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KIVISYDÄN SYKKII
MAAN ALLA
PUU ON KESTÄVÄ
VAIHTOEHTO

Oulua johdetaan luovasti

Autot maan alle
Kivisydän on Oulun keskustan alle syntyvä
pysäköintitila. Rakennusvaiheessa oleva luola
jakaa mielipiteet puolesta ja vastaan. :: 4

Slunga.

Kaupunginjohtaja
Matti Pennanen
vaihtaa roolia
lennosta.

MILLAINEN
ON KAUPUNGINJOHTAJAN
MAANANTAI?
:: 10

Kolumnissa
ääneen pääsee
Uuden Oulun
Vuoden taiteilija
2013 Heli Slunga.

8
No standard
nerds :: 19

Lovi Oy valmistaa ja myy vanerisia
koristepuita ja istuttaa puita
maailman kuivuus- ja eroosioalueille.

:: 16

2

Tietoisuus
hiilijalanjäljestä
säästää selvää
rahaa.

Arjen
kohtaamisia
KUVA JUSSI TUOKKOLA

Olemme rakentamassa Oamk Oy:tä ja uudistamassa organisaatiotamme. Lisäksi
olemme viemässä läpi tilaratkaisuja, joilla saavutamme huomattavia säästöjä. Isoja
muutoksia tulee nopealla aikataululla. Henkilöstömme palaute on ollut, että suunnitelmista ei ole keskusteltu riittävästi.
Toisaalta on muistettava, että liian keskeneräisiä asioita ei voi tuoda keskusteluun ja
että johtajien tehtävänä on johtaa.
Näyttää siltä, että osallistavampi ja avoimempi johtaminen sekä henkilökohtaisempi
kommunikointi on yhä tärkeämpää. Stora Enson
hallituksen puheenjohtaja Gunnar Brock toteaa,
että liiketoiminnassa ja johtamisessa usein tärkeimpiä ovat omaan käyttäytymiseen ja muiden
ihmisten kohtaamiseen liittyvät asiat.
Muistellessaan omaa uraansa hän kertoo yllättyneensä, miten usein faktojen sijasta merkityksellisempää on se, miten johtaja valmistautuu,
käyttäytyy ja reagoi.
Muutostilanteessa on satsattava sekä puheeseen että kuunteluun. Ennen kaikkea on varottava
yksisuuntaisen muutospuheen harhaa.

rehtori jouko paaso

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

ANNAMME
INNOSTUMISEN
JA OSAAMISEN
NÄKYÄ SIINÄ,
MITÄ TEEMME.

Oulun seudun ammattikorkeakoulun

AD, kuvatoimittaja Riina Kansanoja

sidosryhmälehti, Kiviharjunlenkki 1 B,

Kansien kuvat Kirsi Översti

PL 222, 90101 OULU, toimitus@oamk.fi

Painos 2 000 kpl, Erweko Oy

Vastaava päätoimittaja Jouko Paaso

Paperi Munken Pure

Päätoimittaja Anne-Maria Haapala

Vuoden 2013 ensimmäinen numero.

Julkaisuneuvosto Risto Kimari, Irene

Seuraava numero ilmestyy

Isohanni, Anne Anttinen, Allan Perttunen

kesäkuussa 2013.

Toimituspäällikkö Susanna Solajoki

Aito löytyy myös verkosta: oamk.fi/aito.
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PALA AITOUTTA :: teksti Jenni r äinä, kuva PEKK A K ALL ASA ARI

Juha Isoherranen kertoo, et tä
rei l u n 20 metri n sy v y ydessä
meren pi n nasta oleva pa rkkiti la
tu lee olemaa n ti lava.
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Oulun alla metri metriltä etenevä Kivisydän jakaa mielipiteet. Tuleva pysäköintitila hankaloittaa rakennusvaiheessa yritystoimintaa ja asumista, mutta se on merkittävä tekijä liikekeskustan kehittämisessä.
Leveä ramppi kiemurtaa maan alle teatterin ja
kaupunginkirjaston edestä. Reikäiset vihreät
pressut peittävät luolan suurta oviaukkoa kuin
esiriput. Pressujen takana auringonvalo katoaa
ja avautuu holvimainen tila. Ajoneuvotunneli on
kuusi metriä korkea ja kahdeksan metriä leveä.
Parin vuoden kuluttua sitä pitkin ajavat autot pysäköintitiloihin maan alle eli Kivisydämeen.
Projektipäällikkö J u ha Isoherra nen Oulun
yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista johdattaa
syvemmälle luolaan. Hän on vakuuttunut siitä,
että Kivisydän on olennaisen tärkeä Oulun keskusta-alueen kehittymisen kannalta.
– Keskustan lisärakentaminen edellyttää uusien autopaikkojen rakentamista. Tiiviissä keskustarakentamisessa maanpäällistä tilaa pitää
voida käyttää palveluihin, ihmisille.
Tulevaisuudessa ydinkeskustaan ei tarvitse ajaa, vaan sinne pääsee Kivisydämen kautta.
Vastaava parkkitila valmistui pari kuukautta sitten Tampereelle; myös Kuopion torin alla olevaa
Toriparkkia laajennetaan.
Seitsemän sisäänkäyntiä
Saavumme luolan perälle. Kahden työmiehen
heijastinliivit hehkuvat Juhan otsalampun valossa. Toiset kaksi työmiestä ovat sisällä oranssin
jumboporakone Irenen kopissa. Kallioon porataan parhaillaan liikenneympyrää. Ääni muistuttaa etäisesti hammaslääkärin poraa.
Kivisydämen molempiin päihin tulee kaksi-

kaistaiset liikenneympyrät, jotka jakavat liikenteen pysäköintitiloihin. Toinen liikenneympyrä tulee tänne, Seurahuoneen alle.
Toinen tulee Torinrannasta lähtevän kaksikaistaisen pääväylän toiseen päähän Otto
Karhin puiston alle.
Rakennustöiden vuoksi Torinranta on
myllerryksessä. Tunnelityömaan ja Hallituskadun räjähdykset vavistavat tasaisin väliajoin maaperää. Juhan mukaan asukkaiden
ja yrittäjien palaute projektista on ollut kuitenkin pääsääntöisesti myönteistä. Tilojen
tarpeellisuus ymmärretään.
Tämän hetkisen suunnitelman mukaan Kivisydämeen rakennetaan jalankulkijoille seitsemän uloskäyntiä. Arvion mukaan suurin osa
ihmisistä kulkee Stockmannin ja Kauppurin yhteyksistä. Lisäksi yhteyksiä tulee ainakin Otto
Karhin puistoon sekä Jumprun eteen.
10 metriä päivässä
Louhittua tunnelia on nyt Torinrannassa 200
metrin pituudelta. Räjäytystyöt etenevät
kymmenen metriä päivässä, yleensä kahden
räjäytyksen päivävauhdilla. Syksyllä maanalainen pääväylä on louhittu kokonaan läpi.
Ensi vuonna Hallituskadulla tehdään maanpäälliset katutyöt. Vuonna 2015 ostoksille tuleva oululainen voi ajaa suoraan keskustan reunalta maan alle parkkiin ja nousta sen jälkeen
kaupungille haluamastaan kohdasta.

Laaja-alaista
ammattitaitoa
Rakennusalan insinöörit oppivat
monia Kivisydämen kaltaisten projektien rakentamisessa vaadittavia taitoja. Rakennusinsinööri oppii teknistä tietoa muun muassa
maa- ja kalliorakentamisesta, rakennuskaivantojen tuennasta, kallion louhinnasta ja kalliorakenteiden
vahvistamisessa.
– Hyvä perusta on rakennusinsinöörin laaja-alainen osaaminen,
rakentamistekniikan lehtorit Jarmo Erho ja Vesa Kallio toteavat.
Lähes aina rakennusprojekteihin
liittyy kuitenkin erityisosaamista,
joka kehittyy työkokemuksen ja
elinikäisen oppimisen kautta.
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Lähikuvassa :: teksti SA A R A K Ä RK I, kuva T EI JA SO I N I

Oppilaitospastori avittaa verkossa
Virpi Sillanpää-Posio tarjoaa apua chatin kautta.

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

”HARJOITUSTÖISSÄ
ON NÄHNYT, MINKÄLAINEN
YHTEYS OPETETTAVILLA ASIOILLA
ON KÄYTÄNNÖN TYÖHÖN.”
Aku Savolainen, maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma.
Katso video: youtube.com/oamkextra.
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”AITO
USKALTA A
OTTA A
RISKEJÄ.”

Lehtikatsauksen eväillä eteenpäin
Aito osallistui ProCom – Viestinnän ammattilaiset
ry:n lehtikatsaukseen marraskuussa 2012. Lehti sai kiitosta huolellisuudesta, ihmisläheisyydestä
ja lämpimästä yleisilmeestä. Tuomariston mukaan
Aito uskaltaa ottaa myös riskejä.
Kehitettävääkin löytyi, ja joitakin muutoksia näet jo
tässä numerossa. Anna sinäkin palautetta tai ehdota hyvää juttuideaa! Lähetä ajatuksesi osoitteeseen
toimitus@oamk.fi.

en ole mukana pelkissä juhlahetkissä
vaan myös tavallisissa asioissa.

Chat-palvelu Avitus lanseerattiin viime vuoden
lopulla opiskelijoiden avuksi. Avitus on Oamkin ja OSAOn yhteinen palvelu, jossa opiskelijat
voivat keskustella chatin kautta nimettömästi erilaisten avittajien kanssa. Oppilaitospastori Vi rpi Si l la n pää - Posio on ollut toiminnassa
mukana alusta lähtien.
miten päädyit mukaan Avitukseen?
Olen ollut mukana valtakunnallisessa Kirkko
Suomessa -palvelussa Facebookissa. Sieltä
saamistani positiivisista kokemuksista innostuin ajatuksesta paikallisesta palvelusta, jossa käyttäjiä on helpompi neuvoa paikallisesti.
Tämä on paikallisuutensa vuoksi melko ainutlaatuista.
Ennen pappiutta opiskelit sairaanhoitajaksi
sekä diakoniksi. Miten sinusta tuli pappi?
Koin, että sairaanhoitajantyö oli liian kiireistä rinnalla kulkemiseen, jota kohtaan koin
kutsumusta. Niinpä ryhdyin opiskelemaan
teologiaa. Nyt olen työskennellyt pappina 11
vuotta. Niistä seitsemän on kulunut erityisesti lasten ja nuorten parissa perusseurakuntatyössä. Neljä vuotta sitten aloitin työni oppilaitospappina. Minusta piti tulla sairaalapappi,
mutta niin vain tie vei papiksi ammatillisiin oppilaitoksiin.

Mikä tuo vastapainoa työhön?
Vapaa-aika kuluu perheen, luonnon, kirjallisuuden ja käsitöiden parissa. Varsinkin käsityöt
ovat erittäin lähellä sydäntäni, ja olenkin harrastanut niitä koko elämäni. Tykkään uuden kokeilemisesta. Minun on helpompi ajatella, kun
teen käsilläni jotakin. Ilahdun nähdessäni opiskelijoita, jotka tekevät luennoilla ja käytävillä
käsitöitä. Mietin aina, miten aiempia tuotoksia
voi hyödyntää uudelleen.
Miten chatissa voi olla läsnä?
Nuorille on tärkeää voida olla anonyymi. Siksi
Avitus on tärkeä lisäpalvelu, joka tarjoaa matalan kynnyksen apua. Lisäksi nuoret haluavat,
ettei keskustelu tallennu mihinkään.
Chatin avulla pystytään tarjoamaan edes
vähän apua heille, jotka eivät jaksa ajaa itseään eteenpäin ja lähteä avun ulottuville. Heille
chat-palvelu tarjoaa erinomaisen kanavan avun
hakemiseen. Avituksessa emme ole ammattinimikkeillämme vaan pelkästään avittajia.
Mitä kaikkea oppilaitospastorin
työnkuvaan kuuluu?
Meitä on kaksi oppilaitospastoria ja yksi oppilaitosdiakoni. Minun toimialueeni on muun muassa koko Kontinkankaan kampus. Lukuvuoden alussa käymme esittäytymässä uusille

Tuunia opiskelijoille
Liiketalouden opiskelijat tapasivat työnantajia Tuuni13-tapahtumassa helmikuussa. Tekniikan opiskelijat puolestaan viettivät OTEtta työelämään
-yrityspäivää. Työnantajia tarvitaan toimeksiantajiksi projekteihin ja opinnäytetöihin sekä harjoitteluihin ympäri vuoden. Lue lisää: oamk.fi/ripa.

opiskelijoille. Otamme vastaan niin opiskelijoita kuin henkilökuntaa. Käyn myös puhumassa
luennoilla hengellisyydestä työssä.
Opiskelijat osaavat melko hyvin hakeutua luokseni, kun haluavat jutella. Nykyaikana yhteyttä otetaan helposti sähköpostin ja
Facebookin avulla. Syksyisin pidämme paljon
ryhmäytymisiä, joten silloin henkilökohtaisia
kohtaamisia on luonnollisesti vähemmän. Toisaalta niiden jälkeen on helpompi ottaa tuttuun
pappiin yhteyttä.
Joukossa on myös heitä, jotka haluavat
käydä rippikoulun aikuisena, joten heidän kanssaan käymme rippikoulua kahdestaan.
Mikä työssä on itsellesi
arvokkainta?
Pidän siitä, että saan olla läsnä nuorten arjessa. En ole pelkkä juhlahetkien pappi, vaan
saan olla mukana tavallisissa asioissa. Nuorten huolet koskevat yleensä ihmissuhteita ja
seurustelua. Opiskelijat osaavat asettaa papin
koville kysymyksillään. Mielestäni on kuitenkin hyvä, että niin uskalletaan tehdä. Tilanne
on vähän sama kuin perheissä, kun välit ovat
turvalliset ja luotettavat, niin uskalletaan haastaa.

”PYSTYIMME VAIN IHAILEMA AN
SAKSALAISTA TEHOKKUTTA JA
TARKKUUTTA, MILLÄ VIIKON
OHJELMA TOTEUTETTIIN.”
Lue oamkilaisten reissukertomuksia ulkomailta:
blogit.oamk.fi.
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Oamk kehittää :: teksti jaana skyttä , Kuva shutterstock

Tietoisuus hiilijalanjäljestä säästää selvää rahaa
Energiansäästötalkoissa päävastuu on teollisuudella ja julkistekniikalla. Myös kotitalousten
osuus on tärkeä.
Suomessa kotitalouksien osuus energiankulutuksesta on noin kolmannes. Valtaosan energiasta kuluttavat teollisuus ja julkistekniikka.
– Karu totuus on, että vaikka kotitaloudet alentaisivat energiankulutustaan 20 prosenttia, sen vaikutus olisi käytännön tasolla
vähäinen. Ja niin kauan kun sähkö on halpaa, ihmiset eivät sähköä säästä, sanoo OCTES-hankkeen (Opportunities for Community
Groups through Energy Storage) projektipäällikkö Teem u Korpela .
– Yksittäiseen ihmiseen vaikuttaminen on
kuitenkin tärkeää, sillä hiilijalanjäljestään tietoinen kansalainen vaikuttaa todennäköisesti
myös työssään energiaa säästävien ratkaisujen aikaansaamiseksi, SuLA-hankkeen (Sustainable Living Assistant) projektipäällikkö A nt ti
Haa pa la hti muistuttaa.
SuLAn lähtökohta on EU:n tavoitteissa,
joiden mukaan vuoteen 2020 mennessä EUalueella tulee säästää energiaa ja vähentää
hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia. Lisäksi uusiutuvien energiamuotojen käyttöä tulee lisätä
20 prosenttia.
OCTES tutkii sähkönkuluttajien käyttötottumuksia ja niiden muuttumista syrjäseutujen
kehityshankkeissa.
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– Syrjäseuduilla sähkönsiirtoverkoissa on
kapasiteettiongelmia. Pyrimme saamaan kuluttajat tietoisimmiksi kulutuksestaan tarjoamalla
heille seurantajärjestelmiä. Kuluttajiin vaikutetaan myös sähkön hinnalla. Sähkö on edullista
silloin, kun on kapasiteettia, esimerkiksi yöaikaan, Teemu toteaa.
Molemmissa hankkeissa ovat mukana Suomen lisäksi Skotlanti ja Pohjois-Irlanti. OCTESissa on mukana myös Islanti.
Huomio lämmitysjärjestelmiin ja
ilmanvaihtoon
Mitä pohjoisimmille alueille tullaan, sitä enemmän energiatehokkaalta rakentamiselta ja
asumiselta vaaditaan. Suunnitteluvaiheen ratkaisut ovat talon elinkaarikustannuksia ajateltaessa tärkeimmät. Nykyään katsotaan, että
talo kestää noin 50–80 vuotta.
– Kun lämpö ei mene harakoille, säästetään pitkällä tähtäimellä paljon rahaa, Antti ja
Teemu sanovat.
Lämmitysjärjestelmän valinta ja ilmanvaihtoratkaisut ovat keskeisiä tekijöitä, joihin energiaratkaisuissa voi vaikuttaa.
– Taloissa on nykyään monimutkaisia laitteita, joiden yhteentoimivuus tulisi huomioida.

Ei ole järkevää, jos toinen laite lämmittää ja
toinen jäähdyttää. Ilmanvaihtojärjestelmät on
syytä säätää asianmukaisesti ja huoltaa säännöllisesti, Antti neuvoo.
Laitteiden hallinta ei ole aina helppoa. SuLAssa kehitetään etäseurantapalvelua, jonka talonomistaja voisi ostaa kohtuulliseen hintaan.
Rakenteellisilla ratkaisuilla energiansäästöä ei pystytä enää juuri lisäämään.
– Eristevahvuudet ja talojen tiiviys alkavat
olla Suomessa sitä luokkaa, että tiiviyden lisääminen ei ole sen paremmin ympäristönäkökulman kuin taloudellisuudenkaan puolesta
järkevää.
Koko Suomen kattavassa vertailussa Oulussa rakennetaan keskimäärin parikymmentä
prosenttia energiatehokkaampia asuinrakennuksia kuin muualla Suomessa.
– Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto on markkinajohtaja laadun valvonnassa,
Antti kiittää.

Lue lisää: oamk.fi/sula ja octes.oamk.fi.

BUSINESS KITCHEN ON avoin työskentely-ympäristö opiskelijoille, yrittäjille ja liikeideaa miettiville.
Ajankohtaisista tapahtumista saat parhaiten tietoa
Business Kitchenin Facebook-sivuilta.
WALK-IN BUSINESS ADVICE: joka tiistai kello
13–15 (lukuun ottamatta hiihtolomaviikkoa ja vappuaattoa). Tule keskustelemaan yrityksestäsi tai liikeideastasi iiketoiminta-asiantuntijamme kanssa ilman ajanvarausta.

Tutustu energiatehokkaaseen asumiseen ja liikenteeseen
Oulun lentoaseman
showroomissa!

BUSINESS KITCHEN BREAKFAST: kerran kuukaudessa Kitchenin Facebook-sivulla ilmoitettavina aikoina. Aamiaistilaisuudet on suunnattu start-up-yrityksille
tai yrittäjiksi aikoville. Tarjolla on ajankohtaista tietoa
ja verkostoitumismahdollisuuksia aamiaisen lomassa.
Lue lisää: businesskitchen.fi.

Laatua innovatiivisilla
oppimisympäristöillä
teksti anne peltola , kuva pekka kallasaari

Kehitteillä
huippuhoitoa:
digitaalinen
ientaskumittari mittaa ientaskun syvyyden ja
tallentaa tulokset langattomasti.
Wireless probe –
ientaskumittari -hanke

Terveysalan osaamisvaatimukset kasvavat. Palveluja tarvitaan enemmän, ja ongelmat ovat haastavia. Ammattilaisilta vaaditaan yhä laajempaa osaamista ja moniammatillisia yhteistyötaitoja.
– Innopi-hankkeessa kehitetyt oppimisympäristöt edistävät osaamista
ja parantavat palvelua, kertoo lehtori Tiina Tervaskanto-Mäentausta
Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Simulaatiokeskuksessa
opiskelijat harjoittelevat tosielämän tilanteita
tietokoneohjattujen nukkejen avulla. Oulun
yliopistollisessa sairaalassa eri alojen
opiskelijat osallistuvat uudenlaiseen
harjoitteluun, jossa he hoitavat omaa
potilasta tiiminä henkilökunnan ja
opettajien ohjauksessa.
– Uutta toimintaa on myös ensi
vuoden alussa käynnistyvä
oppimisterveyskeskus, jonka
työvoima koostuu lähinnä
opiskelijoista, kertoo Tiina.
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asian ytimessä : : teksti saara k ä rki, kuvat jussi tuokkola

ROOLI
vaihtUU
lennosta
Nykyjohtajan ominaisuuksia ovat yhteisöllisyys ja
suvaitsevaisuus. Työtä tehdään tiiminä yhdessä eri alojen
ammattilaisten kanssa. On luotettava asiantuntijoihin ja
saatava heidät yhteisten tavoitteiden toteuttajiksi. Johtajia
koulutetaan epävarmuuden sietämiseen, jotta päästäisiin
eroon liiallisesta suunnittelusta. Oulun kaupunginjohtaja
Matti Pennanen on tottunut vaihtamaan roolia nopealla
varoitusajalla. – PR-töitä pitää tehdä lähes päivittäin. On
luonnekysymys, miten hyppää eri tilanteisiin. Ei ole väliä,
missä roolissa on, sitä on aina kaupungin edustaja.
Tavallisena maanantaina luova johtajuus näkyi eri rooleissa
ja välittömässä kanssakäymisessä.
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Kaupunginvaltuusto kokoontuu kerran kuussa ja kaupunginhallitus joka viikko. Palaverit hoituvat perinteisten tapojen
lisäksi puhelimitse ja videoneuvotteluina.
Tapaamisia on Oulun lisäksi usein Helsingissä.
– Osa tapaamisista on epävirallisia,
sillä pyrin mahdollisimman vähään byrokratiaan. Tietenkin tässä työssä päätökset pitää valmistella virallista tietä eteenpäin. Isossa organisaatiossa byrokratiaa
ei voi välttää. Johtamisessa pyrin mahdollisimman epämuodolliseen ja suoraan toimintaan, Matti sanoo.
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Kaupunginjohtajan tulee esiintyä eri tapaamisissa eri rooleissa. Siinä korvaamattomana
apuna toimii taustaverkosto. Matin sihteeri pitää huolen siitä, että Matti tietää, mitä kaikkea
mihinkin tapaamiseen kuuluu.
– On eri asia tavata yritysjohtaja isosta yrityksestä kuin esimerkiksi opetuspuolen henkilöstöä. Kaikki on kiinni siitä, miten hyvin tilanteeseen onnistuu valmistautumaan, jotta
tietää, mitä kaikkea käydään läpi. Tässä taustajoukkoni ovat erinomaisia.
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13 .0 0 Valtuusto
r yhmien
puheenjohtajatoimikun
nan kokous
– Olen etuoikeutettu, että saan olla rakentamassa yhteiskuntaa. Onnistumisista saa voimaa. Ne auttavat myös kestämään tilanteet,
joissa asiat menevät eri tavalla kuin mitä itse
hakee. En ota asioita henkilökohtaisesti, vaan
kun jotakin on päätetty, niin sitä lähdetään toteuttamaan.
Kaupunginjohtajan työssä Matti ammentaa
kokemuksistaan. Kun on elänyt eri kulttuureissa, on joutunut elämään asioiden kanssa, joita
ei välttämättä hyväksy.
– Yritän aina ymmärtää, vaikken hyväksyisi. Se, että on jostakin eri mieltä mutta elää
sen kanssa, on osa politiikkaa.
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Matti uskoo, että kehittämishenkeä tulee pitää yllä. Vuodesta toiseen on mahdoton jatkaa samalla tavalla.
– Yritykset, joissa tehdään päätöksiä,
ovat menestyksekkäämpiä, kuin ne joissa
ei. Vastuutehtävissä pitää pystyä tekemään
myös ikäviä päätöksiä. Pitää uskaltaa uida
vastavirtaan. Harva muutos menee kerralla
putkeen, mutta se ei tarkoita, etteikö muutos
olisi yleensä hyväksi.
– Vaikka pyrin luovaan johtajuuteen, pitää tietyt suunnitelmat ja rajat olla olemassa.
Tässä työssä olemassaolon oikeutus on selkeät strategiat ja suunnitelmat. Niiden ei pidä
kuitenkaan antaa kahlita liikaa. Pitää pystyä
sietämään virheitä. On aina tärkeää yrittää,
vaikka lopputulos sitten epäonnistuisikin.
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P S : : teksti saara k ä rki

Uusi Oulu vaatii uusia työtapoja
Uusi Oulu syntyi vuoden alusta, ja se on asukasluvultaan Suomen viidenneksi suurin kaupunki. Uusi kunta vaatii myös uusia toimenpiteitä. Juuri julkaistu Oulun palvelumalli 2020 linjaa, miten palveluita tuotetaan ja järjestään. Lisäksi siinä käsitellään valintoja, joita palveluverkkoon pitkällä
aikavälillä liittyy. Se sisältää ehdotukset vaihtoehtoisista tavoista rakentaa
Oulun palvelumalli 2020. Tavoitteita ovat työtavat, jotka edistävät tuottavuuden kasvua ja palvelujen kehittämistä, tehokkaampi resurssien käyttö
sekä kuntalaisen omavastuun ja yhteisöllisyyden tukeminen.
– Valtion osuudet vähenevät, joten meidän pitää panostaa elinvoimaisuuteen. Kulurakenne on yksinkertaisesti liian raskas. Kymmenen vuoden aikana eläköityy 3 500 henkilöä. Eläkeikäisten määrä kasvaa, mikä antaa mahdollisuuden mutta myös haastaa, Matti Pennanen toteaa.

Virastomestari Raimo Aspegren
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kokous
valtuuston

on yksi Matin päivän aikana kohtaamista ihmisistä.

Tällä hetkellä talouden reaaliteetit ovat haasteellisia. Lisäksi täytyy miettiä, miten saa
konkretisoitua sen, että jokaisella päätöksellä
on merkitys. Leikkauksia joudutaan tekemään.
Suurin osa ymmärtää leikkaukset, jos ne ovat
perusteltuja.
– Joudumme tekemään valintoja, jos aiomme turvata asiat tuleville polville. On haasteellista saada vietyä viesti muutoksen välttämättömyydestä eteenpäin. Tilanteet voivat
muuttua nopeastikin, ja kaupunginjohtajan
eteen tulee päivän aikana niin isoja kuin pieniä
asioita. Vaikka asia olisi pieni, voi sillä olla iso
merkitys. Tässä työssä pitää myös pystyä luopumaan ja sanomaan ei. Pitää uskaltaa tehdä
päätöksiä, vaikka joskus mentäisiin rimaa hipoen, koska päätöksen löytää edestään.
Johtamiskoulutuksella lisä ä luovuutta –
irti suunnittelusta ja kohti epävarmuuden
sietämistä. Lue julkaisu : oamk.Fi/ epooki.
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yrittämisen meininkiä :: T EKST I daniel wallenius, KU VAT jussi tuokkola

Töitä, rahaa ja
opintopisteitä

– Oamkin kulttuurialan opiskelijat perustivat osuuskunnan parantaakseen
työmahdollisuuksiaan ja toimeentuloaan opiskeluaikana.
Myytti siitä, että meille kulttuurialan ihmisille ei ole töitä, on väärä. Ainakin, jos katsoo yksikköömme tulevien työpyyntöjen määrää. Viikoittain tarvitaan musiikki- ja tanssiesityksiä, opetusta sekä viestinnän tuottamaa materiaalia, kuten verkkosivuja tai markkinointivideoita.
Tähän asti nämä tilaustyöt ovat tavoittaneet meidät heikosti. Ne ovat
joko kadonneet opiskelijaintran syövereihin, tai sitten työstä palkkioksi luvattu pyöreät nolla euroa ei ole kiinnostanut. Vuosi sitten joukko aktiivisia
opiskelijoita kyllästyi tilanteeseen, jossa arvokasta työkokemusta valui koko
ajan hukkaan. Pitkien valmistelujen jälkeen rekisteröimme Kulttuuriosuuskunta Osuman syksyllä 2012.
Osuuskuntamme ajatus on toimia tuotantoyhtiön tavoin. Saadessamme
tilauksen etsimme jäsentemme joukosta tekijät, laskemme tarjouspyynnön
ja lähetämme sen tilaajalle. Työsuhde syntyy tekijöiden ja osuuskunnan, ei
tekijöiden ja tilaajan välille.
Opiskelijalle tarjoamme tavan ansaita rahaa oman alan töillä. Opintojen
eteneminen on tärkeää, mutta opintopisteillä ei tee leivän päällä mitään. Siksi opiskelija saa aina palkan Osuman kautta suoritetuista töistä.
Kauttamme tehdyistä toimeksiannoista on mahdollisuus saada myös
opintopisteitä. Lisäksi tarjolla on arvokasta työkokemusta ja näyttöjä, jotka
auttavat työllistymisessä.
Työn tilaaja puolestaan saa meistä varman yhteistyökumppanin ja takeet
työn toteuttamisesta. Toimeksiantojen yksityiskohdista sovitaan kirjallisesti,
ja seuraamme töiden etenemistä jatkuvasti.
Toivomme Osuman hyödyttävän myös alueen kulttuurialan yrityksiä. Järjestäytymisemme toivottavasti lisää opiskelijatöistä maksettavia palkkioita,
ja siten nostaa alan työn arvoa.
KIRJOITTAJA ON OSUMAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Kulttuuriosuuskunta Osumalta voi tilata vaikkapa musiikkivideon toteutuksen.
Kuvissa Johanna Vuorela ja Timo Similä.
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Mukana arjessa :: teksti jenni r ä in ä , kuvat teija soini

Vaihtoehto muoville
Kun Lovi Oy myy koristepuun, istutetaan maailmalle uusi puu.
Yritys on istuttanut maailmalle jo 18 000 puuta.
Takana on pitkä messuviikko Englannissa. A n ne Paso on poikkeuksellisesti aloittanut maanantain vasta kymmeneltä. Hän istuutuu pöydän ääreen ja
tarjoaa korvattomasta mukista kahvia.
Pöytä on keskellä Lovi Oy:n toimitiloja Kiimingissä. Annen vuonna 2006
perustama yritys hankki uudet tilat pari
vuotta sitten.
Sisäänkäynnin luona on pieni tehtaanmyymälä. Myymälän perällä työskentelee kaksi työntekijää, jotka
pakkaavat ja värjäävät tuotteita. Yrityksessä on yhteensä neljä työntekijää.
Lovi valmistaa kotimaisesta koivuvanerista valmistettuja koottavia koriste-esineitä. Idea sai alkunsa vuonna
2001, kun Anne päätti suunnitella puisen joulukuusenpallon.
– Minun on aina ollut vaikea suhtautua muoviin ja siihen liittyviin ympäristöongelmiin, vaikka olen teollinen muotoilija. Eikä muovi kuulu jouluun.
Anne halusi pallosta koottavan,
mutta ilman liimaa. Kestävä kiinnitysmekanismi hautui takaraivossa puolitoista vuotta. Idea liitoksesta syntyi
vuonna 2003. Anne haki sille heti patenttia.

16

– Tiesin, ettei sellaista liitosta vielä ole.
Messut kannustavat
Samana vuonna Anne teki tuotteensa
koemarkkinoinnin Tampereella taide- ja
käsityöläisten joulumyyjäisissä. Puiset
pallot menivät heti ensimmäisenä päivänä kaupaksi. Anne teki yöllä lisää. Seuraava myyntipäivä oli yhtä huikea.
Samalla Anne sai testattua ideaansa: värilliset pallot olivat suositumpia
kuin puiset, koottavat pallot puolestaan
olivat suositumpia kuin kootut.
Ihmiset halusivat lähettää koottavia
palloja lahjaksi, ja Anne lisäsi korttiin
paikan postimerkille ja osoitteelle.
– Vaikka messuviikot ovat raskaita, haluan yhä tehdä niitä, sillä ostajilta
saatu suora palaute on tärkeää.
Yrityksen globaali kasvu on tullut
kansainvälisten messujen kautta. Tuotteita myy nyt noin kymmenen maahantuojaa, jonka myyntiä on ulkomaille myös suoraan. Vientiä on kymmeniin
maihin. Päämarkkinat ovat Länsi- ja Etelä-Euroopassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa.

Tärkeintä on ekologisuus
Lovin kantava näkökulma on ekologisuus. – Se on syy miksi jatkamme. Minun pitää jatkuvasti perustella itselleni,
miksi tuotamme lisää tuotteita maapallolle.
Anne toivoo, että kotimaisesta koivusta tehty tuote voisi olla vaihtoehto
muovista tehdyille halpatuotteille. Lovin tuotteissa painottuu määrän sijaan
laatu. Eikä muovista tehtyjä tuotteita
voi korjata kuten puusta tehtyjä.
Sama kestävän kehityksen periaate on pohjana Lovin yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Lovi on
istuttanut maailman kuivuus- ja eroosioalueille vuodesta 2009 lähtien jokaisesta myydystä pienestä puusta
yhden puun, keskikokoisesta puusta kaksi puuta ja isosta puusta kolme
puuta. Nyt yritys on istuttanut yhteensä 18 000 puuta. Lovi-tuotteiden avulla istutettiin muun muassa hedelmäpuita Andeille.
Annen mukaan Lovi on brändinä ja
yrityksenä vasta taipaleensa alussa.
– Haluamme kasvaa niin isoksi kuin
on mahdollista. Mieluummin kuitenkin
niin, että olemme olemassa vielä sadan vuoden päästä.

Anne Paso muutti perheineen EteläSuomesta miehensä kotipaikkakunnnalle
Kiiminkiin, kun tytär aloitti koulun. Anne
arvostaa lähellä asuvan suvun lisäksi
ruuhkattomuutta ja luontoa.

EKOLOGISUUS ON
LOVIN KANTAVA
NÄKÖKULMA.
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Kolumni :: teksti HELI SLUNGA, KUVA Qumma Art

Slunga.

PUTOILEVIA PÄITÄ :: Kulttuuri- ja taidealoille on syöpynyt omituinen puoli-ilmaiseksi tai ilmaiseksi tekemisen ajatus. Taidetta pidetään kutsumuksena, ja kutsumuksesta epäpyhän tekee rahasta puhuminen tai sen vastaanottaminen.
Itseäni on pyydetty usein pelkällä pullakahvipalkalla esiintymään, kirjoittamaan runoja, artikkeleita, milloin mitäkin.
Jotkut mitä ilmeisimmin kuvittelevat, että korvaukseksi riittää pelkkä taiteilijan narsismin hively ja huomion valokeilassa paistatteleminen – saanhan siitä samalla ilmaista ”mainosta” itselleni.
Nykyään kieltäydyn sellaisista huveista lähes kokonaan. Mainoksella ei voi ruokkia lapsia tai maksaa asuntolainaa,
ja pelkkää ”esillä olemista” en enää tässä vaiheessa uraani tarvitse. Taiteilijana teen työtäni rahasta riippumatta lahjani velvoittamana, mutta lähtökohtainen odotus ilmaiseksi tekemisestä polkee ammattitaitoani. Eihän minkään muunkaan ammattiryhmän oleteta tekevän duuniaan pelkästä ilosta!
Häpeäkseni tosin on tunnustettava, että aina ei ole ollut näin. Minäkin, joka yleisesti ottaen olen ärhäkkä pitämään
oikeuksistani kiinni, olen aikoinaan suostunut joihinkin orjatöihin täydellisen mitättömillä palkkioilla, kuten avustamaan
freelancerina eräitä epäeettisesti toimivia lehtiä. Ajattelin naiivisti kuten muutkin alalle tulijat, että saan niistä kirjoituskokemusta ja jossain vaiheessa homma alkaa väistämättä kantaa hedelmää.
Kukaan ei tullut kertoneeksi ikävästä realiteetista: usein hedelmäsato jää valmistumatta kokonaan. Selän takana
on aina uusi kirjoittava sukupolvi, joka on valmis polkemaan oikeuksiaan samoilla motiiveilla. Aina on joku, joka suostuu surkeimpiinkin ehtoihin saadakseen tehdä unelmaduuniaan. Näin alalta putoilee jatkuvasti päitä kortistoon tai hommiin, josta saa oikeaa palkkaa. Hotellisiivoojat, raksaduunarit ja kaupankassat ovat hyvin usein ex-kulttuurityöläisiä.
En halua tässä maalata piruja seinille. Haluan ainoastaan sanoa: jos kukaan ei enää suostuisi olemaan kulttuurialalla puoliorjana, surkeiden työehtojen todellisuus lakkaisi vähitellen olemasta. Käytäntö ei ole myöskään kuluttajan
tai tilaajan etu: sisällön köykäisyys alkaa näkyä heti, jos hommaa pyöritetään pelkkien kokemattomien ja puoli-ilmaisten tulokkaiden voimin.
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INTERNATIONAL :: text marko pinola AND riikka vuorijärvi, photo pekka kallasaari

No
standard
nerds
– Team spirit, a bit of
nerdiness, and of course
coolness! That’s what
Business Information
Technology is all about,
Son ja Ku kka la , a thirdyear student in the
degree programme says
enthusiastically.
The Degree Programme
in Business Information
Technology (BIT) is one of the
three international Bachelor’s
Degree Programmes offered
at Oulu UAS. BIT’s slogan is
”Business in Information
Technology or Information
Technology in Business”,
and Sonja concurs with the
phrase.
– Even though some
might consider us to be
standard nerds, we can
actually give some business
insights along with the
strong IT knowledge to the
community.
According to Sonja, there
are also other significant
benefits in studying in
an international degree
programme like BIT. First of
all, your English skills improve
notably. Secondly, whilst
working in a multicultural
environment, adapting
becomes your second nature.
And lastly, you will get to
know people from all over the
world.
– I’ve got schoolmates
from China, USA, Niger, Kenya
and so on. If you’re admitted
to BIT, it is a guarantee that
you’ll get a multicultural circle
of friends!

Learning Finnish aided by music
Inkeri Tuikka is convinced that music can be used to help non-Finnish speakers to
learn Finnish vocabulary. Inkeri is studying to become a Music Pedagogue and has led
a course for a group of immigrant schoolchildren aged between 7 and 11. Inkeri is also
studying the Finnish language and how to teach it as a foreign or second language at the
University of Oulu.
– I composed and wrote lyrics according to the themes the children were learning mainly
on their biology classes. I found out that singing really helps to memorize vocabulary, if
the songs are of a certain kind. Songs with simple, catchy melodies and clear rhythm
work the best. Lyrics should contain alliterations and rhymes. Repeating a phrase after
the teacher also proved to be an efficient method. Some children learned the songs so
well that they kept singing them afterwards.
Inkeri is going to study the subject further in her Bachelor’s Thesis. She is also going to
prepare material for teaching Finnish through the language of music.
ABOVE: Arianna Hosseini, 7,

is learning Finnish through music with the help of Inkeri Tuikka.
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ARKEA aidoimmillaan ::
Tuota ntopää l l i kkö ja - jä rjestäjä
Ta p a n i La u n o n e n on t yösken nel ly t
l u ku isten elokuva rool i n teh neiden
elä i nten pa rissa. A la kou lu i kä isestä
asti elä i m iä hoita n ut Ta pa n i päät yi
töi h i n ensi m mä iseen pitkää n
elokuvaa nsa haet tuaa n avustaja ksi
Röl l i i n ja metsä n hen keen.
– He pa l kkasivat m i n ut scouti ksi
ja ku n hei l le selvisi, et tä olen
ol l ut pa l jon elä i nten ka nssa, he
py ysivät m i n ua hoita maa n ne, hä n
m u istelee.
Elä i met, joiden ka nssa Ta pa n i on
elokuvissa t yösken nel ly t, ovat
va i hdel leet pien istä madoista
hevosi i n.
– Eksoot tisi nta on ol l ut nä hdä
hy vä hermoi nen poro, joka sietää
i h m isen höl möjä toi m i ntoja.
Elä i nten m ielestä se, m itä i h m iset
kuvauspa i ka l la tekevät, on oi keasti
a i ka höl möä.
Ta pa n i n t yössä on tä rkeää
pa itsi elä i n ku n na n tu ntem us,
myös kokem us elokuva - a la lta.
Elä i nspesia l istia ei vä lt tä mät tä
ta rvita joka isessa elokuvassa,
jossa on elä i m iä.
– Jos jon ku n pitää ta l ut taa koi raa,
m i n ua ei ta rvita. Jos sen koi ra n
pitää itse men nä u los i kku nasta
ja tu l la ovesta ta ka isi n, n i i n sit ten
a letaa n ta rvita.
T EKST I Daniel Wallenius
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