta asiantuntijatietoa esimerkiksi biokemian alalta.
Lue lisää: oamk.fi/bioprint

Kuvassa erikoistutkija Harri Määttä operoi
nScrypt-3D-dispenserillä. Toimintaa tarkkailee
laboratorioalan opiskelija Hanna Hietala.

AVAIMET MENESTYKSEEN:
JOUKKORAHOITUS JA SPARRAUS
VIITTA OHJAA KOHTI UNELMIA
Oululainen CaddieON Oy panostaa asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen laskemalla liikkeelle suomalaisille golfareille suunnatun
osakeannin. Joukkorahoitus on vielä toistaiseksi harvinainen rahoitusmuoto, mutta
CaddieON uskoo menettelytavan sopivan
tuotekonseptiinsa.

golffareille
tarkoitettu
tuote kerää
automaattisesti reaaliaikaiset pelitiedot.
Tiedot tuovat peliin sosiaalisen ulottuvuuden, kun jokainen lyönti on helppo jakaa
peliyhteisön kanssa. Myös kenttäyhtiöt pystyvät tiedon avulla tehostamaan omaa toimintaansa.
Yhtiön tavoitteena on viedä tuote kansainvälisille markkinoille. Kansainvälistyminen on yksi osa-alue, jossa kasvuyrittäjyyskeskus Business Kitchen on sparrannut
CaddieON Oy:tä.
– Olemme yhdessä avainhenkilöiden
kanssa perehtyneet liiketoimintamalliin ja
kansainvälistymisstrategiaan, taustoitaa
Oamkin projektipäällikkö Terho Jyl hä lehto
Business Kitchenistä. Toimitusjohtaja Tuo mo La l l i on tyytyväinen sparraukseen ja
asiantuntija-apuun.
– Business Kitchen on tarjonnut meille
ainutlaatuisen mahdollisuuden oman toimintamme eri osa-alueiden kehittämiseen, hän
toteaa.

Oamkin toteuttaman Viitta.fi-verkkopalvelu pyrkii parantamaan pienyrittäjien työhyvinvointia. Yrittäjä voi kartoittaa
työhyvinvointinsa nykytilaa ja ryhtyä rakentamaan omaa
polkuaan kohti unelmia. Työhyvinvointinsa nykytilaa kartoittamalla yrittäjä saa tietoa voimavaroistaan ja haasteistaan.
Rekisteröitymällä ilmaiseen palveluun yrittäjä voi tallentaa
unelmansa. Samalla käyttöön saa työkalun, joka tukee matkalla kohti unelmia.
Tutustu palveluun osoitteessa viitta.fi.

Visuaalisesta demosta
nostetta
teksti noora oja

Oulu tunnetaan teknologiakaupunkina. Uudelle yritykselle teknologiaan
keskittyvä ajattelu voi olla myös kompastuskivi. Yritykset valmistavat
yleensä tuotteestaan esittelyversion, jossa teknologiset ominaisuudet
ovat jo pitkälle vietyjä. Kehitystyövaiheen aikana ei synny tuloja, ja kun
esittelyversio on valmis, voi yrityksen talous olla jo pahasti miinuksella.
Oamkin ViND-hanke tarjoaa ratkaisun tähän ongelmaan.
ViNDin tarkoituksena on kouluttaa erityisesti teknologia- sekä media-alalla toimivien yritysten väkeä tuottamaan nopeasti toteutettavia
visuaalisia demoja yritysten omien tuotteiden, sovellusten ja palveluiden kaupallistamista varten. Ideana on tehdä liikeideasta ensin visuaalinen demonstraatio sen sijaan, että valmistettaisiin teknisesti viimeistä
piirtoa myöten valmis tuote.
– Visuaalinen demo on yrityksille investointi tulevaisuuteen. Se toimii apuna markkinoinnissa ja markkinatutkimuksessa, tuotekehityksen
testauksessa sekä tuotteen myynnissä sijoittajille, kertoo ViND-hankkeen puolesta puhuja Seppo Salow, SPDesign Oy:stä.
Lue lisää: oamk.fi/vind
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1 yö, 8 vauvaa
Kätilöopiskelija Minna Pääaho Oamkin Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä oppi
yövuoron aikana lisää sydänäänikäyrän tulkinnasta ja ompelusta. Lisäksi hän sai
muistutuksen siitä, että tilanteet synnytyssalissa saattavat muuttua nopeasti.
10

R E P O R TA A S I :: teksti jenni r ä in ä , kuvat pekka kallasaari
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21.15 Keväinen ilta-aurinko luo viimeisiä
säteitään Oulun yliopistollisen sairaalan
vaaleisiin kiviseiniin. Kätilöopiskelija M i n na Pääa ho, 28, kävelee musta verryttelyasu päällään sisälle synnyttäjien vastaanoton ovesta. On alkamassa Minnan
elämän toinen yövuoro synnytysosastolla.
Edellinen yö oli rauhallinen. Minna oli
mukana hoitamassa vain yhtä synnytystä.
Minna lähtee vaihtamaan työvaatteet.
Kansiliasta kerrotaan, että osastolla on hiljaista: yhdeksästä huoneesta vain kahdessa on synnyttäjä. Kätilö toteaa, ettei se
kerro vielä mitään. Etukäteen ei koskaan
tiedä, miten tilanne yön aikana muuttuu.
21.30 Käytävät ovat tyhjät ja hiljaiset. Kätilöt ovat kokoontuneet kanslian sisälle antamaan raporttia vuoron vaihtuessa. Kanslian ulkopuolella on muovisäkissä
odottamassa suuret kasat Marttojen vastasyntyneille kutomia villasukkia.
Yhteen nurkkaan on kerätty pyörätuoleja. Keinutuolin vieressä pöydällä on valkoisia ja punaisia ruusuja sekä käsidesi.
Käytävän hiljaisuus rikkoontuu, kun palaveri päättyy, ja kätilöiden iloinen pulputus
täyttää tilan. Vuoronsa lopettavat kätilöt
hakevat avohyllyköstä puhtaan vaatekerran valmiiksi seuraavaa vuoroa varten.
22.04 Minna koputtaa ykköshuoneen
ovelle ja vie sisälle lämpöpussin. Hän palaa takaisin ja alkaa letkuttaa keittosuolaa.
Äidille suunnitellaan epiduraalipuudutetta.
Sitä varten on oltava avoin suoniyhteys, johon keittosuolaliuosta tarvitaan.
Minna pohtii, että yksi vaikeimmista
opittavista asioista synnytysosastolla on
ollut avautumisvaiheen kivun hoito ja todella kipeän ihmisen kohtaaminen. Minna
on oppinut monia kipua helpottavia apukeinoja. Lisäksi hän on huomannut, että
tieto synnytyksen etenemisestä ja sikiön
voinnista luo turvallisuuden tunnetta. Supistusten välissä rentouttaa perustarpeista huolehtiminen.
Kätilö kansliasta huikkaa, että parikolme uutta synnyttäjää on tulossa. Minnaa mietityttää, milloin ykköshuoneen
vauva syntyy.
22.20 Uusi synnyttäjä saapuu neloshuoneeseen. Hän kävelee hymyillen
kohti käytävän perällä olevaa huonetta.
12

Nyt tuli
äksöniä!
Perässä kävelee ulkovaatteissa isä, joka kantaa käsissään pinoa vaatteita.
Viisi minuuttia myöhemmin toiseen huoneeseen kävelee hoitajan opastamana uusi
äiti. Osasto alkaa herätä yöhön.
22.35 Minna kuljettaa ykköshuoneeseen
PCB-puudutusvälineitä. Epiduraalin sijaan huoneessa päädyttiin toiseen puudutukseen. Kohdunsuun tilanne oli edennyt. – Nyt tulikin äksöniä, synnytys edistyy, hän kertoo.
Minna purkaa huoneeseen synnytyspakkausta. Isä istuu ikkunan vieressä hiljaisena, ja
äiti lepää sängyssä lakanan alla. Oamkin kätilöopiskelijat tekevät harjoittelunsa vasta neljäntenä opiskeluvuotenaan. Minna myöntää,
että on ollut hankala hyväksyä se, kuinka paljon opittavaa vielä on.
– Vaikka teorian tietäisi, on työ opittava
käytännössä. Kätilöt ovat olleet hirveän kannustavia, ja olen päässyt tekemään paljon.
Ensimmäisessä synnytyksessä kolme viikkoa sitten Minnaa opetettiin konkreettisesti kädestä pitäen, kun kätilö piti omia käsiään Minnan käsien päällä vauvan ulosautossa.
22.50 Kansliassa tarkkaillaan, kuinka ambulanssi ajaa ulko-oven eteen. Paareilla tuodaan sisälle synnyttäjä, joka on käpertynyt kylkiasentoon. Kansliassa olevaan tussitauluun
kirjataan uuden tulijan tiedot. Nyt synnyttäjiä
on viidessä huoneessa.
23.10 Minna tulee pois ykköshuoneesta.
Äidiltä puhkaistiin sikiökalvot.
– Nyt odotetaan.
Näin yö jatkui
01.00 Minna jatkaa kakkoskätilönä huoneessa
numero neljä. Kakkoskätilö auttaa synnytystä hoitanutta kätilöä käytännön asioissa huolehtien muun muassa siisteydestä ja vauvasta.
Kakkoskätilönä toimimisen jälkeen hän vie ykköshuoneen äidin ja poikavauvan lapsivuodeosastolle.
02.30 Lyhyt ruokatauko. Minna valmistelee ykköshuoneen seuraavaa synnyttäjää varten.
03.00 Minna siirtyy hoitamaan seuraavaa
synnytystä ohjaavan kätilön kanssa. Tyttövauva syntyy viideltä. Minna harjoittelee tikkien
ompelemista.
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5.30 Minna tekee paperityöt synnytyksestä valmiiksi. Papereihin kirjataan tarkasti muun muassa yön
aikana annetut lääkkeet sekä synnytyksen eteneminen, vauvan mitat ja vointi.
7.00 Aamuvuoro saapuu osastolle. Minna kertoo
yön kuulumiset omalta osaltaan. Osastolle syntyi yön
aikana kahdeksan vauvaa eli yö oli varsin normaali.
7.30 Minna lähtee kotiin. Hän aikoo nukkua enintään puoli kahteen saakka.

Poikavauva punnitaan heti synnytyksen jälkeen.

Olen etuoikeutettu, kun saan olla mukana
näin erityisissä tilanteissa.

PS :: TEKSTI JENNI RÄINÄ KUVA PEKKA KALLASAARI

Oulussa koulutetaan
kätilöt puoleen Suomeen
Oulussa aloittaa tänä vuonna kätilökoulutuksen 60 opiskelijaa, joista kaksikymmentä on aikuisopiskelijoita. Kätilötyön lehtorin U l la Paa nasen mukaan
yhtä opiskelupaikkaa kohti on noin viisi ensisijaista hakijaa. Kokonaishakijamäärä on 14 hakijaa paikkaa kohti.
Kätilöistä on jo työmarkkinoilla pula. – Eläköityminen on tulevina vuosina
niin hurjaa, ettei meidän kouluttama määrä edes riitä.
Suurin osa Oulussa koulutetuista kätilöistä jää töihin Pohjois-Suomeen.
Pohjois-Suomen erityispiirteitä kätilökoulutuksessa ovat monisynnyttäjät ja
pitkät välimatkat, joiden vuoksi terveydentilan onnistunut arviointi on erityisen
tärkeää.
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KESTÄVIÄ AJATUKSIA :: TO I M I T TA N U T M I I A K Ä RN Ä , KU Va H A N N A PO RO PU DAS

Liikuteltavaa lämpöä
Projektikoordinaattori J ouni K ä ä ri ä inen
H ajautetun uusiutuvan energ ian tuotannon kehitys - ja
koulutusympä ristö - investointihanke

– Tekniikan yksikköön rakennetaan liikuteltava, modulaarinen sähkön- ja
lämmöntuotannon pilotointilaitos. Tuloksena on uusiutuvia energialähteitä, kuten puukaasua, biokaasua, aurinkoenergiaa, tuulivoimaa tai kiinteitä
biopolttoaineita käyttävä sähkön- ja lämmöntuotantolaitteisto. Investointihankkeessa mahdollistaa tarvittavien laitteiden hankinnan projektin aikana,
ja laitoksen valmistuttua vuoden lopulla sitä voidaan käyttää kehitys- ja koulutusympäristönä.
Sähkön- ja lämmöntuotannon laitos rakennetaan merikonttiin, jolloin osia
siitä voidaan tarvittaessa viedä eri puolille maakuntaa esimerkiksi maatilan
biokaasulaitoksen yhteyteen testiajoihin. Maatila onkin hyvä esimerkki paikasta, jossa laitosta voidaan hyödyntää. Maatilan itse tuottamasta bioraaka-aineesta voidaan tuottaa meidän laitteistolla sähköenergiaa ja käyttää se
maatilan tarpeisiin tai syöttää valtakunnanverkkoon.
Edistyneet toiminnanohjaus-, analysointi-, tiedonkeruu- ja automaatiojärjestelmät mahdollistavat polttoprosessin monipuolisen tutkimuksen. Ympäristöön kytketään myös aurinkopaneeli, tuuligeneraattori ja polttokenno, joiden avulla hajautetun energiantuotannon varmistamista kaikkina vuoden- ja
vuorokaudenaikoina voidaan tutkia.
Testaus- ja pilotointiympäristö luo uusia yhteistyömahdollisuuksia ammattikorkeakoulun kanssa. Oppilaitokset voivat käyttää kehitys- ja koulutusympäristöä uusiutuvaan energiaan liittyvässä koulutuksessa ja tutkimuksessa. Pitkällä aikavälillä hajautettujen energiaratkaisujen käyttö lisääntyy, ja
alan pk-yritysten tuotekehitysmahdollisuudet paranevat.

Tekniikan yksikköön rakennettava sähkön- ja lämmöntuotannon laitteisto
mahdollistaa energiantuotannon siellä, minne kaukolämpöverkko ei yllä.
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Mukana arjessa :: teksti DA N I EL WA LLEN I US, kuva A N N E PELTO L A

Monialaisuus avaa uusia näkökulmia
Harjoittelun tai opinnäytteen tekeminen muulle kuin oman alan yritykselle hyödyttää
sekä tilaajaa että opiskelijaa.

Tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan juhlivassa Medifys Oy:ssä on
ollut Oamkin fysioterapian opiskelijoita harjoittelussa niin kauan
kuin toimitusjohtaja Ma l la Björn
muistaa. Kymmenen vuotta sitten
Medifysin ja opiskelijoiden yhteistyö laajeni opinnäytetöiden puolelle.
– Olimme jo teettäneet opiskelijoilla erilaisia pieniä oppimistehtäviä ja aloimme miettiä, miksi emme voisi teettää sellaisia,
joista sekä me että opiskelija hyödymme paljon enemmän, Malla
kertoo.
Vuoden 2003 jälkeen kuusi
Oamkin opiskelijaa on tehnyt opinnäytetyönsä Medifysille. Ne ovat
paitsi fysioterapian, myös tekniikan ja liiketalouden aloilta. Viimeisimpänä työnä on liiketaloutta
opiskelevan Suvi Väyrysen opinnäyte, jossa hän kartoitti Medifysin tunnettuutta ja imagoa. Työ
valmistui tänä keväänä.
– Saimme selville, että Medifys tunnettiin paremmin suhteessa kilpailijoihinsa, vaikka koko ala
kaipaakin lisää imagonrakentamista. Olisi mielenkiintoista nähdä
vuoden parin päästä, onko tunnettuus muuttunut johonkin suuntaan, Suvi sanoo.
YHTEIST YÖLLE JATKOA
Malla kiittelee Suvin opinnäytetyöstä saatua tietoa, ja toivoo,
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että yhteistyö opiskelijoiden kanssa jatkuu tulevaisuudessa.
– Eri alojen osaajat tarjoavat
erilaisia näkökulmia. Esimerkiksi
jonkinlaisen markkinointitapahtuman järjestämisessä on vain mielikuvitus rajana, hän sanoo.
Tähän mennessä Medifysille tehdyt opinnäytetyöt ovat lähteneet yrityksen tarpeista. Mallan
mukaan myös opiskelijoiden itse
ideoimat työt ovat tervetulleita.
– On mahdollista ja jopa toivottavaa, että meitä lähestyttäisiin
omien aiheiden kanssa. Toki sekin
on mahtava tunne, että joku haluaa
tutkia meidän antamaamme aihetta eri näkökulmista.
MAHDOLLISUUS T YÖLLIST YÄ
Fysioterapiaharjoitteluista on syntynyt Medifysiin myös työsuhteita.
– Harjoittelu on hyvä tapa bongata hyvä työntekijä, mutta harjoittelijaan on myös käytettävä aikaa.
Ehkä jotkut yritykset jättävät siksi
sen mahdollisuuden käyttämättä,
Malla pohtii.
Tekniikan ja liiketalouden alojen opinnäytetyöt Medifysille tehneet opiskelijat sen sijaan eivät ole
työllistyneet yritykseen.
– Esimerkiksi tekniikan osaajan palkkaaminen fysioterapia-alan
yritykseen on vaikeaa. Uskon silti,
että meille tehdyistä opinnäytteistä
on ollut hyötyä opiskelijan työllisty-

misessä, Malla sanoo.
Suvin tie vei Medifysille tehdyn
opinnäytteen ja harjoittelun jälkeen Rovaniemelle taloushallinnon
tehtäviin. Nykyinen työ on melko
kaukana opinnäytetyön aihepiiristä, mutta Suvi kokee oppineensa
opinnäyteprosessin aikana paljon
tulevaisuudessa hyödyllisiä taitoja.
– Kehityin paljon oma-aloitteisuudessa, itsenäisessä työskentelyssä ja tutkimuksen tekemisessä.
Ne ovat jokaisessa työssä hyödyl-

lisiä ominaisuuksia.
Sekä Suvi että Malla haluaisivat nähdä enemmän opiskelijoita suorittamassa harjoittelua tai
opinnäytetyötä muissa kuin oman
koulutusalansa yrityksissä.
– Opiskelija tuo yritykselle uusia ideoita oman alansa näkökulmasta. Parhaassa tapauksessa
käy niin, että firma huomaa tarvitsevansa juuri sen alan ihmistä, ja
yhteistyö poikii työpaikan, Suvi sanoo.

antaa positiivista
palautetta yhteistyöstään Oamkin kanssa.
Medifys Oy on vuonna 1983 perustettu oululainen
fysioterapiakeskus, jolla on kaksi toimipistettä. Yrityksen
liikevaihto on noin 830 000 euroa. Tällä hetkellä Medifys
työllistää 15 henkeä.
Toimitusjohtaja Malla Björn

Ulla niemi-rauhala

opastaa Mikaelia
kehonhallinnassa.

TYÖELÄMÄPALVELUT YHDESTÄ PAIKASTA

HARJOITTELUSTA
VOI NAPATA HYVIÄ
TYÖNTEKIJÖITÄ.

Yrityksen helpoin kanava yhteistyön tekemiseen opiskelijoiden kanssa on Oamkin Ripa-työelämäpalvelut. Työelämäpalveluiden kautta voi löytää opiskelijan suorittamaan
kaikkea harjoittelusta ja laajoista projekti- ja opinnäytetöistä pienempiin innovointi- ja laboratoriopalveluihin. Uusien
ideoiden lisäksi työelämäpalveluita käyttävä yritys pystyy
myös vaikuttamaan siihen osaamiseen, mitä palvelut toteuttaneilla opiskelijoilla valmistuessaan on.
Ripa-työelämäpalvelut välittävät kaikkien koulutusalojen osaajia. Ripa palvelee Torikadulla Business Kitchenissä.
Ota yhteyttä: 010 272 1064, ripa@oamk.fi, oamk.fi/ripa
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Kolumni :: teksti HELI SLUNGA, KUVA Qumma Art

ALKEMIAN LAIT ::

Slunga.

Sinulla on tarina, jonka haluat kirjoittaa. Tai sitten maailmankaikkeudessa leijuu kertomus, joka on tarkoitettu saamaan muotonsa sinun kauttasi.
Edessäsi on työläs ja hankala, joskus kivuliaskin prosessi, voisi sanoa, kuten Imre Kertész: sairaus, joka on käytävä läpi. Paraneeko siitä? Hyödyttääkö se jollakin tavalla, sinua tai muita ihmisiä? Et tiedä, mutta alistut asiaintilaan.
Jopa nautit kuumeestasi, sillä tietokoneesi hehkussa sinä olet se suvereeni jumala, jolla on valta luoda ja tuhota. Sinä
päätät, kaikesta.
Sitoudut yksinäisyyteen, niskahartiavaivoihin, jatkuvaan tarkkailuasemissa oloon, sisäisen maailmasi ja arkitodellisuuden välisen matkan epämiellyttävyyteen. Lähetät itsesi mukavuusalueidesi ulkopuolelle, jotta saisit materiaalia.
Lähetät, kuin olisit joku toinen henkilö, ja itse voisit toimia ahnaana sivustakatsojana.
Sillä kirjailijan täytyy, kaiken tausta-, tutkimus-, ja kirjoitustyön lisäksi, myös opetella asettamaan itsensä alttiiksi.
Aukot kirjailijan tiedoissa ovat kuin reikiä sivuilla, mutta itsensä suojaaminen ja kokemuksen puutteesta seuraava näkemyksen puute tekevät koko teoksesta paperisilppua.
Kaikenlaista voi sattua. Yhtäkkiä huomaat kannattelevasi valtavaa käärmettä jonkun halvan hotellin käärmenäyttelyssä brittiläisen white trash -poppoon kiljuessa ympärillä. Joudut sattumalta sivustakatsojaksi pahamaineiselle berliiniläiselle fetissiklubille. Kompuroit milloin minkäkin kaupungin syrjäkujia. Huomaat paukanneesi päätä pahkaa niin syvälle tunteisiisi, ettei sellaisen kivun jälkeen maailma ole enää koskaan sama.
Mutta niin, sinähän olit lähettävinäsi sinne jonkun toisen... itse sinun oli vain määrä toimia kirjaajana…
Ensimmäisen kerran tajuat, että olet oikeasti kirjoittamassa romaania, kun näet unta itse luomasi henkilöhahmon
silmin. Päästäsi on tullut valtava vastaanotin, joka poimii todellisuudesta juuri sen, mitä teokseen tarvitaan.
Ja mikä oudointa, virta ei ole yksisuuntaista. Et ehkä ole niitä, jotka uskovat kristalleihin ja enkeliterapiaan, mutta jotain kummallista tapahtuu: sinulle aletaan myös toimittaa tilaamiasi asioita. Materiaalia ja onnenkantamoisia tulee joka
suunnasta. Lopulta pääsi on täynnä, ja sinun on – alkemian lakien mukaan – yritettävä valmistaa aineestasi kultaa.
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INTERNATIONAL :: text MIIA KÄRNÄ, photo ANTTI PYLVÄS

Talking is silver.
Screaming is golden.

O u l u U A S c on g rat u lates:

Men’s Choir The Shouters 25 years
The internationally famous Mieskuoro Huutajat
(Men’s Choir The Shouters) was formed in 1987
in Oulu. The original idea was to dress 20 men
in black suits, white shirts and black rubber
ties, and train them to shout some of the most
beloved songs in the Finnish song heritage.
At their first performance on December
6, 1987, the Finnish Independence Day, the
choir shouted several patriotic songs and
marches, the national anthem included.
The audience was left gaping when the
choir departed after a short, but maximally
intensive performance.
– At first, we thought that longhaired
men shouting patriotic lyrics could be quite
provocative, and many people could be upset,
but the audience surprised us. From very early
on, the reactions from the audience have varied,
tells M r Petri Si rviö, the leader of the choir.

The choir quickly expanded into more than
thirty members.
– The choir attracted very different sorts
of characters, and I did not even know how
they had heard from us and how much they
were willing to put themselves on the line.
During the years, a total of around 200 men
have shouted at the choir.
When the choir finds a song that pleases
their temperament and warped sense of
humor, the conductor starts dismantling it:
the melody goes first, and usually the text is
also heavily trimmed. The remains are then
cast into a completely new form.
– We have often performed at untypical
places. For example, at our 25th anniversary
concert we performed in an amphitheatre-like
lobby.
Men’s Choir The Shouters have toured

dozens of times abroad, performing in
chamber music halls, rock festivals, jazz
clubs, choir festivals, art galleries and
museums, railway stations, supermarkets,
construction sites, olympic stadiums,
occupied houses, mountaintops, ocean
shores and wet swamps.
The anniversary year ends with a concert
in Tampere Hall January 4, 2014.
– But before that we will visit Folkoperan in
Narvik and then Warsow.
The members of the Men’s Choir The
Shouters, including the leader of the choir,
have never thought that they are doing their
life’s work.
– We have always done that what has been
thrown at us. I am sure, it will be like that for
the next 25 years as well.
Oulu UAS keeps on listening.
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ARKEA aidoimmillaan ::

Ha i l uodon Ma rja n iemeen on
ra ken net tu l i n noja, pa latseja,
va n ki la ja ki l pi kon na. Luom u kset
ovat osa ka hden Li m i nga n la hden
yhtenä iskou l u n ku udesl uoka n
h iekka l i n na n ra ken n uski l pa i l ua.
Oppi laat ovat tu l leet Ha i l uotoon
lei ri kou l u u n. Ta rkoitus on viet tää
yksi yö hotel l issa ja toi nen
telt ta i l len.
Oppi laat tutustu ivat laut ta matkaa n ja Ma rja n iemeen
vi rtuaa l isesti jo en nen matkaa
Oa m ki n 3D - vi rtuaa l i la boratorio
Cavessa. He pääsivät testaa maa n
Vi rMa - ha n kkeessa ra ken net tua
vi rtuaa l i matka i l u ma l l i n n usta,
jossa pääsee tietokoneel la
tutustu maa n ta rkasti ra ken net tu u n
kol m i u lot teiseen ym pä ristöön
Ma rja n iemestä. Sa ma lta ma isemat
ku u lem ma näy t tävät pa i ka n
pää l lä ki n.
H iekka l i n noja on ra ken net tu
usea m pi tu nti ti h kusateessa
ja tu u lessa. Sää ei ole la psia
ku iten kaa n ha ita n n ut, ja kisa on
ti u kka. Lopu lta voit ta ja ksi selviy t y y
poi kien ta idokkaasti vi i meistelt y
pa latsi. Ki ia Kosteti n ja Ven la
Lau ri la n ki l pi kon na ki n
saa ku n n ia ma i n i n na n.
oa m k.fi/vi rma
T EKST I N OO R A OJA
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