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Aitoja makuja joulupöytään
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TEKSTI JYRKI LAITINEN,
KUVA PEKKA KALLASAARI

Uudistusten
aika
Ammattikorkeakoulut ovat murroksessa. Tämä näkyy myös ensi vuoden alussa toimintansa aloittavassa Oulun ammattikorkeakoulussa.
Uuden kohtaaminen vaatii uudenlaisia toimintamalleja ja yhteisömme jäseniltä joustavuutta.
Oulun ammattikorkeakoululla
on erinomainen lähtökohta kehittyä yhdeksi Suomen parhaimmista
korkeakouluista. Meillä on laadukkaat opiskelijat, ammattitaitoinen
henkilöstö ja toimivat perusinfrat.
Opetus- ja kulttuuriministeriön mittareiden perusteella tuloksellisuutemme on parantunut parin viime
vuoden aikana oleellisesti. Rakennemuutoksesta huolimatta alueemme on elinvoimainen, mikä näkyy esimerkiksi tänne syntyvänä
uutena yrittäjyytenä. Kaikki tämä
luo vankan perustan ammattikorkeakoulun kehittämiselle.
Pian koittava joulutauko tarjoaa useimmille kaivatun mahdollisuuden virkistäytymiseen. Ajatukset voi siirtää hetkeksi pois työ- ja
opiskelukiireistä. Toivotan kaikille
rauhallista ja mukavaa joulunaikaa!
Jyrki Laitinen
VARAREHTORI

POHJOISEN
HYVÄKSI

Oulun seudun ammattikorkeakoulun

Toimituspäällikkö Anne Peltola

sidosryhmälehti, Kiviharjunlenkki 1 B,

AD, kuvatoimittaja Riina Kansanoja

PL 222, 90101 OULU,

Kansien kuvat Pekka Kallasaari

toimitus@oamk.fi

Painos 2 000 kpl, Erweko Oy

Vastaava päätoimittaja Jouko Paaso

Paperi Munken Pure

Päätoimittaja Anne-Maria Haapala

Vuoden 2013 neljäs numero.

Julkaisuneuvosto Jyrki Laitinen,

Seuraava numero ilmestyy maaliskuussa 2014.

Risto Kimari

Aito löytyy myös verkosta: oamk.fi/aito.
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PALA AITOUTTA :: teksti noora oja, kuva anne peltola

Rohkeasti oman
makuinen joulu
Ihanaa, kun on joulu ja yölläkin saa syödä! Mutta mitä joulupöytään kannattaa valita ja
onko siinä tilaa luomulle?
Ravintola Rauhalassa tunnelma on jouluinen.
Valaistus on hämärä, pöydässä on punainen
liina, kaunis kattaus ja kynttilöitä. Ikkunasta
näkyy valaistu joulukuusi. Pöytään on katettu
jouluisia ruokia, jotka eivät kuitenkaan ole niitä perinteisimpiä.
Tarjolla on muun muassa porkkanakeittoa liminkalaisista porkkanoista, Viskaalin tilan
härkää piparkakkukastikkeessa ja panna cottaa hillottujen aprikoosien kera. Lähes kaikki
ruoat ovat luomua ja lähiruokaa.
Ravintoloitsija Anne Mikkola kertoo, että
asiakkaat arvostavat luomuruokaa, vaikka siitä ei paljon kyselläkään. Erityisesti Rauhalan
sisarravintola Tuban asiakaskunta on kiinnostunut ruoan alkuperästä, ja moni käykin ravintolassa syömässä juuri sen takia.
– Meillä lukee menussa aina jos tarjolla on
luomuruokaa, ja saamme siitä usein positiivista palautetta, Anne kertoo.
KIRISTÄ ÄKÖ LUOMU KUKK AROA?
Toisin kuin monet olettavat, luomuruoasta ei
välttämättä tarvitse maksaa maltaita. Rauhalassa hintoja laskee ainakin se, ettei luomulihaa tarvitsee tuottaa ravintolaan kovinkaan
kaukaa, vaan se ostetaan suoraan Viskaalin
tilalta Muhokselta. Anne kertoo, että monet
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Viskaalin tuotteet eivät ole sen kalliimpia kuin
suurempienkaan yritysten.
– Ei luomu aina ole kallista. Minun mielestäni hinnassa ratkaisee paljon tuotantomenetelmä. Kun tuotanto on ammattimaista, niin
hintakin laskee, Anne pohtii.
JUHLIJOIDENSA NÄKÖINEN JOULU
Rauhalan luomujouluruoka kuulostaa ja näyttää hienolta, mutta vaikealta valmistaa kotikeittiössä. Miten aitoja makuja saisi helposti omaan joulupöytään? Annen mukaan se ei
ole vaikeaa. Perinteisiin joulupöydän herkkuihin tarvikkeet löytyvät tavallisista marketeista.
Niin porkkanaa, lanttua, herneitä, luumuja kuin
puuroriisiäkin saa luomuna, ja luomukinkkuja
voi tilata etukäteen.
Oli jouluruoka luomua tai ei, joulupöytä
kannattaa rakentaa niin, että se on juhlijoiden
näköinen ja jokaiselle löytyy jotakin. Lapsia
varten pöytään voi aivan hyvin nostaa lihapullia ja nakkeja, jos laatikot ja rosolli eivät maistu. Tuttujen jouluruokien makuja voi myös
käyttää johonkin uuteen ja tehdä esimerkiksi
porkkanalaatikon sijaan porkkanakeittoa.
– Meillä kotona joulupöydässä on usein jotain jouluista, mutta myös jotain ihan muuta.
Perinteet ovat tärkeitä ja ihania, mutta kannat-

taa muistaa ettei niissä tarvitse pitäytyä väkisin. Ei esimerkiksi kannata tehdä lanttulaatikkoa vain perinteen vuoksi, jos perheessä
kukaan ei tykkää siitä, Anne muistuttaa.
Kattamisessa voi käyttää luovuutta ja reipasta maalaisjärkeä. Kaikkien kuppien ja lautasten ei tarvitse näyttää samalta, vaan rohkeasti yhdistelemällä erilaisia astioita saa
aikaan todella kauniin ja leikkisän kattauksen.
Anne muistuttaa, ettei ehkä ole järkevää hankkia suurta astiastoa, jos sitä tarvitsee vain kerran vuodessa.

tuttujen
jouluruokien
makuja voi
käyttää
johonkin
uuteen.

syntyy pienistä
asioista ja kauniista kattauksesta.

Joulutunnelma
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Lähikuvassa :: teksti A N N E A H O, kuva PEK K A K A LL ASA A R I

Vahvuutena taito kuunnella
MILTÄ TUNTUU OLLA VUODEN 2013 OAMKIL AINEN, Osakon pääsihteeri tapio kor-

Valituksi tuleminen oli hieno juttu, ja
yllätyin siitä vilpittömästi. Meillä on niin paljon
lahjakkaita opiskelijoita ja työntekijöitä, että
mietin kyllä, miksi minut valittiin. Valintaperusteet lämmittivät mieltä todella paljon.

yhä tunteenpaloa. Vaadin itse itseltäni joka päivä työssäni vähän enemmän.

honen?

MITEN L ÄHDIT OPISKELIJATOIMINTA AN MU-

ja sovelsin sitä kitaran kanssa alkeellisesti.
Yläasteen alussa äitini hankki minulle paremman kitaran ja otin myös soittotunteja. Silloin
oli myös ensimmäiset bändiviritykset.

OSA ATKO ITSE ANTA A TUNNUSTUSTA? Voisin
varmasti kehua, kiittää ja antaa tunnustusta
paljon enemmän. Pyrin kyllä aktiivisesti siihen
ja kannustamaan muita siten.

K A AN? Kun aloitin tradenomiopinnot, tuutoritoiminta vaikutti mukavalta. Tuutoreista oli
myös pula, mikä sai minut lähtemään toimintaan. Sen lisäksi olin tuutorivastaavana sekä
koulutusalajärjestöni varapuheenjohtajana ja
talousvastaavana. Tehtävistä ei maksettu mitään, vaan tein niitä innostuksesta, mielenkiinnosta ja yhdessä tekemisen ilosta.

MITEN OPISKELIJAJÄRJESTÖTOIMINNALLA

OLET MYÖS MUUSIKKO. MITÄ MUSIIKKI AN-

VUOSI ON LOPPUMAISILL A AN, MINK Ä AR-

MENEE?

Kokonaisuudessa opiskelijakunnan ja
ammattikorkeakoulun asioissa on kehitytty ja
ammattimaistuttu. Parannettavaa olisi edelleen
opiskelijoiden toimeentulossa ja hyvinvoinnissa. Jatkossakin on pystyttävä tarjoamaan hyviä
opiskelijapalveluita ja kehittämään koulutusta,
jotta siitä saataisiin entistä laadukkaampaa.

Tämä on ehkä klisee, mutta
musiikin kautta pääsen ilmaisemaan itseäni.
Musiikki on tällä hetkellä paras ja ainoa vakava harrastukseni. Soitan kitaraa useammassa
bändissä, joista tällä hetkellä toimivin on Dark
Flood. Kiinnostukseni musiikkiin taisi tulla haitaria soittavalta papaltani.

VOSANAN ANNAT SILLE?

Kaksi asiaa on ehkä ylitse muiden: olen pitkäpinnainen ja osaan kuunnella ihmisiä. Vaikka olen
tehnyt työtä useamman vuoden, on minulla

MITEN PÄ ÄDYIT SOIT TAMA AN KITARA A?

MIK Ä TEKEE SINUSTA HY VÄN T YÖSSÄSI?

TA A SINULLE?

Löysin ala-asteikäisenä isovanhempieni aitasta äitini vanhan kitaran. Kuudennella luokalla innostuin opiskelemaan itsenäisesti musiikin teoriaa

OLISIKO MUSIIKISTA VOINUT TULLA AMMATTISI?

Yläasteen musiikinopettajani huomasi intoni, ja
sain musiikista arvosanaksi kympin. Silloin päätin hakea musiikkilukioon, jossa kehityin laadukkaan opetuksen ansiosta. Lukion loppupuolella
huomasin kuitenkin, etten halunnut pilata musiikkiharrastustani tekemällä siitä väkisin työtä.

Tämä vuosi on ollut
muutoksen ja siihen valmistautumisen vuosi.
Opiskelijakuntana olemme ottaneet askeleita
oikeaan suuntaan, vaikka tehtävää on paljon.
Sen kanssa voi kuitenkin elää, sillä tiedän, ettei maailma tule meidän aikanamme valmiiksi.
Realistisesti antaisin tälle vuodelle ammattikorkeakoulun arvoasteikolla kolmosen, mutta
korotan sen kuitenkin neloseen. Tämä sen takia, että olisimme voineet keskittyä vääriin asioihin ja muutenkin olisi voinut mennä huonommin, mutta näin ei onneksi käynyt.

PUHEKUPLIA :: teksti A N N E A H O

Pidä jammailutauko
FolkJamin® neljän minuutin Taukojamit piristää
päivää ja vetreyttää kehoa ja mieltä. Taukoliikuntavideossa edetään rauhallisista liikkeistä reippaampiin, kehoa herätteleviin osuuksiin. Video
on vapaasti käytettävissä vaikka kahvitaukojen
ja seminaarien vetreyttäjänä. Video on saatavilla
osoitteessa folkjam.fi. FolkJam on Oamkin tans6sinopettajaopiskelijoiden ja alan ammattilaisten
yhteistyönä kehittelemä tanssiliikuntamuoto.

Video saatavilla
osoitteessa
folkjam.fi

Joulumieltä Oulun ensi- ja turvakoti ry:lle
Oamk on lahjoittanut joulutervehdyksiin varatut rahat Oulun ensi- ja turvakoti ry:lle. Vapaaehtoisten
lahjoituksilla tuetaan esimerkiksi turvakodin lasten
toimintaa ja virkistäytymistä. Rahalahjoitusten lisäksi ensi- ja turvakotia voi auttaa myös vapaaehtoistyöllä, kuten auttamalla lastenhoidossa tai pihatöissä.

OSAKOn pääsihteeri Tapio Korhosen

paras harrastus tällä hetkellä on musiikki,
jonka avulla hän voi ilmaista itseään.

OLEN OLLUT
KONKREETTISESTI
KOKO AJAN
LIIKKEELLÄ.

Miltä Oamkissa näyttää?
Instagram-kuvapalvelussa voi seurata, miltä niin arkinen
aherrus kuin kimaltavat juhlahetket Oamkissa näyttävät.
Oamkin kuvia pääsee selaamaan, tykkäämää ja kommentoimaan osoitteessa instagram.com/oamk_ouas.

blogit.oamk.fi
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Oamk kehittää :: teksti karoliina kemppainen, kuva hanna poropudas

Musiikki ja liike auttavat muistamaan
Muistisairaiden vanhusten virkistystuokiot Hailuodossa tarjoavat virikkeitä kaikille aisteille.

Paljon kokeneet kädet nousevat kasvojen
eteen. Niitä tarkastellaan puolin ja toisin.
– Mietitäänpä hetki, mitä kaikkea näillä käsillä on tehty. Mitä ne ovat koskeneet, millaisia
töitä tehneet, Hilla Johansson kehottaa.
Saarenkartanon palvelukodissa Hailuodossa on meneillään Hillan ja Johanna Fiskaalin
vetämä virkistystuokio, joka yhdistää musiikkia, liikettä ja muita elementtejä. Osallistujat
ovat muistisairaita, eivätkä kaikki muista tavanneensa Johannaa ja Hillaa aiemmin. Tuttujen laulujen sanat ja muistot eletystä elämästä
sen sijaan nousevat kirkkaina mieleen. Taivas
on sininen ja valkoinen kajahtaa komeasti, ja
vanhan aapisen kansi saa silmät syttymään.
– Vanhustenkin tulisi saada käyttää luovuuttaan. Saarenkartanossa askarrellaan paljon, mutta kaikkialla asiat eivät ole niin hyvin.
Hoitajien mahdollisuudet ovat rajalliset, joten
toimintoja voisi ostaa ulkopuolisilta, Johanna
ja Hilla pohtivat.
Virkistystuokiot ovat osa ESR-rahoitteista
Musiikki elämään -hanketta, jossa Oamk on ollut mukana vuodesta 2011 lähtien. Päätoteuttajana on Metropolia Ammattikorkeakoulu ja
8

rahoittajaviranomaisena Lapin ELY-keskus. Tarkoituksena on edistää sosiaalista hyvinvointia
taiteen avulla ja luoda palvelumalli, jossa kunnat tilaavat palveluita järjestöiltä. Oulussa on
hankkeen aikana järjestetty esimerkiksi osallistavia konsertteja ja opetettu maahanmuuttajille suomea musiikin kielellä.
– Hanke vie taidetta uusiin paikkoihin ja
ryhmille, joiden on muuten vaikea päästä taiteen ääreen, kertoo koordinaattori Johanna
Leponiemi.
piristystä arkeen
Hilla Johansson opiskelee tanssinopettajaksi,
Johanna Fiskaali laulupedagogiksi. Hailuodon
projekti on samalla heidän opinnäytetyönsä.
– Tämä on hieno hanke, joka saa opiskelijat näkemään työkenttänsä paljon laajemmin,
Johanna pohtii.
– On antoisaa toimia välillä tanssisalin ulkopuolella. Pidämme vanhusten kanssa työskentelystä ja uskomme, että tuokioilla on hoitava vaikutus, Hilla jatkaa.
Runsas puolituntinen koostuu lauluista, runoista ja muistelusta. Lauluihin yhdistetään kä-

siliikkeitä, ja välillä käsiä hoidetaan rasvaamalla. Tunnelma on lämmin ja rauhallinen.
– Ryhmä on tarkoituksella pieni, koska haluamme toiminnan olevan yksilöllistä.
Johannan ja Hillan tavoitteena on tuotteistaa toiminta, mikä onkin yksi Musiikki elämään
-hankkeen tarkoituksista. He vierailevat Saarenkartanossa yhteensä seitsemän kertaa.
– Kyllähän tämä piristää asukkaiden arkea,
he ovat tykänneet kovasti. Moni iloitsee laulamisesta, kertoo sairaanhoitaja Sari Zahaf.
Vetäjät itse nauttivat tuokioista ja kokevat
saavansa niistä paljon. Ja vaikka osalle osallistujista naisten täytyy ensi kerralla taas esitellä itsensä, paras palaute tulee juuri tässä hetkessä.
– Tehän tunnutte jo ihan hailuotolaisilta,
eräs osallistujista toteaa tuokion päätteeksi.
Lue lisää: musiikkielamaan.fi
YLLÄ Virkistystuokiot tuovat vaihtelua Elsa
Janssonin (vas.) ja Kirsti Vähämetsän arkeen.
Ohjaaja Hilla Johanssonin mukaan pienessä
ryhmässä yksilöt saavat enemmän huomiota.

Onnettomuuden sattuessa
tiedonkulku ratkaisee
teksti noora oja

VETÄJÄT
ITSE NAUTTIVAT
TUOKIOISTA.

YHTEISTYÖTÄ? KYLLÄ, KIITOS!

Monikansallisessa DiCoMa-hankkeessa (Disaster Control
Management) kehitetään johtamisjärjestelmiä onnettomuusja katastrofitilanteita varten.
Hankkeessa kehitettävän uuden teknologian avulla parannetaan viranomaisten välistä tiedonkulkua ja kevennetään
onnettomuustilanteiden johtamista. Näin vältytään lisäkatastrofeilta ja tehostetaan pelastustoimintaa. – Haasteenamme on miettiä, miten kaikki johtamisesta vastaavat pidetään
tilanteiden tasalla, hoitotyön lehtori Tiina Tervaskanto-Mäentausta ja ensihoidon opettaja Petri Roivainen kertovat.
Mukana on yhteensä 16 partneria Israelista, Espanjasta, Turkista ja Suomesta. DiCoMan Suomen konsortiossa
on Oamkin lisäksi mukana VTT, Ilmatieteenlaitos sekä neljä
IT-alan yritystä. Oamkilla on hankkeessa kolme käyttäjälähtöistä tutkimusta. Uusimmassa tutkimuksessa selvitellään
kevättalvella 2013 Oulun seudulle iskeneen lumimyräkän aihettamaa Pohjantien kolarisumaa. Tapauksesta tutkitaan
löytyisikö tilanteen hoitamiseen uusia tai vaihtoehtoisia toimintamalleja.
T EKST I A N N E A H O

Kuntien käyttöön on tulossa sähköinen hyvinvointikertomus, jota on kehitetty Terveempi PohjoisSuomi 2 -hankkeessa. Projektipäällikkö Sanna Salmela on esitellyt hanketta Oamkin terveyden edistämisen koulutusohjelmassa ja suunnitelmissa on, että opiskelijat osallistuisivat hankkeeseen esimerkiksi opinnäytetöillä. – Opiskelijoiden apu on hyvästä. Heillä on tuoreinta tietoa alan trendeistä
ja tutkimuksista, kun työelämässä niitä ei välttämättä ehdi seurata, Sanna kertoo.
Sähköinen hyvinvointikertomus tekee kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät tiedot näkyväksi ja auttaa
suunnittelemaan hyvinvoinnin edistämistä. Sannan mielestä kunnat voisivat käyttää opiskelijoiden
osaamista hyödyksi hyvinvointikertomuksen toimenpiteiden toteutuksessa ja tavoitteiden saavuttamisen arvioinnissa. – Työssäni olen huomannut, että monet haluaisivat tietää, miten he voisivat tehdä yhteistyötä esimerkiksi ammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijat voivat auttaa maakunnallisia
toimijoita tekemällä yhteenvetoja, selvityksiä ja arviointeja kuntien hyvinvointikertomuksista. Konkreettiselle yhteistyölle on tarvetta.
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R E P O R TA A S I :: teksti J EN N I R Ä I N Ä , kuvat PEK K A K A LL ASA A R I

Joulurauha
KIIREEN JÄLKEEN

Vaikka kiire painaa, ei joulun tunnelma katoa. Hyväntekeväisyysjärjestön tiiminvetäjä, joulukuusikauppias, postikeskuksen päällikkö ja joulupukki kertovat, millainen heidän joulunsa on.
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pieni asia voi pelastaa
joulun.

Kuusella kestää 12–13 vuotta kasvaa sopivaan
korkeuteen, arvioi Reino Alakangas.
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Syksyllä kaksi vuotta sitten Teija Hanhela
havahtui siihen, että Suomessa oli lapsia, joille
joulunaika ei merkinnyt iloa. Joulun alla internetkirjoituksissa perheet pyysivät riipaisevan konkreettista apua.
Kaikilla perheillä ei ollut rahaa tai voimia
tehdä lapsille joulua tai hankkia heille lahjoja.
Perheen ahdingon taustalla saattoi olla esimerkiksi äkillinen sairastuminen tai työttömyys.
Kuitenkin pieni asia, joululahja, olisi voinut
pelastaa yhden lapsen koko joulun.
Teija liittyi Oulun Hopen toimintaan. Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys tarjoaa konkreettista apua vähävaraisille ja
äkillisen kriisin kohdanneille lapsiperheille sekä
huostaanotetuille lapsille.
Hopen toiminta avasi Teijan silmät, kuinka
avun ei aina tarvinnut olla suurta.
– Hopen toiminnassa olen huomannut, kuinka tärkeitä pienet asiat ovat. Joltakin perheeltä
saattaa puuttua esimerkiksi paistinpannu, Teija sanoo.
SUORAT LAHJAPYYNNÖT KOSKETTAVAT
Jouluna Hope välittää apua tarvitsevien perheiden lasten joululahjatoiveita auttajille.
– Lahjapyyntöjä on alushousuista ja sukista lähtien. Lapsi voi toivoa esimerkiksi legopakettia tietystä sarjasta. On ollut ihanaa nähdä,
kuinka hyvin avunantajia on lähtenyt mukaan.
Ihmiset ovat pitäneet siitä ajatuksesta, että he
hankkivat lahjan jollekin tietylle lapselle, TEija kertoo.
Perheissä yksikin paketti merkitsee paljon. – Eräs äiti sanoi, että on ihan sama, mitä
paketti sisältää, koska heidän perheessään ei
joululahjoja muuten näkyisi ollenkaan.
Noin kolmenkymmenen Oulun alueella
työskentelevän vapaaehtoisen joulunalusaika
on kiireistä. Tavoitteena olisi, että vapaaehtoisten joululoma alkaisi perjantaina 20. päivä.
– Tosin vuodesta 2012 opimme, että viime
hetken avunpyyntöjä tulee vielä.
Omia joululahjatoiveitaan Teija ei ole ehtinyt miettiä. Sen sijaan toive joulunajalle ei ole
kahden vuoden aikana muuttunut.
– Toivon, että kaikilla lapsilla olisi ihana
joulu. Se on tärkein asia omankin joulun kannalta.
KUUSIKASVATTAJA ON KÄRSIVÄLLINEN
Kun Hopen puhelimet lakkaavat pirisemästä,
soi vielä kellolaisen Reino Alakankaan puhelin.
Joulukuusenkasvattaja saa viimeiset kuusitilaukset aattoa edeltävänä päivänä.
– Aattona ei enää puhelin soi ja silloin siihen on jo hyvin tyytyväinen.
12

TOIVON, ETTÄ
KAIKILLA LAPSILLA OLISI
IHANA JOULU.
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Reinon kuusibisnes sai alkunsa, kun hänen poikansa halusi mennä myymään kuusia
Kellon liikekeskukseen. Alaikäiselle liikemiehelle etsittiin sopivia myyntikuusia metsästä,
mutta urakka oli työläs.
Etsinnästä viisastuneena Reino leikkasi
seuraavan vuoden aikana pojalleen valmiiksi
myyntikuusia. Viimeinen sysäys kasvatukseen
oli metsätalouskurssi, jossa kerrottiin joulukuusenkasvatuksesta.
Nyt kuusia kasvaa useamman hehtaarin
alueella.
– Tili on silti taimen istuttamisesta aika
kaukana.
Reino arvioi, että Oulun korkeudella kuusella kestää 12–13 vuotta kasvaa sopivaan
joulukuusikorkeuteen. Täydellinen joulukuusi
on muhevan vihreä, tuuhea ja sopusuhtainen.
– Vanha vitsi sanoo, että kuusen pitää olla
niin tiheä, ettei anoppia näy sen takaa.
Joulukuusipelloilla riittää töitä läpi vuoden: kuusia leikataan keväisin ja kesäisin, lisäksi pelloilta pitää torjua heinää. Joulunaika
on silti kiireisin. Silloin Reino tyhjentää hallin
maatalouskoneista ja vie tilalle joulukuusia.
Kuuset ovat kaupanneet itse itsensä, sillä Reino ei ole koskaan mainostanut kuusia
missään. Pahimman ruuhkan aikana pihalla on
myymässä Reinon ja hänen poikansa lisäksi
vaimon kolme veljeä.
Eikö ympäri vuoden joulun parissa uurastava jo kyllästy koko jouluun?
– Toisaalta kyllästyy, toisaalta ei. Joulu on
hirveän mukavaa aikaa. Nyt meillä on kaksi
pientä lastenlasta, jotka tuovat joulun tunnelman varmuudella.
POSTISSA ON OMA JOULUTUNNELMA
Kun joulukuusikauppiaan puhelin aattona hiljenee, jatkuu touhu yhä Oulun postikeskuksessa, jossa joulu on vuoden ehdoton sesonkiaika. Digitalisoituminen ei näy aluepäällikkö Kai
Korhosen mukaan korttien määrässä. Suomessa arvioidaan tänä jouluna lähetettävän
40 miljoonaa joulukorttia. Jouluperinteet kestävät viestinnän murroksenkin kourissa.
– Kortteja on yhä kiva saada ja lähettää,
toteaa Kai.
Korttien lisäksi joulupostissa näkyy aiem14

SIINÄ ON SELITTÄMISTÄ
JOS LAPSI NÄKEE KADULLA
KULKEMASSA KAKSI PUKKIA!
pia vuosia enemmän paketteja. Ihmiset tilaavat
läpi vuoden internetistä tavaraa. Joululahja-aikana ostaminen kiihtyy ja toisaalta pukinkonttiinkin
päätyvät lahjat kulkevat usein keskuksen kautta.
Kortti- ja pakettiruuhka tarkoittaa armotonta kiirettä postikeskuksessa. Keskukseen palkataan 190 jouluapulaista.
– Joulun aikana postikeskuksessa on oma
maailmansa, on paljon jouluapulaisia, kiireen
tuntua ja kahvilasta voi löytää suklaakonvehteja, kuvailee Kai.
Postin lajittelua tehdään vielä jouluaattona, mutta joulupyhiksi tavallisesti ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä auki oleva
postikeskus hiljenee.
JOULUPUKKIAKIN VOI JÄNNITTÄ Ä
Yhdelle ammattiryhmälle jouluaatto on vuodesta toiseen kiireisin aika. Kun suurin osa
suomalaisista kokoontuu neljän seinän sisälle
rauhoittumaan joulunviettoon, vetävät joulupukit päälleen kutittavan parran, paksun palttoon
ja tukevat rukkaset.
Erityinen tunnelma on partiolippukunnan
Pohjan Veikkojen tiloissa, joissa nutun vetää
yhtä aikaa päälleen kymmenkunta pukkia. Samalla Timo Mäntyvaara ohjeistaa pukkeja: pitäkää hermot kylminä, kerratkaa tarinanne ja
huolehtikaa, etteivät vaatteet tai parta repsota
ja joulun illuusio rikkoonnu.
Timo aloitti itse pukkina 17-vuotiaana.

– Siinä iässä jouluaaton meneminen töissä
ei haitannut.
Toisaalta Timon perheen traditioon kuului
se, että joku oli joulupukkikeikalla.
– Minua ennen kaksi isoveljeäni olivat joulupukkeina. Muu perhe tiesi odottaa, että illalla tulee kotiin väsynyt mies, joka haluaa syömään ja pesulle. Se oli osa meidän joulua.
Timo kiersi joulupukkina viitenä vuotena.
Vaikka pukki on odotettu vieras, voi pukin parran alla olla epävarmuutta.
– Uusien ihmisten koteihin jouluaattona
meneminen jännitti aina. Jouluaatto on niin intiimi tilanne. Kaikilla perheillä tuntui olevan
oma tietty tapansa viettää joulua, tietyt järjestykset ja tietyt aikataulut.
Joulupukin piti varautua siihen, että juttua
riittää koko vierailun ajaksi. Toisaalta pukilta
piti löytyä herkkyyttä kuunnella tilannetta: perheellä saattoi olla omia toiveita ja traditioita.
Tuolloin pukin kannatti laittaa omat tarinansa
taka-alalle ja mennä perheen mukana.
Vaikka pukki onnistuisi tehtävässään ja
parta pysyisi paikoillaan, voi joulupukkien ruuhka-aika olla lapsille hämmentävää aikaa.
– Jouluaattona kaupungilla tulee vastaan
yksi jos toinenkin pukki. Me morjestamme toisiamme, mutta vanhemmilla voi olla selittelemistä, jos lapsi näkee kadulla kulkemassa kaksi pukkia, nauraa Timo.

Kolumni :: teksti HELI SLUNGA, KUVA Qumma Art

LAISKURIN TILINPÄÄTÖS ::

Slunga.

Et voi kirjoittaa ansioluetteloon, että tiedät kaikki kotihankesi sävyt. Et
liioin, että olet onnistunut sanomaan ensimmäistä kertaa vastaan ihmiselle, joka on jyrännyt sinua vuosikausia. Ei ole
soveliasta myöskään kertoa, että olet kehittynyt rakastajana, löytänyt uuden uskonnon, oppinut kalastamaan ja keittämään siitä keiton, näkemään selväunia, nauramaan kovempaa. Silti ne ovat maailman tärkeimpiä asioita.
Vuosi lähestyy loppuaan ja mieleen saattaa hiipiä ikäviä ajatuksia tuloslaskelmista, taseesta, ylijäämästä. Mitä
opit? Mihin tuhlasit aikasi? Kuinka paljon olet miinuksella? Mistä sait krediittiä? Onko limiittejä ylitetty? Mahdatko horjua katastrofin partaalla?
Tileissä on jatkuvaa liikennettä. Kun viimein ehdit ja uskallat istahtaa tilikirjojesi ääreen, olet laskutoimituksen puolivälissä jo unohtanut, mitä oli määrä saada selville. Pitäisikö vuodessa muka ehtiä kartuttaa pääomaa, laihtua, kaunistua, viisastua?!
Näistä asioista olen itse aivan yhtä takussa kuin tukkani on. En tiedä, en edes halua ajatella asiaa; kaivelen mieluummin onkimatoja mullasta tai luen Claes Anderssonin runoja. Seuraavaksi vuodeksi olen suunnitellut lähinnä asioita, jotka koen itselleni mielekkäiksi.
Aloitan kundaliinijoogan. Opettelen soittamaan sahaa esityksiä varten. Vuokraan kesäksi asunnon Kreikasta. Jouluna aion opetella piparkakkutalon tekemistä lasten kanssa. Olen toivottoman kömpelösorminen ja viimeksi talosta
tuli kärähtänyt sokeriliimantahmainen noidan tönö. Minusta on kuitenkin mukava ajatella, että lapsille jää muistoja sen
kyhäämisestä.
Todellisuuden sivussa kirjoitan toki myös kirjan ja jatkan performanssien kehittämistä.
Eräs kirjailijaystäväni sanoi kerran: ”Entä jos en haluakaan menestyä? Jos haluankin vain elämän, jossa voin keräillä puolukoita metsästä?”
Minusta menestys ja puolukat eivät sulje toisiaan pois. Katsomaan pysähtyminen on tärkeintä: vasta sitten voi kirjata ylös, oppia, ymmärtää. Kyynistymiseltä ja ylisuorittamiselta pitäisi varjella kaikkia vapisevia sieluja. Luovuus virtaa joutavuudessa, metsässä ja unissa jotka saavat toisinaan jatkua aamupäivään. Krapulassa näkee kukissa kasvot
ja toisten ihmisten aurat ja Jumalan huumorintajun.
Räknäys hittoon ja lasi viiniä, siis!
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Mukana arjessa :: teksti A nne aho, kuva martu väisänen

Hyppy hypyltä kohti olympialaisia
Uimahyppääjä ja Oamkin vuoden 2013 urheilijaksi valittu Taina Karvonen ehtii olympialaisiin treenaamisen ohella viimeistellä hyvinvointiteknologian opintojaan.
Taina Karvosen arkiaamut alkavat
kahdeksalta treenin merkeissä.
Tunnista puoleentoista kestävien
treenien jälkeen hän suuntaa kotiin opiskelemaan, sillä opintojen
loppupuolella luentoja ei juuri ole.
Sen jälkeen luvassa on ehkä päiväunet, sitten iltatreenit.
– Panostan urheiluun ja opiskelen sen ohella. Treenaan viikossa 10–12 kertaa. Välillä joudun
joustamaan opiskelusta ja sosiaalisesta elämästä, Taina kertoo.
Taina aloitti uimahyppäämisen
seitsemänvuotiaana. Tosissaan
hän alkoi treenata mennessään urheilulukioon. Opiskelun ja urheilun
yhdistäminen onnistui jo silloin Ouluseutu Urheiluakatemian (OSUA)
tuella, jonka avulla Taina opiskelee
Oamkissakin.
– Oamkin ja OSUAn yhteistyön avulla opiskelija saa ohjausta, jossa urheiluun käytettävä aika
pyritään huomioimaan opintojen
suunnittelussa, Oamkin liikuntasuunnittelija Aki Hentilä sanoo.
OSUAan pääsemiseksi tulee
olla Suomen kärkitasoa, mutta valinnat tehdään myös laji ja alueen
taso huomioiden.
mahdollisuuksia parempaan
Taina on kokenut OSUAn avun hyödyllisenä. Lukiossa aamutreeneil16

lä sai korvattua kursseja, jolloin
treenaamiseen saattoi keskittyä
ja kehittymistä tapahtui isoin harppauksin.
– Oamkissa opinto-ohjaaja tekee yhteistyötä urheilijoiden kanssa, joten hän osaa neuvoa opintojen suunnittelussa. Suurin osa
opettajistakin ymmärtää ja joustaa. OSUA-statuksella saa paljon
anteeksi, Taina naurahtaa.
OSUA tarjoaa urheilijaopiskelijoille kortin Oulun kaupungin liikuntapaikkoihin ja järjestää ohjattua valmennusta. Muita etuja ovat Oamkin
kanssa tehtävä urheilusponsorointisopimus sekä OSUAn yhteistyökumppaneiden tarjoamat palvelut,
kuten fysioterapia ja hieronta.
– Osa opiskelijoista on ollut hyvin tyytyväisiä, ja heistä urheiluakatemiassa oleminen on auttanut
urheilutulosten parantumisessa ja
opintojen edistymisessä. Kaikkien osalta ei ole päästy parhaimpiin tuloksiin, sillä korkeakoulussa
opiskelijaa ei pystytä tukemaan samoin resurssein kuin urheilulukiossa. Korkeakoulussa opiskelijalla on
enemmän vastuuta omista asioistaan, Aki summaa.
Hänen mielestään urheiluakatemian mahdollisuuksia ei ole hyödynnetty täysin.
– Jos haluamme tukea huippuurheilua ja opiskelua samassa pa-

ketissa, on kysymyksen miksi tuetaan vaihduttava kysymykseen
miten tuetaan. Oamkissa urheilun
ja opiskelun yhdistäminen on hyvällä tasolla, mutta mahdollisuuksia on paljon parempaan. Tämän
tueksi tarvitaan selkeämpää roolitusta urheilua järjestäville tahoille.
Tavoitteisiin pienin askelin
Taina treenaa Rio de Janeirossa
pidettäviä vuoden 2016 kesäolympialaisia varten tosissaan, mutta
haluaa edetä pienin askelin ja realistisesti.

– Välitavoitteeni ennen sitä
ovat pienempiä. Olin tämän vuoden EM-kisoissa 12:s, mutta seuraavan kerran haluan olla kahdeksan parhaan joukossa, Taina
kertoo.
24-vuotias urheilija tietää, ettei uimahyppäämisellä elätä itseään eikä sitä voi tehdä loppuelämää.
– Urheilu on intohimoni, ja haluan tulevaisuudessa tehdä siihen
liittyvää työtä, lupaava uimahyppääjä suunnittelee.

Ouluseutu Urheiluakatemian
yhteistyöverkoston avulla
urheilija pystyy valmentautumaan
tavoitteellisesti opiskelun ohessa.
Toiminnassa on tällä hetkellä
mukana 172 opiskelijaa, joista 17 on
Oamkista. Lisätietoa saa osoitteesta
osua.net.

Taina Karvonen treenaa viikossa
10–12 kertaa. Urheiluakatemian
avulla opiskelu onnistuu
treenaamisen ohella.
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INTERNATIONAL :: text AND PHOTO ANNE PELTOLA

Love at first sight
A neverending darkness that steps aside only with
the first snowflakes. Leaving home when it is still dark
outside, coming back and it is dark again. If you get
lucky, you might get a glimpse of the sun during the
day. For a young student from Nepal, even the dark
Finnish winters seem magical. – Waiting for the first
snow, frozen eyelashes, learning to skate, making
snowmen and watching the snowflakes swirling and
imagining that you are living inside a house made of
snowballs, for me these are all among the joys of
winter, says Chandani Thapa Magar.
safe, secure and peaceful
Chandani has been now living in Finland for a little over
two years. She still has a few more years to go before
getting her degree in Information Technology at the
School of Engineering. At first, everything seemed and
smelt strange. But as she arrived in Oulu, she fell in
love with the place instantly. – The first sight of Finland
is still fresh in my mind. Green forests and lakes, a
train chugging through the landscape. Before arriving
in Oulu, I was not sure whether I was going to live in
a city or in the wilderness, Chandani continues with a
twinkle in her eye.
In Chandani’s eyes, Oulu is quite a small city. – It
is very quiet and beautiful. Oulu is far away from the
noise, mess and rush of the metropolitan life, but
all the advanced technology and the latest facilities
are within your reach. What more can you ask for?,
Chandani explains. When looking for a study place,
there were a number of things that tipped the scales in
favour of Finland. – Finland is a very safe place to live.
I was also impressed by women’s rights and equality.
And if you wish to study information technology, I think
Finland is definitely the number one place!, Chandani
explains.
DAYS filled with action
As any other student, Chandani appreciates the
leisure time she has. Besides her studies, she is
working part-time as a waitress. – My days are
filled with action. When I have some free time, I go
shopping or do something nice with my friends. I
hope I had more Finnish friends, too, she states.
During the winter, Chandani does not really enjoy
outdoor activities. – Summers, on the other hand,
are a totally different story, she laughs.

hope i had more
finnish friends.
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kestäviä ajatuksia :: T EKST I noora oja , KU VA hanna poropudas

tarjoaa tukea ja
apua elämän vaikeissa hetkissä.

Ensi- ja turvakoti

Lahjoituksilla hyvää mieltä
Oulun ensi- ja turvakoti toimii pitkälti vapaaehtoistyön avulla.

– Meillä on täällä seinällä sellainen puutelista,
johon merkattuja tarvikkeita sitten aina hankitaan sitä mukaa, kun saadaan rahaa, kertoo
Oulun ensi- ja turvakodin toimitusjohtaja Timo
Peltovuori.
Nyt listasta voidaan viivata yli ainakin ensikodin puolelle tarvittavat vauvalusikat ja
kiertoilmauuni. Ne nimittäin aiotaan hankkia
syksyllä järjestetyn Oamk-gaalan tuotoilla.
Gaalakävijät saivat ladata netistä muistoksi kuvia tapahtumasta. Latauksen yhteydessä sai
avustaa ensi- ja turvakotia haluamallansa summalla. Myös ammattikorkeakoulujen valtakunnallisten talous- ja hallintopäivien puhujalahjoihin sekä Oamkin joulumuistamisiin varatut
rahat suunnataan ensi- ja turvakodille.

Lahjoitusten avulla ensi- ja turvakodin
asukkaiden elämästä saadaan mielekkäämpää. Kunnan rahoituksella pystytään kattamaan ruoka- ja asumiskustannukset sekä moniammatillinen yhteistyö, mutta Timon mukaan
kaiken muun mahdollistaa lahjoitukset ja vapaaehtoistyö.
– Lahjoitusvaroilla ollaan ostettu esimerkiksi uusia kaappeja ja verhoja. Ja jos meillä
on paljon lapsiperheitä, niin saatamme mennä
vaikkapa keilaamaan tai elokuviin. Nyt ollaan
ostettu parikymmentä lippua Ti-Ti Nalle -konserttiin, Timo kertoo.
Oulussa toimii sekä ensikoti että turvakoti. Ensikoti on kodinomainen lastensuojeluyksikkö, johon voi tulla erilaisissa vauvan- ja lap-

senhoitoon sekä vanhemmuuteen liittyvissä
ongelmatilanteissa. Timon mukaan ensikodin
puolella ongelmien kirjo on hyvin moninainen.
– On päihdeongelmia, väkivaltaa, univajetta ja synnytyksen jälkeistä masennusta. Turvakodin puolella taas on sitten enemmän erilaisia
väkivaltaongelmia. Yhä lisääntyvässä määrin
meille tulee myös vanhuksia, jotka kokevat kotonaan väkivaltaa. Yritämme auttaa ja löytää
tilanteisiin ratkaisun. Teemme yhteistyötä niin
väkivallan kokijan, tekijän kuin näkijänkin kanssa.
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ARKEA aidoimmillaan ::
VALOSTA VOIMAA
Pi meyden n u jerta m iseksi Ou l ussa
vietet ti i n ma rrasku u n lopu l la Va loa Ou l u ! – festivaa l ia, joka ki rkas ti kau pu n kia teoksi n ja ta pa htu m i n.
Oa m ki n opiskel i jat osa l l istu ivat festivaa l i n ava ja isi i n usea n ta nssi - ja
m usi i kkiesit yksen voi m i n.
Va lofestivaa leja va rten l uoti i n
myös a iva n u usi tuota nto, joka pe rustu i ou l u la isten m iel i kuvi i n omasta kau pu ngistaa n. M u usi kot ja
ta nssi jat poi m ivat sosiaa l i - ja terveysa la n opiskel i joiden tekem istä
haastat tel u ista i n noitu ksen teoksen
m usi i kki i n ja koreografioi h i n. Tee moi ksi nousivat meri ja vessa ki rjoi tu kset.
– Kaksi melko erilaista teemaa,
tuottaja Mira Kolanen nauraa. – Täl la i nen osastojen vä l i nen yhteist yö
on opiskel i joi l le h ieno ti la isu us op pia u ut ta ja tutustua m u iden a lojen
opiskel i joi h i n. He ol ivatki n i n nol la
m u ka na.
Ta nssi jat va la isivat pi meää ma rrasku ista i ltaa myös ta nssi - i m provi saatioiden voi ma l la.
T EKST I karoliina kemppainen,
kuva pekka kallasaari
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