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FolkJam saa silmät säihkymään

:: 4

TEKSTI ANNE PELTOLA, KUVA MIKA YLILEHTO

Kaiken takana on tiimi.
Aito-lehden taustajoukoissa hyörii useampi ammattitaitoinen käsipari. Oamkin johdolta saamme suuret linjat. Toimituskunnassa käymme läpi meille tulleet juttuehdotukset ja ideoimme joka numeron sisällön suurella tunteella – rohkeasti aito näkökulma
mielessämme. Toimituskunnan jälkeen toimituspäällikkö ja AD vievät juttu- ja kuva-aiheet tekijätiimille. Hei hoi, Hopea, ja sitten matkaan! Toimittajilla ja kuvaajilla on noin
viikko aikaa selviytyä saamistaan tehtävistä. Tässä kohtaa vaaditaan nopeita reaktioita, hyviä hoksottimia ja usein myös salapoliisin taitoja.
Kun jutut ja kuvat sitten saapuvat toimitukseemme, ei tekemisen meininki kuitenkaan lopu. Toimituspäällikkö editoi jutut ja laittaa ne lehden taittopohjaan. AD puolestaan käsittelee kuvat, huolehtii lehden visuaalisesta viehättävyydestä ja paimentaa paketin painoon. Ennen lopullista painokoneiden käynnistämistä varmistamme
vielä, että lehdestä tuli sellainen kuin piti. Ja sitten vain odotellaan, että painotalo ja
postinkuljetus tekevät tehtävänsä. Ilmestyessään löydät lehden myös verkosta osoitteesta oamk.fi/aito.
Meiltä lehden tekijöiltä jokainen Aito lohkaisee aina pienen palan sydämestä – ja
hermoista. Teemme lehteä suurella tunteella ja panostamme lopputulokseen sata lasissa. Toivottavasti antaumuksemme näkyy myös sinulle.

INNOSTUMINEN
SAA NÄKYÄ.

Aidon rohkea toimituskunta Susanna,
Anne, Anne-Maria ja Riina.

Oulun seudun ammattikorkeakoulun

Toimituspäällikkö Anne Peltola

sidosryhmälehti, Kiviharjunlenkki 1 B,

AD, kuvatoimittaja Riina Kansanoja

PL 222, 90101 OULU,

Kansien kuvat Jussi Tuokkola

toimitus@oamk.fi

Painos 3 000 kpl, Erweko Oy

Vastaava päätoimittaja Jouko Paaso

Paperi Munken Pure

Päätoimittaja Anne-Maria Haapala

Vuoden 2013 kolmas numero.

Julkaisuneuvosto Jyrki Laitinen,

Seuraava numero ilmestyy joulukuussa 2013.

Risto Kimari

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

Hengittävää
musiikkia ja
säihkyviä silmiä
Oulussa kehitetty tanssillinen ryhmäliikuntamuoto FolkJam herättää kiinnostusta niin kotimaassa kuin
ulkomaillakin.
Paa-da, pada-dam. Napakoita askeleita siivittävät pehmeät hypähdykset, kaarevat kädenliikkeet kehystävät pyörähdyksiä. Poljennon
tunnistaa välittömästi: nyt ollaan suomalaisen
kulttuurin ytimessä.
FolkJam on suomalaiseen tanssiperinteeseen pohjautuva ryhmäliikuntamuoto, joka on
kehitetty Oamkin tanssinopettajan koulutusohjelmassa. Kahvipöytäkeskusteluista alkunsa
saanutta konseptia on testattu ja rakennettu
vuodesta 2007 lähtien.
– Kansantansseja tanssitaan yleensä pareittain, mutta FolkJamissa ne on muokattu
yksilöille sopiviksi. Tunneilla tanssitaan yhdessä yksin, kertoo projektipäällikkö ja tanssin
tuntiopettaja Milla Korja, joka on ollut mukana
lähes alusta asti.
Tunnit koostuvat sekä tutuista että vähemmän tunnetuista suomalaisista ja pohjoismaisista tansseista, humpasta valssiin ja hambosta menuettiin. Yhtä tanssia tanssitaan
useampi kappale, jolloin ehditään opetella askeleet ja sitten hieman varioida niitä. Kaikki tapahtuu musiikin soidessa ja tunnit käyvätkin
kunnon hikijumpasta.
Monipuolinen FolkJam
FolkJam on lisenssin alaista toimintaa. Oamk
järjestää FolkJam-ohjaajakoulutusta, joka
tanssinopettajaopiskelijoiden ohella on avoin4

na muillekin. Opettajaopiskelijoista valtaosa
suorittaa valinnaisen koulutuksen. Lisensoituja
ohjaajia on yhteensä jo lähes pari sataa ja lajia
voi harrastaa ympäri Suomen. FolkJam on kuitenkin herättänyt niin paljon kiinnostusta, ettei
kaikkeen kysyntään kyetä vastaamaan.
– Tiedusteluita tulee paljon ulkomaita myöten, esimerkiksi Ruotsissa olisi kovasti tilausta. Ei vain ole tarpeeksi tekijöitä. Olisikin antoisaa tehdä yhteistyötä ammattikorkeakoulun
eri osastojen kanssa, erityisesti markkinoinnin osalta, Milla kertoo. – Emme halua eriyttää
FolkJamia erilliseksi yritystoiminnaksi, vaan
päinvastoin tehdä siitä vielä vahvemmin Oamkin tuotteen.
FolkJam taipuu moneksi. Kouluille on tarjolla KouluFolkJam, joka edistää vuorovaikutusta ja ryhmäytymistä tanssinopetuksen
keinoin. EloFolkJam taas on senioreille ja liikuntarajoitteisille suunnattu kevennetty versio.
Uusimpana tulokkaana on FolkJam Goes Wanhat, lukioiden vanhojen tansseihin suunniteltu
koreografia.
K atse omiin juuriin
Vaikka FolkJamin perusta on ikivanha, ryhmäliikunnan maailmassa laji on raikas uutuus.
– Nykyään ollaan hyvin kiinnostuneita
omista juurista ja vanhasta kulttuurista. Meillä
on uskomattoman rikas tanssi- ja musiikkipe-

rinne, josta saisimme olla ylpeitä. Otetaan oppia irlantilaisista – hehän ovat ihan innoissaan
omista perinteistään, ja joka baarissa soi kansanmusiikki!
Milla on huomannut, että FolkJam-tunneilla
kansanmusiikki avautuu suomalaisille aivan uudella tavalla.
– Järjestään ihastellaan ja hämmästellään,
miten elävää ja hengittävää tämä musiikki on.
Se antaa tilaa liikkeelle verrattuna jumppatuntien tavanomaiseen pumppaavaan musiikkiin.
Kansantanssijamittelu sulattaa sydämet ikäryhmästä toiseen. Jopa vaativin kohderyhmä,
koululaiset, on poikkeuksetta saatu mukaan.
– Coca-Cola-kulttuurin ihannointi alkaa olla
ohi ja kaikkein trendikkäintä on perehtyä omiin
juuriinsa. Koululaiset ovat innoissaan päästessään kokeilemaan uutta juttua. Silloin harvoin
kun näkyy nyrpeitä ilmeitä, demoesityksen
myötä ne katoavat ja lopulta kaikilla on kivaa,
Milla hymyilee. – Ikäryhmästä riippumatta FolkJam saa ihmisten silmät loistamaan.

Oamkin tanssinopettajaopiskelijoista valtaosa
suorittaa valinnaisen FolkJam-koulutuksen,
kertoo opettaja Milla Korja.

Suomessa on
uskomattoman rikas
tanssi- ja musiikkiperinne.
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Lähikuvassa :: teksti K A RO LI I N A K EM PPA I N EN, kuva PEK K A K A LL ASA A R I

Taikuri lumoutuu elämän pienistä ihmeistä
MUUTIT PARI VUOTTA SITTEN HELSINKIIN.
MITEN OLET VIIHTYNYT? Oikein hyvin. Olin

miettinyt muuttoa pitkään, sillä kaipasin uusia
haasteita. Olenkin päässyt tosi mielenkiintoisiin projekteihin. Juuri nyt olen tanssiteatteri
Raatikon Kamala velho -tuotannon pääroolissa näyttelemässä ja tekemässä taikuutta. Kokonaisuudessaan elämäni on melkoista ajankäytön hallintaa, sillä projektien lisäksi teen
yrityksille taikurin keikkoja ja osallistun usean
yhdistyksen toimintaan. Vapaa-aika kuluu kuntoilun ja kotielämän parissa.
MILLAINEN SIJA OULULLA ON ELÄMÄSSÄSI? Minulla on Oulussa paljon asiakkaita, joten

käyn täällä usein. Se on ihanteellista, sillä samalla näen perhettäni ja vanhoja ystäviäni. Oulusta kaipaan sitä, miten helppoa ystävien tapaaminen on verrattuna Helsinkiin. Ilmapiirikin
on erilainen, sen huomaa jo lentokenttäbussissa: kuskit puhuvat Oulun murretta ja ovat leppoisampia.
MILLAINEN OLI TIESI TAIKURIKSI? Serkul-

lani oli lapsena salamyhkäinen taikurilaatikko,
jonka avulla opettelimme taikatemppuja. Temput jäivät muutamaksi vuodeksi, kunnes ystävystyin kolmeen taikaharrastajaan. Aloimme
harjoitella ja esiintyä yhdessä. 16-vuotiaana
esiintymisiä oli jo niin paljon, että isäni keho-

tuksesta perustin oman yrityksen. Lukiossa
harkitsin toimittajaksi ryhtymistä, mutta Oamkissa valitsin mediatuotannon opinnot. Se oli
urani kannalta nappivalinta.
OLET INNOKAS YHDISTYSIHMINEN. MITÄ
SE ANTAA? Parhaimmillaan yhdistystoimin-

ta on vilpitöntä ja kannustavaa yhteen hiileen
puhaltamista, jossa saa käyttää taitojaan muidenkin hyväksi. Samalla pysyy ajan tasalla oman alan asioista ja voi luoda verkostoja.
Olen toiminut muun muassa taikuri- ja yrittäjäyhdistyksissä. Tällä hetkellä istun neljän yhdistyksen hallituksessa, ja vaikka se viekin paljon aikaa, se on samalla mukavaa vaihtelua
omalle työlle.

MITEN TAIKURI JONI PAKANEN EROAA
TYYPISTÄ NIMELTÄÄN JONI PAKANEN?

Lavapersoona kumpuaa omasta persoonasta,
kertoimia vain nostetaan. Toisaalta lavalla pätevät ihan omat säännöt, siellä on valta kokeilla sellaista, mitä arkielämässä ei voisi tehdä.
Fiilis lähtee esiintymisvaatteiden pukemisesta.
Mutta on myös päiviä, jolloin esityksen jälkeen
haluan vain olla omissa oloissani.
MIKÄ ON HULLUIN HAAVEESI TAIKURINA?

Minua kiinnostaa taika-alassa sekä taiteellinen että bisnespuoli, mutta on hankala kehit-

tää molempia. Jonkinlainen kiinteä paikka, esimerkiksi taikateatteri, olisi ihanteellinen siihen
tarkoitukseen. En kuitenkaan usko, että sellainen voisi Suomessa toteutua vielä aikoihin. Haluankin olla vakiinnuttamassa taikakulttuuria
Suomeen.
AUTTAVATKO TAIKATEMPUT ARKIELÄMÄSSÄ? Lapsena yritimme huijaustemppua kark-

kikioskilla, sellaistahan penskat tekevät. Nykyään saatan hyödyntää taitojani tilanteessa,
jossa kukaan ei uskalla oikein sanoa tai tehdä
mitään. Taikatemppu vapauttaa tunnelman.
JOS SAISIT YHDEN IHAN OIKEAN TAIAN,
MITÄ TEKISIT? Omassa elämässäni on kaik-

ki niin hyvin, etten sen osalta keksi mitään.
Ehkä taikoisin suomalaisille lisää avoimuutta ja
spontaaniutta. Ulkomailla käydessään tajuaa,
miten synkkä tämä suomalainen mentaliteetti oikeasti on.
MILLOIN KOET TAVALLISESSA ELÄMÄSSÄ
TAIANOMAISIA HETKIÄ? Tällä alalla luodaan

illuusioita, jotka monille ovat aivan käsittämättömiä. Itse hämmästelen tavallisia asioita, tosielämän pieniä ihmeitä. Äsken lentokoneessa
mietin, että on se vain ihmeellistä miten tämäkin pystyy lentämään. Elämä ylipäänsä on aika
ihmeellistä.

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

LOGOSSA
ON TY YLIÄ JA TÄTÄ
VUOSITUHATTA.
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Uusi logo kurkottaa ylöspäin
Tunnistat Oamkin pian uudesta logosta. Ylöspäin
kurkottavaksi tyylitellyt ja pelkistetyt kirjaimet kuvaavat Oamkin avointa suhtautumista ympärivään
yhteiskuntaan ja yli kulttuurirajojen. Muotoilu, typografia ja värit juontuvat Oamkin aiemmasta logosta.
Logon on suunnitellut Oamkin Viestintäpalvelut. Logoa käyttää tammikuussa 2014 aloittava osakeyhtiömuotoinen Oulun ammattikorkeakoulu.

Vuoden alumni 2012,
taikuri Joni Pakanen

haaveilee omasta taikateatterista
ja avoimemmista suomalaisista.

MARRASKUUSSA OULUN
KESKUSTAN
ALUEELLE LUODA AN
KOKEMUKSELLINEN
VALOINSTALLA ATIO
JA USEAN
VALOTEOKSEN
SARJA.
ouka.fi/valostavetovoimaa

Korjaus
Onnittelimme viime numerossa 2/2013 Huutajia
kuoron 25-vuotistaipaleesta. Jutun kuvan oli aikaisemmin ilmoitetusta poiketen kuvannut Antti Pylväs.
Toimitus pahoittelee lipsahdusta!
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Oamk kehittää :: teksti SA A R A K Ä RK I, KU VAT OA M K-T FM -T I I M I, JA R I A I T TA

Kolmeasataa suola-aavikolla
Oamkilaiset halusivat rakentaa maailman nopeimman moottoripyörän.

Kun lähdetään tekemään maailmanennätystä,
voi odottaa, että matkaan mahtuu monenlaista. Juuri näin kävi Yhdysvalloissa Bonnevillen
suola-aavikolla, jonne Oamk-TFM-tiimi elokuussa lähti. Tarkoituksena oli ajaa uusi ahtamattomien moottoripyörien huippunopeusennätys,
joka tällä hetkellä on 368 kilometriä tunnissa.
Oamkista tiimiin kuuluvat ohjaavat opettajat
Arto Lehtonen ja Janne Ilomäki, opiskelijat Jarno Juntunen ja Jarno Redsven sekä insinööriksi valmistuneet Jari Aitta, Matias Kajula ja Hannu Palola.
– Olimme ensimmäinen suomalainen ryhmä, joka meni sinne. Paikalla oli lähes kaksisataa tiimiä, niin moottoripyörävalmistajia kuin
yliopistojen ryhmiä, joista monet testasivat
sähkömoottoripyöriä, kertoo Arto Lehtonen.
Näky Bonnevillessä oli henkeäsalpaava:
suola siinsi silmänkantamattomiin ja lämpötila
kohosi 35 asteeseen. Kun tuuli, tiimiläiset tunsivat suolan suussaan ja kirvelyn silmissään.
– Heti alussa saimme oppitunnin siitä, miten suolaa täytyy kunnioittaa. Toinen kuskeistamme, joka on erittäin kokenut, kaatui ensimmäisessä yrityksessä. Suola poikkeaa
8

alustana täysin sorasta, jäästä tai lumesta.
Ei ole olemassa mitään samanlaista alustaa,
Arto kertoo.

senä suomalaisena Bonneville 200 mph -kerhossa. Moni paikallinen on yrittänyt pääsyä
kymmenenkin vuotta, Arto toteaa.

SUOLA EI ANNA ARMOA
Kaatuneelta kuljettajalta meni olkapää sijoiltaan, mutta onneksi vakavammilta loukkaantumisilta vältyttiin. Myös itse moottoripyörä kärsi kolhuja, mutta siinä vaiheessa tapahtuman
yhteishenki näytti todelliset kyntensä eikä suomalaistiimi jäänyt yksin vaurioituneen kilpurin
kanssa.
– Kaksi tuntia kaatumisen jälkeen paikalliset etsivät meille paikan, josta löytyisi oikeat
työkalut ja jossa voisimme laittaa pyörän kuntoon. Koko yö siinä meni, mutta seuraavaksi
päiväksi saimme sen ajovalmiiksi, Arto jatkaa.
Onnettomuudesta viisastuneena tiimin toinen kuski, Antti Pietilä aloitti vauhdin nostamisen ja laskemisen hitaasti. Täysin tasaisella
alustalla, vailla minkäänlaisia esteitä pyörä voi
päätyä hallitsemattomaan luisuun. Pala palalta kuski pääsi nostamaan keskinopeuden jopa
326 kilometriin tunnissa.
– Antti lunasti tällä ajolla paikan ensimmäi-

SUOMALAISEN MOOTTORIURHEILUN
HISTORIA A
Tiimi tavoitteli ennätystä loppuun asti, mutta
valitettavasti luonto pisti kampoihin. Toiseksi viimeisenä päivänä aavikolle nousi myrsky,
joka keskeytti ajot kokonaan.
– Viimeisenä päivänä aavikko lainehti edellisen päivän myrskyn jäljiltä. Koko aavikko
muistutti jättimäistä peiliä. Ennätys ei jäänyt
kiinni tekniikasta eikä kuskeista. Joka tapauksessa meillä on voittajafiilis, sillä teimme suomalaisen moottoriurheilun historiaa, vaikkei
maailmanennätystä irronnutkaan.
Lue lisää: oamk.fi/tfm

YLLÄ Suola-aavikko on arvaamaton pinta.
Ennätysyritykseen tarvittiin selkeää säätä.

Kuntalaiset ideoimaan
palveluita
teksti K A RO LI I N A K EM PPA I N EN

TUTKIN OPINNÄYTETYÖSSÄNI YÖKASTELUHÄLYTTIMIEN
HÄLYTYSHERKKY YTTÄ.
blogit.oamk.fi

Sosiaali- ja terveysalan SOHVI-hanke tuottaa arvokasta tietoa ja konkreettisia tekoja.
Kolmessa Oulunkaaren kunnassa asukkaat pääsevät luomaan kaipaamiaan palveluita osana valtakunnallista SOHVI-hanketta. Oamkin
opiskelijat ovat keränneet tietoja, joiden pohjalta kuntalaisille ja kunnan
toimijoille järjestetään yhteisiä työpajoja. Vaalassa kohderyhmänä ovat
yläkoululaiset, Utajärvellä lapsiperheet ja Iissä 4–6-luokkalaiset oppilaat vanhempineen.
– Utajärvellä lapsiperheet kertovat innovointityöpajassa, miten kunta voisi tukea heidän arkensa sujuvuutta. Vaalassa nuorten omassa
foorumissa luotiin keinoja esimerkiksi päihteiden käytön vähentämiseen, kertoo tki-päällikkö Kirsi Koivunen Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä.
Mukana on eniten sosiaalialan ja hoitotyön opiskelijoita. SOHVI-hanketta on toteutettu niin perusopinnoissa, opinnäytetöissä kuin ylemmissä ammattikorkeakouluopinnoissakin. Eri osapuolet ovat ottaneet toissa keväänä käynnistyneen hankkeen innolla vastaan.
– Opiskelijat ovat päässeet ratkomaan oikeita tapauksia ja osallistumaan aitoon työelämän yhteistyöhön. Kunnat ovat osallistuneet laajalla
rintamalla ja olleet todella sitoutuneita, Kirsi iloitsee.

INFLUENSSATIETOA HOITOHENKILÖSTÖLLE

T EKST I SUSA N N A SO L A J O K I

Oamkin sosiaali- ja terveysalan opiskelijat järjestävät Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) kampanjan, jonka tavoitteena on nostaa aiempina kausina vaatimattomaksi jäänyttä henkilökunnan rokotekattavuutta. Terveydenhuoltohenkilökunnan rokottamisella on osoitettu olevan merkitystä potilasturvallisuuteen sekä sairauslomien määrään. Myös hyvä käsihygienia ehkäisee kausi-influenssan
leviämistä.
Opiskelijoiden toteuttaman kyselyn mukaan henkilöstön varautuneisuus johtuu siitä, että heillä ei ole
riittävästi tietoa influenssarokotteen hyödyistä ja haittavaikutuksista. Kampanjan aikana opiskelijat
kiertävät sairaalassa jakamassa rokotetietoa sekä käsidesiä. Henkilöstö voi testata influenssatietouttaan kannettavilla tietokoneilla. Lisäksi tietoa on saatavissa julisteista ja muista materiaaleista.
Kaikki rokotteen ottaneet saavat pienen tarran, joka viestii influenssaviruksen taltuttamisesta.
Kampanja kuuluu Oamkin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Moniammatillisella oppimisella
potilaiden parhaaksi -hankkeeseen. Kampanja toteutetaan OYSissa viikolla 46.
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R E P O R TA A S I :: teksti DA N I EL WA LLEN I US, kuvat M A RT U VÄ ISÄ N EN

Oamk Oy:n hallituksen puheenjohtaja

uskoo, et tä va hva korkea kou l u
pyst y y va i kut ta maa n ym pä ristöönsä.
Timo Levo
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Oamk maistuu hyvältä
kokonaisuudelta
erilaisia osaamisalueita.

PAINOALoista suunta
TULEVAISUUDELLE
Oamk päivitti yhtiöittämisen vaatimassa strategiamuutoksessa myös painoalansa.

Tulevaisuuden terveys ja hyvinvointi sekä energia, luonnonvarat ja ympäristö ovat ne painoalat, joilla Oamk lähtee matkalleen osakeyhtiönä vuoden 2014 alusta.
Painoalat näkyvät voimakkaimmin resurssien suuntaamiseen opetuksessa ja kehityshankkeissa.
– Resursseja fokusoidaan sellaiseen opetukseen, joka tukee näitä, eikä kehityshankkeissa rönsyillä, Oamkin rehtori Jouko Paaso
kiteyttää.

Riviopiskelijalle painoalat näkyvät paitsi
opintosisältöjen kautta myös opinnäytetöissä.
– Tavoite on, että opinnäytetöitä tehtäisiin
entistä enemmän näihin aloihin liittyen, Jouko sanoo.
T YÖELÄMÄN TARPEISIIN
Tulevaisuuden terveys ja hyvinvointi on valikoitunut painoalaksi, koska alan osaajatarve Oulussa on suuri. Lisäksi Oulun seutu on valittu
Innovatiiviset kaupungit -ohjelman tulevaisuu-

den terveyden painopisteen vastuualueeksi.
– Oulun yliopistollinen sairaala tarvitsee
paljon sellaista työvoimaa, jonka kouluttamisessa olemme ainut toimija Pohjois-Suomessa, Oamk Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo
Levo lisää.
Energian, luonnonvarojen ja ympäristön
nouseminen puolestaan pohjautuu Oulun pohjoiseen sijaintiin. Alueella on paljon luonnon- ja
energiavaroja. Pyhäjoelle ryhdytään rakentamaan ydinvoimalaa.
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GALLUP :: 1. MILTÄ OAMK KUULOSTAA? 2. TUNTUU?
3. NÄYTTÄÄ? 4. MAISTUU? 5. TUOKSUU?

Eleonora Tainio,

viestinnän koulutusohjelma
1. Oamk kuulostaa vähän siltä, että olisi sattunut jotain,
vähän samalta kuin ups.
2. Jos se kuulostaa siltä, että on tehnyt jotain väärin,
ei se voi oikein hyvältäkään tuntua.
3. Oranssilta sen logon vuoksi. Olen kuullut, että logo uudistuu.
Toivottavasti siinä uudessa on eri värit.
4. Se maistuu limaiselta. Ainakin kaikki koulun ruuat
ovat limaisia.
5. Ei se tuoksu oikein miltään. Sellainen hajuton.

Juho-Pekka Palomaa , viestinnän koulutusohjelma
1. Kun sen saa kielen päälle, se kuulostaa ihan hyvältä.
Ylpeydellä voi sanoa opiskelevansa Oamkissa.
2. Se tuntuu lämpimältä, vieraanvaraiselta ja avuliaalta.
3. Ainakin visuaalinen ilme on selkeä ja luonnollinen.
Oamk näyttää raikkaalta ja asiallisen rennolta, kasuaalilta.
4. Se maistuu Sodexolta. Ja myös tikkareilta ja halvoilta
Marianne-karkeilta. Niitä on saanut syödä paljon.
5. Ei se kai tuoksu miltään. Se on vain hyvä asia, jos ei
tuoksu miltään.
Jussi Syväys ,

1.
2.
3.
4.
5.

automaatiotekniikan koulutusohjelma
Kuulostaa koululta.
En minä oikein tiedä. Varmaankin se tuntuu koululta.
Julkiselta rakennukseltahan se näyttää.
Skandinaaviselta.
Miltä täällä nyt tuoksuu? Äijältä?

JA AKKO SILTALA

K ATRIINA IK ÄLÄINEN
K atriina Ikäläinen ,

1.
2.
3.
4.
5.

maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma
Ensimmäisenä tulee mieleen nuorekas ja ammattimainen.
Tuntuu hieman sekavalta. Se voi johtua siitä, että olemme
juuri muuttaneet.
Tekniseltä, oranssilta ja vanhanaikaiselta. Riippuu tosin
varmaan vähän paikasta.
Ennen maistui hyvälle, nyt vähemmän hyvälle, kun keittiö
vaihtui. Siksi, että ruoka tuli ensiksi mieleen.
Luonnolliselle, sellaiselle puhtaalle ja raikkaalle.

Jaakko Siltala ,

rakennustekniikan koulutusohjelma
1. Oamk kuulostaa ammatilliselta korkeakoululta. Mitä muuta
siihen voisi vastata?
2. Tuntuu mielenkiintoiselta, ainakin tähän mennessä.
3. Fiksulta oppilaitokselta.
4. Aika pitkäveteiseltä.
5. Miellyttävältä.

Timo Levo,

Oamk Oy:n hallituksen puheenjohtaja
1. Modernilta, Oulussa kotipaikkaansa pitävältä yhtiömuotoiselta
ammattikorkeakoululta.
2. Minusta maltillisesti arjessa mukana olevalta
koulutusorganisaatiolta.
3. Isolta, monipuoliselta ja ammattimaisesti hoidetulta
kokonaisuudelta.
4. Se maistuu hyvältä kokonaisuudelta erilaisia osaamisalueita
kulttuurista tekniikkaan ja hyvinvoinnista rakentamiseen.
5. Oululaiselta yhteisöltä.
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ELEONORA TAINIO

VAHVA KORKEAKOULU VAIKUTTAA

JUSSI SY VÄYS

JUHO-PEKK A PALOMA A
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– Tiedämme, että nämä teollisuudenalat
kuormittavat ympäristöä. Meiltä täytyy tulla
osaajia, jotka ottavat sen huomioon ja osaavat myös korjata vahinkoja, Jouko sanoo.
Sekä Jouko että Timo painottavat Oulun
seudun monipuolisuutta ja vahvaa tietoteknologisen osaamisen pohjaa.
– Alan työpaikat ovat irtisanomisten myötä vähentyneet, mutta osaaminen ei ole kadonnut. Osaaminen pitää ohjata näkymään myös
meidän uusissa painoaloissamme, Jouko sanoo.
LA ATU KORVA A MÄ ÄRÄN
Painoalojen tarkastelu ajoittuu Oamkin strategiapäivityksen yhteyteen. Edellinen strategiapäivitys tehtiin vuonna 2010. Opetusministeriö on kuitenkin pyytänyt strategiapäivitystä
uuteen ammattikorkeakoululakiin liittyvän toimilupahakemuksen yhteydessä.
– Vanhaa on hankala lähteä päivittämään
tekemättä kokonaan uutta, Jouko huomauttaa.
Nykyisellään painoaloja on neljä. Ne jakautuvat lisämääreiden mukaan jopa kymmeneen eri painoalaan.
– Se ei ole aivan riittävä rajaus, Jouko toteaa.
Joukon mukaan painoalojen päivityksen
yhteydessä Oamkissa herää varmasti keskustelu siitä, miten kaikki koulutusalat mahtuvat
painoalojen alle. Tekniikan, sosiaali- ja terveys- sekä luonnonvara-alan yhteyden uusiin painoaloihin voi havaita niiden nimistä. Liiketalous puolestaan tuo kaupallista näkökulmaa.
– Kun hyvinvointi nähdään muunakin kuin
terveytenä, kiteytyy myös kulttuuriala sinne
hyvin. Eivät painoalat myöskään olisi painoaloja, jos niitä ei valittaisi, Jouko sanoo.
TULOKSELLINEN JA VAIKUTTAVA
Uudessa strategiassa Oamkin visio on tarjota
parasta ammattikorkeakouluosaamista poh-
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onnistumiseen tarvitaan
sitoutumista.

joisen hyväksi. Tuloksellisuutta on helppo mitata suoritettujen opintopisteiden ja tutkintojen
määrällä sekä valmistuneiden työllistymisellä,
mutta laadun käsite on vaikeampi.
– Vahva ja korkeatasoinen korkeakoulu
pystyy vaikuttamaan ympäristöönsä. Korkeakoulun osaaminen tulee yhteisön tietoisuuteen ja käyttöön, ja oppilaitoksen opiskelijat ovat kysyttyjä työmarkkinoilla, Timo
sanoo.
Vahva korkeakoulu pystyy myös kouluttamaan monen eri alan osaajia.
– Tarvitaan ihmisiä, joiden osaaminen jää
tämän alueen käyttöön ja niitä, joiden osaamista voidaan hyödyntää valtakunnallisesti ja
sitä kautta tuoda rahaa alueelle, Timo sanoo.
Timo nostaa hyvänä esimerkkinä korkeakoulun vaikuttavuudesta talonrakennuksen
koulutuksen Oamkissa.
– Täällä rakennetaan paljon, ja kaupungin
ympäristöpuoli panostaa edistykselliseen teknologiaan. Olemme pystyneet kouluttamaan
sille alalle hyvin osaajia, hän kiittelee.
KUK A AN EI OLE ENNUSTAJA
Timon mielestä oikeanlaisten painoalojen määrittely on kimurantti asia.
– Meidän on katsottava tulevaisuuteen
ja valmistauduttava siihen, että opiskelijam-

me löytävät alan, jolle työllistyvät. Tärkeää on
myös opettaa muuntautumaan, sillä opiskelijat
eivät nykyään välttämättä valmistu sille alalle,
jolta jäävät eläkkeelle, hän sanoo.
Osana uusia painoaloja uudistetaan myös
opetussuunnitelmia. Tavoitteena on, että opetus tapahtuisi uusien suunnitelmien mukaan lukuvuonna 2015–2016.
– On tärkeää ottaa painoalat lähtökohdiksi,
Jouko sanoo.
Timon mukaan uudistuksessa tulisi ajatella
nykypäivän sijaan huomista. Muuttuvan työelämän taitojen opetukseen tarvitaan uusia malleja, joiden toteuttamisessa avainasemassa on
opetushenkilökunta.
Siksi muutos vaatii paljon vuorovaikutusta
hallinnon ja henkilökunnan välillä.
– Meidän pitää keskustella siitä, missä on
paikallaan jatkaa perinteisellä tavalla ja missä
muuttaa käytäntöjä. Niitä ei kuitenkaan voi sanella, vaan jokaisen täytyy itse oivaltaa, mitkä asiat vaativat erilaista tekemistä. Vallitsevat käsitykset on uskallettava haastaa, Timo
huomauttaa.
Joukon mukaan Oamkin kokoisessa organisaatiossa haasteena on tuoda uusi strategia
toiminnan kaikille tasoille.
– Onnistumiseen tarvitaan ihmisten aito sitoutuminen kehittämiseen, hän sanoo.

Kolumni :: teksti HELI SLUNGA, KUVA Qumma Art

MUUTOS LÄHTEE OMASTA SUUSTA ::

Slunga.

Gogolin novellissa Nenä venäläinen pikkuvirkailija Kovalev
huomaa eräänä päivänä nenänsä irronneen ja lähteneen viettämään omaa elämäänsä. Selviää, että nenä on naamioitunut valtioneuvokseksi ja ajelee ympäri kaupunkia univormuun pukeutuneena. Klyyvari on myös noussut korkeampaan asemaan kuin sen opportunistinen omistaja, josta tulee hermostunut ja arkaluontoinen ihminen.
Minun henkilökohtainen tragikomediani on taas suuri ja kovaääninen suu, jonka mahtaileva ääni kantaa kauas edelleni.
Suu on tahallisen arrogantti ja provokatorinen; se besserwisseröi häpeilemättä, kehuskelee, haastaa, provosoi ja leuhkii.
Näyttelee teräviä kulmahampaita, lähettelee lentosuukkoja. Korskuu tai koketeeraa, tilanteesta ja hyödystä riippuen.
Suuren suuni vuoksi makaan usein öitä valveilla miettien, miten saan hoidettua kaiken käytännössä – kuinka kasvan sanojeni mittaiseksi ja lunastan lupaukseni.
Kolikolla on toinenkin puolensa. Mahdoton turpa tuo minulle myös työtä ja toimeentuloa, onnenpotkujakin. Perusteellinen piruilu oikeassa paikassa koitui pitkäksi työsuhteeksi, kun eräs taho vaikuttui verbaalitykityksestäni. Oulun Vuoden
taiteilijaksi 2013 minut valittiin, kun ilmoitin vaatimattomasti uudistavani koko tavan tehdä lavarunotta. Ja niin tein.
Kun haastetta pyytää, haastetta saa. Kun puhuu isoilla sanoilla isoista asioista ja uskaltaa nimetä sen mitä haluaa, tulee asettaneeksi samalla omat rajansa uudelleen ja kasvattaneeksi liikkumavaraansa. Kukaan kun ei tässä maailmassa tule tilaa antamaan – se on otettava itse.
Gogolin novellissa yhteisö ei kiinnitä mitään huomiota siihen, että nenä käy jumalanpalveluksissa ja ajelee kieseillä
pitkin kaupunkia – he paheksuvat ainoastaan sitä, että nenä ei noudata sovittuja pelisääntöjä.
Meidän yhteiskunnassamme sovitut pelisäännöt tarkoittavat hyvin usein nöyristelyä, alamaisuutta auktoriteettien
edessä ja oman henkilökohtaisen tilan pienentämistä. Meidät on myrkytetty ja mitätöity vaatimattomuuden glorifioinnilla jo lapsesta asti.
Mutta kuka kissan hännän nostaa, ellei kissa itse? Itse täällä on uskottava itseensä ainakin niin kauan, että muutkin uskovat. Omat lahjat on tunnustettava ja tunnistettava, ja niiden kanssa on syytä etsiytyä valokeilaan – pimeästä
nurkasta ketään ei tulla duuniin noutamaan.
Ja kun suu on tarpeeksi mahtaillut, on ryhdyttävä kasvattamaan suuret saappaat täyttäviä jalkoja.
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Mukana arjessa :: teksti SA A R A K Ä RK I, kuva pekka kallasaari

Maailmanvalloitukseen karaokella
Nettikaraoke tarjoaa mahdollisuuden laulamiseen paikasta ja ajasta riippumatta.
SingOnin tavoitteena on viedä oma tuotteensa tilanteisiin, joissa kaikilla on hauskaa.
Jokainen menestyvä tuote saa alkunsa loistavasta ideasta. Usein
tuo idea on jokin niin tavanomainen, että sen kuullessaan ihmettelee, miten kukaan ei ole keksinyt sitä aikaisemmin. Tämä pitää
paikkansa myös oululaisen nettikaraokefirma SingOnin kohdalla.
Tarkoituksena on tuoda karaoke
jokaisen halukkaan ulottuville, ilman kalliita erikoislaitteita.
– Toimitusjohtajamme Samu
Keränen keksi idean törmättyään
lukuisia kertoja siihen ongelmaan,
että karaoken laulaminen vaatii joko kalliin laitteiston tai sitten
täytyy hankkia useita karaokelevyjä. Niillä ei välttämättä ole kuin
muutama kappale, jotka oikeasti
haluaa, kertoo SingOnin kehitysjohtaja Tommi Halonen.
Samaan tapaan kuin musiikin
kuuntelu ja elokuvien sekä sarjojen katselu on siirtynyt verkkoon
Spotifyn ja Netflixin myötä, haluavat singonilaiset viedä karaoken
selaimeen ja muihin kodin viihdelaitteisiin. Silloin laulaja voi valita
kappaleiden joukosta mieleisensä
ja laulaa vain niitä.
VIENNIN PELASTAJAT
Tommi on rekrytoinut yritykseen
Janne Nissisen osana Oamkin oh-
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jelmistokehityksen suuntautumisvaihtoehdon opintoja.
– Kävin Tekniikan yksikössä
kertomassa yrityksestämme ja löysimme sieltä Jannen. Yhteistyö on
ollut molemmin puolin antoisaa,
hän kertoo.
Tommi on aiemmin työskennellyt Nokian alihankkijalla Ixonosilla, josta hän lähti yrittäjäksi kaksi
ja puoli vuotta sitten. Ajankohta oli
juuri oikea, sillä alan suuri murros
vain kiihtyi entisestään. Nykyään
oma yritys pyörii SingOnin rinnalla,
jossa hän on työskennellyt puolitoista vuotta.
– Kun perinteiset suuret alat
hiipuvat, kasvavilla firmoilla on tulevaisuudessa suuri vaikutus vientiin ja rahan tekemiseen Suomessa. Ne tulevat olemaan Oulun ja
koko maan pelastus. Ei tule mitään
seuraavaa Nokiaa, joka olisi yksi
suuri työllistäjä, vaan näitä taimia
pitää kasvattaa täysmittaisiksi
männyiksi. Startup-yritykset ovat
syntyneet kansainvälisiksi, mutta
tuovat hyötyä myös paikallisesti.
MENEST Ys HOUKUTTELEE
Verkossa käytettävät palvelimet
ovat levinneet vauhdilla tietokoneista kännyköihin ja muihin mobiililaitteisiin. SingOn haluaa liittyä

siihen samaan virtaan. Ensi vuonna palvelu lanseerataan myös pelikonsolille.
– Olemme tehneet Suomessa
pilotointimarkkinointia, jossa testasimme liiketoimintamallia. Siitä
opittujen kokemusten myötä lanseeraamme ensi vuonna Briteissä.
Karaokeahan lauletaan joka puolella maailmaa.

Startup-yrityksessä ei Tommin mukaan kiehdo pelkästään vapaus, vaan myös menestyminen.
Eikä siinäkään ole kyse pelkästään
rikastumisesta, vaan mahdollisuudesta luoda jotakin, joka onnistuu
leviämään maailmanlaajuisesti.
– Tavoite olisi, että jonain päivänä löytyisimme joka televisiosta.

SingOn on Oulussa vuonna 2009
perustettu nettikaraokefirma, joka
haluaa tuoda karaoken jokaiseen
olohuoneeseen ilman lisälaitteita.
Yritys työllistää noin kymmenen
henkilöä. Palvelun hauskin coverbiisi
on AC/DC:n Back in Black. SingOnnettikaraokeen voi tutustua ilmaiseksi
osoitteessa singon.fi.

Tekniikan opiskelija Janne

pääsee harjoittelussa
myös testaamaan laitteita.

Nissinen
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INTERNATIONAL :: text AND PHOTO ANNE PELTOLA

Timeless art in
scenic scenery
Sampo Kaikkonen, a Finnish figurative painter lives
and works in the picturesque village of Ylikiiminki.
For years, Sampo worked every weekday as a web
designer. Today, the nine to five routine does not
play an important part in Sampo’s life. On a couple
of days a week, Sampo still concentrates on
untangling the web. The other days are reserved
for his timeless art.
Seeing Sampo’s atelier and the beautiful
surroundings, it is easy to understand why this
asthete has put down roots in Ylikiiminki, and why
the days spent painting can easily strech up to 12
hours. – This place has influenced my art in many
ways. The themes are more peaceful and have
more profound spirituality. Here in Ylikiiminki, I can
really concentrate, Sampo reflects.
WOOD AND PAINT CO-EXISTING AND
COLLIDING
Sampo’s paintings respect the technique and style
of the old masters. Like craftmanship, the tradition
of painting has been passed down from masters to
apprentices since the 16th century. Sampo’s atelier
and gallery are located in an old barn from the early
19th century. Turning the barn into a large studio
space took seven long years. Gallery Kaikkonen
was opened in July 2012. – For me, renovating and
painting are two separate worlds. In renovating,
you cannot strive for the ultimate perfection as
in art. However, they both do have similar kind of
roughness and tridimensionality, Sampo muses.

HERE
I CAN
REALLY
CONCENTRATE.
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IN TOUCH WITH ART AND NATURE
The northern nature is not directly seen in
Sampo’s work, but it is reflected in the themes
and spirit. Sampo and his dogs take a stroll in the
nearby areas every day. – Moving in nature keeps
my mind flowing. You can notice the small things
in life and learn to appreciate them. And actually,
my latest work does depict some Finnish fauna,
Sampo states.
Sampo used to put a lot of effort in thinking
about the nature of art. Nowadays, he makes art
that he likes. – The themes always come from my
own perspective. Now, I have found the courage to
make art for myself. This courage is present also
in Sampo’s latest work, in which he discusses the
beauty of death. – Taking up a difficult and strong
theme is also an intellectual permission for myself
to continue spending time with my art. I hope that
the stories the paintings tell could help the loved
ones of the dying to face the inevitable, Sampo
tells. See more: sampokaikkonen.com

YRITTÄMISEN MEININKIÄ :: T EKST I DA N I EL WA LLEN I US,

KU VA J USSI T U O K KO L A

Opiskelijayrittäjyys on portti työelämään
Liiketalouden opiskelijoiden yritys Trapesti vakuutti tilaajan työnsä jäljellä.

Kun Vesa Karjalainen ja Samuli Salmela helmikuussa perustivat SK MOTIO Finland Oy:tä, he
tarvitsivat esitteen ja verkkosivut yritykselleen.
– Meillä oli omat ajatukset ja ideat, jotka
halusimme, mutta toteuttavat kädet puuttuivat, Vesa kertoo.
Vesa oli lukenut lehtijutun Trapestista ja
kaiveli siitä lisätietoa Internetistä. Otettuaan
yhteyttä Trapestiin päätös markkinointimateriaalin toteuttajasta tuli helposti.
– Siellä oli virtaa ja uutta näkemystä. Heillä oli kyky ottaa vastuu hommasta ja saimme
juuri sitä, mitä halusimme, Vesa sanoo.
Sivut ja esitteet olivat valmiina kuukausi
työn aloittamisen jälkeen. Vesa pitää itsestään
selvänä, että yhteistyötä jatketaan myöhemmin, kun Motio joutuu päivittämään markkinointimateriaaliaan.
Ainakin tähän mennessä materiaali on
osoittautunut hyödylliseksi. Puolen vuoden

ikäisellä markkinoinnin kehittämisen parissa
toimivalla yrityksellä on ollut asiakkaita Rovaniemeltä Turkuun.
Vesan ja Samulin mielestä opiskelijoiden
yritykset tarjoavat elintärkeitä kontakteja työelämään. Yhteistyön ansiosta tilaaja saa tuoreita näkökulmia ja opiskelijat pääsevät näyttämään osaamistaan.
– Kun tulee koulun penkiltä ilman ansioluetteloa työnhakuun, ei kukaan voi sanoa olevansa valmis ammattilainen. Tulevaisuuden tekijät petaavat näin paikkaansa työelämässä,
kun heillä on näyttää oman työnsä jälkeä, Samuli sanoo.
Molemminpuolista hyötyä tuovat myös
yritysyhteistyöstä syntyvät verkostot. – Me
saamme katsastettua sopivaa työvoimaa tulevaisuutta varten. Toivottavasti voimme myös
auttaa meille työtä tehnyttä Trapestin porukkaa mieluisiin työpaikkoihin, Vesa lisää.

Trapesti

– Perustettu vuonna 2002.
– Toimii Oamkin Liiketalouden
yksikössä.
– Tarjoaa www-sivuja, dokumenttipohjia, asiakastyytyväisyys- ja
tunnettuuskyselyitä,
taloushallinnon, markkinoinnin,
viestinnän ja digimedian
palveluita.
– Lisätietoa: trapesti.fi
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ARKEA aidoimmillaan ::

Sitkeä, sitoutu n ut ja tavoit teel l i nen. Nä i l lä kol mel la sa na l la rehtori
ja tu leva n Oa m k Oy:n toi m itusjohta ja Jou ko Paaso kuva i lee itseää n.
Sitoutu n ut, koska hä n hoitaa
tehtävä nsä täysi l lä. Tavoit teel l i nen,
koska hä n pyrki i a i na pa rem paa n.
Sitkeä, koska hä n pyrki i viemää n
t yönsä loppu u n asti vastoi n käym i sistä huol i mat ta.
Työn u l kopuolel la Jou ko on u rhei l u m ies hen keen ja vereen. Golf,
h i i hto, su u n n istus ja ru l la l u istel u
ovat lä hel lä sydä ntä.
– U rhei l u on t yöl le hy vä vasta pa i no. Si i nä saa sopivasti kisa i l la, va i kka menest ystä ei tu l isi kaa n,
Jou ko kertoo.
Saavutu ksia ki n on tu l l ut:
44 - vuotisen su u n n istusu ra n ki rkka i n ku n n ia on Ju kola n viesti n ho pea vuodelta 1980.
Jou kol la on nel jä a i ku ista lasta. Ka ksi heistä on tekn i i ka n a la l la,
yksi lää kä ri ja yksi tu leva lää kä ri.
– Va i mon i on hy vi n pitkä lti hoi ta n ut perheen. Hä neltä on tu l l ut to del la pa l jon tu kea t yöl len i, ja se
on ol l ut erit tä i n tä rkeä asia, Jou ko
ki it telee.
T EKST I DA N I EL WA LLEN I US, kuva
J ussi T uokkola
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