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Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) :: opiskelijoita 8 000 :: henkilöstöä 750
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5 ensisijaista hakijaa aloituspaikka A KOHDEN :: 1 300 tutkintoa vuodessa
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Dialogilla
strategiasta
tulosta
KUVA JUSSI TUOKKOLA

Ylin johto vie muutosta jämäkästi
eteenpäin. Visiot ovat kirkkaita ja strategiat selkeitä, mutta ilman dialogia
henkilöstön kanssa ne jäävät johdon
strategiapuheeksi. Näin totesi ViaGroupin toimitusjohtaja Tero J. Kauppinen
AMK-päivillä Lahdessa 14.5. esitellessään ammattikorkeakoulujohtamisen
nykytilan kartoitusta.
On hyvä muistaa, että dialogi juontuu kreikan kielen sanoista dia ja logos.
Logos tarkoittaa sanan merkitystä ja
dia kautta tai lävitse. Dia-logos tarkoittaa merkityksen tai ymmärryksen virtausta keskustelijoiden lävitse.
Johdon strategiapuheen ja työntekijöiden arjen välillä oleva kuilu on yleisin
syy sille, että strategiat jäävät paperille. Tuskin ammattikorkeakoulut poikkeavat tässä suhteessa muista organisaatioista. Perinteisestä hierarkkisesta
hallintokulttuurista on vielä monta askelta strategiseen vuoropuheluun perustuvaan toimintakulttuuriin.
Oamkissa keskitymme seuraavaksi kehittämään työkaluja, joilla strategia saadaan käytäntöön ja muutosta aikaan. Uskomme, että dialogi muuttaa
johdon strategiapuheen tulokseksi.

YHTEISÖLLISYYS
VAATII AITOA
JA ROHKEAA
OTETTA.

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN SIDOSRYHMÄLEHTI
Kiviharjunlenkki 1 B, PL 222, 90101 OULU, toimitus@oamk.fi
Vastaava päätoimittaja Jouko Paaso. Päätoimittaja Anne-Maria Haapala.
Toimituspäällikkö Anne Aho. AD Riina Kansanoja. Kansien kuvat Heikki Ylipaavalniemi, Anne Peltola.
Painos 1 700 kpl, Erweko Oy, paperi Munken Pure. Vuoden 2014 toinen numero. Seuraava numero
ilmestyy syksyllä 2014. Aito löytyy myös verkosta: oamk.fi/aito.
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PALA AITOUTTA :: teksti JA KUVA heikki ylipaavalniemi

Todellisuus tehostuu Oulussa
Ouluun kokoontuu asiantuntijoita eri puolilta maailmaa kertomaan, kuinka arkimaailmaamme voidaan saumattomasti liittää teknologian avulla toinen kerros todellisuutta.

Oamk järjestää 12.–13.6. Oulussa ARea 14
– Future City as Open Mixed Reality Space
-seminaarin, jossa kehitetään uusia keinoja
lisätyn todellisuuden hyödyntämiseen kaupallisesti ja arkielämässä. Englannin kielen termi
augmented reality tarkoittaa näkymää, johon
tietokonegrafiikalla luodut elementit sulautuvat saumattomasti näkökenttäämme.
Yhdysvaltalainen Ronald Azuma on määritellyt, että lisätty todellisuus yhdistää reaalimaailman ja virtuaalisen todellisuuden toisiinsa, toimii interaktiivisesti ja reaaliaikaisesti
sekä kohdistaa todelliset ja virtuaaliset objektit toistensa kanssa.
– Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tulevaisuudessa sinulla on kaupungilla päässäsi virtuaalilasit, joihin heijastetaan tarvittaessa
informaatiota. Jos sinulle saapuu uusi tekstiviesti, voidaan se heijastaa reaaliajassa näkökenttääsi. Tai kun kuljet kenkäkaupan ohi,
kertoo kaupan mainos sinulle tarjouksen kengistä, joita olet katsellut verkkokaupassa, kertoo Oamkin tutkija Jussi Kangasoja.
Lisätystä todellisuudesta puhuttaessa
esiin nousee nopeasti Gartnerin käyrä.
– Gartnerin käyrä on yhdysvaltalaisen johtavan tutkimusyrityksen kuvaaja, jonka tarkoituksena on ennustaa, miten nopeasti erilaiset
uudet teknologiat yleistyvät, selventää Oam-
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kin älykäs oppiminen -kehittämisteemasta vastaava Kimmo Paajanen.
Gartnerin käyrä sisältää yli 2 000 erilaista
teknologiaa. Vuonna 2013 siinä oli lisätyn todellisuuden lisäksi muun muassa 3D-tulostus.
Sen yleistymiseen kaupallisessa käytössä ennustetaan menevän 2–5 vuotta, kuluttajapuolella 5–10 vuotta. Lisätyn todellisuuden yleistymisen arvioidaan kestävän 5–10 vuotta.
Tällä hetkellä lisätyn todellisuuden ratkaisut ovat lähes kaikki yksittäiseen käyttökohteeseen räätälöityjä. Laajemman leviämisen
esteenä on kuluttajatuotteiden puuttuminen.
Suuressa maailmassa on kuitenkin jo monia
sovelluksia, esimerkiksi markkinoinnissa ja
mainonnassa, joilla lisätyllä todellisuudella on
onnistuttu tekemään rahaa.
Uusia skena arioita
ARea 14 -seminaarin tarkoituksena on nojata
reilusti etukenoon muun muassa workshopissa, jossa alan tutkijat voivat vapaasti heitellä
uusia ideoita ilman teknisen toteutuksen miettimistä.
– He voivat luoda erilaisia skenaarioita siitä, mitä kaikkea lisätyn todellisuuden avulla
voidaan tehdä, Jussi Kangasoja sanoo.
Vastaava seminaari on järjestetty kahdesti aiemmin Suomessa, mutta Ouluun on en-

simmäistä kertaa tulossa asiantuntijoita myös
ulkomailta. Pääpuhujana on Columbian yliopiston professori Steven K. Feiner, joka työskentelee tietokonegrafiikan ja käyttöliittymälaboratorion johtajana. Hänen laboratorionsa on
tehnyt alan tutkimusta yli 20 vuotta kehittäen
muun muassa ensimmäisen liikuteltavan lisätyn todellisuuden järjestelmän 1996. Seminaarissa halutaan myös verkostoitua ja luoda uusia kontakteja sekä parantaa Oamkin imagoa
alan kehittäjänä.
– Oulussa on paljon ohjelmistoyrityksiä ja
alihankkijoita. Seminaarissa voidaan viestittää,
mitä mahdollisuuksia lisätty todellisuus tarjoaa, Jussi Kangasoja jatkaa.
Hänen toiveenaan on saada mahdollisimman laaja kohderyhmä keskustelemaan teknologian mahdollisuuksista. Erilaisia hyödyntämiskohteita voivat olla esimerkiksi peliala,
turismi, markkinointi, terveydenhuolto ja rakennusteknologia.
Artikkelin lähteet:

fi.wikipedia.org/wiki/Lisätty_todellisuus
gartner.com/newsroom/id/2575515
lisätyn todellisuuden

teknologian yleistymisen arvioidaan vievän
5–10 vuotta.

areaevent.fi
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Oamk kehittää :: teksti anne a h o, anne peltola , KU VA pir j o sii p ola

KAKETSU parantaa Kaukovainion viihtyisyyttä
Asukkaat ja opiskelijat ovat mukana alueen kehittämisessä.

Oamkin KAKETSU – Kaukovainion kestävä tulevaisuus -hanke tutkii ja kehittää Kaukovainion
alueita ja viherpihoja. Hanke on osa ympäristöministeriön Asuinalueiden kehittämisohjelmaa
ja Oulun kaupungin Tulevaisuuden Kaukovainio
-kehittämishanketta. Mukana on myös Oamkin
Luonnonvara-alan yksikön maisemasuunnittelun opintojaksojen opiskelijoita sekä tietysti
alueen asukkaita.
– Syksyllä 2013 aloitettiin useita opinnäytetöitä ja yksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, jossa testataan uuden
vihertehokkuus-työkalun soveltuvuutta Kaukovainion viheralueiden ja pihojen suunnitteluun.
Tässä yhteydessä alueen kerrostalopihoille on
tehty pihasuunnitelmia, Oamkin yliopettaja Pirjo Siipola kertoo.
asukk a at muk a an
Hankeessa halutaan huomioida alueen asukkaat, joita etsitään luontevista yhteyksistä, kuten kouluista, yhdistyksistä ja taloyhtiöistä.
Yhdessä mukana olevista kohteista asuu Kaisu
Mäkikyrö, joka muutti alueelle asunnon takia.
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Silloinen mielikuva Kaukovainiosta alueena ei
ollut paras mahdollinen.
– Yleisesti Kaukovainion maine on vähän
huono. Mielikuvani on kuitenkin muuttunut, sillä ainakin tämä osa alueesta on hyvin rauhallinen ja miellyttävä, alueen lounaisosassa Haulitiellä asuva Kaisu sanoo.
Tähän mennessä suunnittelutyöhön on
osallistettu kerrostalokiinteistöjen asukkaita
ja monikulttuurisessa työpajassa ulkomaalaistaustaisia asukkaita. Kaisunkin taloyhtiön uuden pihasuunnitelman laati kolme Oamkin Pihasuunnittelu-opintojakson opiskelijaa.
– Suunnitelma on käyttökelpoinen, ja
otamme siitä vihjeitä esimerkiksi istutusten ja
piha-alueen kehittämiseen, Kaisu kertoo.
MALLIA TULEVAISUUTEEN
Kolmivuotisessa hankkeessa on tavoitteena
saada malleja monikäyttöisten ja yhteisöllisien
viheralueiden suunnitteluun myös tulevaisuudessa. Tärkeimpänä tehtävänä on parantaa
Kaukovainion asuinympäristöä ja infrastruktuuria, vahvistaa moniammatillista yhteistyötä ja

kehittää käyttäjälähtöisiä palveluita ja käyttäjien osallistumista itse työhön.
– Jatkossa osallistamme esimerkiksi alueen nuoria ja koululaisia turvallisuuteen liittyvässä opinnäytetyössä käyttämällä paikkatietopohjaista Harava-työkalua ja järjestämällä
turvallisuuskävelyjä, Pirjo Siipola sanoo.
Vuorovaikutus Oulun kaupungin virkamiesten kanssa on Pirjon mukaan ollut tiivistä ja
välitöntä. Asukkaiden lisäksi hankkeesta hyötyvät myös opiskelijat. He saavat arvokasta
työelämäkokemusta, kun opintoja toteutetaan
projektimuotoisesti käytännössä oikeiden toimeksiantojen pohjalta.
Tutustu lisää:

oamk.fi/kaketsu
facebook.com/kaketsuhanke

on väljästi
rakennettu ja ilmeltään vehreän metsäinen.
Asukkaita siellä on vajaat 5 000.

k aukovainion k aupunginosa

Arki voi olla turistille
erikoisuus
teksti anne a h o

haluatko lukea
aidon painettuna vai verkosta?
KERRO SE MEILLE!
toimitus@oamk.fi

Oamkissa aletaan suunnitella tehokasta yritysten kehittämismallia palvelumuotoilun avulla. Sen toivotaan tuovan maaseutualueille kannattavampaa liiketoimintaa hyödyntämällä esimerkiksi kulttuuria ja ekologisesti tuotettuja asiakaskokemuksia.
– Menetelmillä tavoitellaan esimerkiksi matkailualan hiljaiselle sesongille tuotteita, jotka tuovat tuloja ja uusia asiakasryhmiä. Palvelumuotoilulla voidaan tuottaa vaikka mitä, kun palvelulle on asiakaspotentiaali,
ja se nojautuu paikalliseen omaleimaisuuteen, kehittämismallia tekevän
SUGOR-hankkeen projektipäällikkö Lucia Jakobsson kertoo.
Alueellinen omaleimaisuus antaa mahdollisuuden kokeilla uusia asioita. Paikallisille arkinen asia voi olla matkailijalle eksoottista. Palvelumuotoilu kiinnostaakin alueen yrittäjiä.
– Suunnitteilla oleva kehittämismalli koostuu palvelumuotoilusta,
ekologisista menetelmistä ja ajankohtaisista koulutuksista. Testaamme
sitä yhdessä osallistuvien yritysten kanssa. Tavoitteena on saada vientituote, joka toimii meillä ja Euroopassa, jossa tarvitaan kehitystä maaseutujen matkailu-, kulttuuri- ja Cultural Green Care -pyrkimyksissä.

kiinnostuitko?

Tutustu lisää osoitteessa oamk.fi/sugor.

ENERGIATEHOKUUTTA KARJALAAN

T EKST I pir j o partanen

Oamkin DHTrain-hanke pyrkii suomalaisten osaamista ja innovaatioita hyödyntämällä lisäämään Karjalan alueella energiatehokkuutta ja tehostamaan biopolttoaineiden käyttöä. Alueen asukkaiden asumismukavuutta halutaan parantaa käyttämällä lämmitykseen tehokkaita kaukolämpöjärjestelmiä.
Lämmön tuottaminen lähiympäristöstä paikallisella bioenergialla voi myös luoda alueelle lisää työpaikkoja. Oululaisten asiantuntijoiden ja Oamkin opettajien suunnittelemiin pilotti- ja virtuaalikoulutuksiin on osallistunut yhteistyökumppaneita ja Karjalan alueen kaukolämpö- ja energiayritysten
edustajia. Ennen hankkeen päättymistä vuoden 2014 lopussa on myös tarkoitus järjestää Suomessa energialaitosvierailuja sekä Karjalassa loppuseminaari, jossa esitellään hankkeen tuloksia.
Haluatko tietää enemmän?

oamk.fi/dhtrain
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Lähikuvassa :: teksti A N N E PELTO L A , ku vaT N ELO N EN M ED I A / H A N N U H A A PASA LO
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laura tuhk al alle

Voice of Finland oli
positiivinen kokemus.

Laulajalle uudistuminen on hyvä asia
Voice of Finland tarjosi Oamkissa työskentelevälle Laura Tuhkalalle näytön ja oppimisen paikan.
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Tuotantoväki tuntui
kuin kavereilta.

TULIT TUTUKSI SUURELLE YLEISÖLLE VOICE OF FINLANDISTA.
KERRO VÄHÄN LISÄÄ ITSESTÄSI. Olen valmistunut Oamkin Liiketa-

louden yksiköstä tradenomiksi. Opinnoissani keskityin taloushallintoon ja
markkinointiviestintään. Päivisin työskentelen Oamkin hakijapalveluissa
opiskelijapalveluassistenttina ja iltaisin harrastan kuorolaulua a cappella
-sekakuoro Kärpäsessä. Perheeseeni kuuluu mies ja irlanninsetteri Ronja.
Työpaikalle suhautan arkisin nopeasti pyörällä, sillä asustelen ihan lyhyen
matkan päässä.
MITEN SINUSTA TULI OPISKELIJAPALVELUASSISTENTTI JA MITÄ
TYÖPÄIVIISI KUULUU? Olin mukana Oamkin opiskelijakunnan hallituk-

sessa viimeisenä opiskelijavuotenani ja sitä kautta sain tietää, että hakijapalveluissa oli paikka avoinna. Työssäni palvelen, ohjaan ja neuvon
asiakkaitamme. Olen mukana opiskelijoiden valintaprosessissa ja käsittelen hakemuksia. Tarkistan muun muassa hakijoiden kelpoisuudet ja
tallennan valintakoepisteet. Vastaan myös meille opiskelemaan haluavien nuorten kysymyksiin. Lähinnä he kysyvät neuvoa hakemusten täyttämiseen ja haluavat tietää pisteytyksistä. TE-toimistot ja opinto-ohjaajat
puolestaan kyselevät tulevien koulutusten sisällöistä ja opiskelijavalintauudistuksesta.
MIKÄ TYÖSSÄSI ON PARASTA? MIKÄ HAASTAVINTA? Työni täyttää

mukavasti päivät niin hakuaikana kuin sen ulkopuolella. Valintaprosessi
ja siihen liittyvät tehtävät vievät aikaa. Parasta työssäni on ehdottomasti sen monipuolisuus ja vaihtelevuus. Tykkään asiakaspalvelusta ja siitä,
että työpäivät ovat sopivan erilaisia. Haasteita en osaa erikseen nimetä.
Viihdyn oikein hienosti työssäni.
MITEN PÄÄDYIT MUKAAN VOICE OF FINLANDIIN? Olin seurannut

aikaisempia kausia televisiosta ja haaveillut itsekin osallistumisesta. Viime syksynä päätin vihdoin lähettää ääninäytteen. Sen perusteella minut
kutsuttiin Oulun koelauluihin, joista pääsin sitten ensimmäiseen eli Ääni
ratkaisee -osioon. Itse kisassa pääsin omaa tavoitettani pidemmälle eli
kaksintaistelun jälkeen tulevaan knock-out-osioon asti, jossa jokainen kilpailija lauloi oman bravuurinsa.

MILLAINEN OLET LAULAJANA? ONKO SINULLA MUSIIKILLISIA
ESIKUVIA? Musiikki on aina ollut osa perheemme arkea, mutta aiemmin

en ymmärtänyt omia mahdollisuuksiani enkä myöskään panostanut lauluun. Aloin ottaa laulutuntuja vasta nelisen vuotta sitten. Vaikka työssäni
olen tarkka ja täsmällinen, laulajana olen aivan erilainen. En laula biisejä
aina täsmälleen nuottien mukaan, vaan työstäessä ne muuttuvat omannäköisikseni. Kyllästyn nopeasti, jos asiat tehdään aina samalla tavalla.
Uudistuminen on laulajallekin hyvästä. Kuuntelen musiikkia laidasta laitaan ja lauleskelen myös sitä, mikä mukavalta tuntuu. Varsinaisia musiikillisia esikuvia minulla ei ole. Mielimusiikkiani on pop-folkmusiikki, kuten
Eva & Manu, Johanna Iivanainen ja Emma Salokoski.
MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN? Tulevaisuudessa haluan panostaa yhä

MILLAINEN KOKEMUS OSALLISTUMINEN OLI? Voice of Finlandista

jäi minulle hyviä muistoja. Kokemuksena se ylitti odotukseni täysin. Olin
jo ennen osallistumistani kuullut, että ohjelmaa tehdään hyvällä maulla
ja fiiliksellä. Se piti erittäin hyvin paikkaansa. Osallistujia kunnioitettiin,
kaikkia tiedotettiin hyvin, ja tuotantoväki oli erittäin mukavaa. He tuntuivat kuin kavereilta: he kannustivat, tsemppasivat ja kävivät halaamassa
ennen lavalle astumista.
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enemmän omaan artistiuteeni. Mitään kiirettä minulla ei ole, vaan haluan
kehittää itseäni pikkuhiljaa ja kerätä rauhassa omaa ohjelmistoa. Tällä
hetkellä treenailen muutaman kaverin kanssa biisejä pienimuotoisia keikkoja varten. Olisihan se hienoa päästä joskus myös levyttämään. Kuoron
kanssa on nyt myös kiireitä, sillä valmistaudumme kuumeisesti tulossa
olevia keikkojamme varten. Luvassa on hieno ysärishow, johon kuuluvat
laulun lisäksi myös tanssikuviot.

MAAILMALLA :: te K S T I H E I K K I Y L I PA AVA L N I E M I , K U VA E s s i L indgrenin arki s to

Fysioterapeutti
loikkaa
pidemmälle
SM-tason kolmiloikkaaja
Essi Lindgren yhdistää aktiivisen
opiskelun ja urheilun.

OPISKELUN JA URHEILUN

yhd istä m i nen on on n istu n ut
Essi Li ndgren i ltä myös
u l koma i l la vietet t yjen
va l men n uslei rien a i ka na.

10-vuotiaasta saakka yleisurheilua harrastanut Essi Lindgren on saavuttanut urallaan tähän
mennessä muun muassa useamman aikuisten
Suomi–Ruotsi-maaottelun edustuspaikan sekä
SM-mitalit kolmiloikassa.
– Kirkkaimpana on hopea viime kesän Kalevan kisoista, Essi kertoo.
Tiiviin urheiluharrastuksen yhdistäminen ei
ole helppoa, jos samalla pitää opiskella täysipäiväisesti. Oamkin opettajat saavatkin Essiltä
varauksetonta kiitosta joustavuudestaan.
– Opettajat ovat olleet valmiita käyttämään
aikaansa ja miettimään kanssani vaihtoehtoisia
tapoja suorittaa opintoja siten, ettei opiskelu tai
urheilu kärsi, vaan ne jopa tukevat toisiaan.
Muusta ryhmästä poikkeavat tavat suorittaa opintojaksoja ovat Essin mielestä vaatineet
erityisesti stressinsietokykyä ja aktiivista itsenäistä opiskelua.
– Samoja ominaisuuksia vaaditaan myös urheilussa, Essi pohtii.
oppia puolin ja toisin
Aktiivinen urheilu ja opiskelu vievät paljon aikaa,
mutta ne myös tukevat toisiaan.
– Harrastukseni on antanut paljon sellaista,
mistä koen hyötyväni fysioterapeuttiopinnoissa. Olen urheilun kautta ollut paljon hoidettavana ja muutenkin tekemisissä fysioterapeuttien
ja hierojien kanssa. Olen oppinut heiltä monia
kikkoja esimerkiksi mobilisointiin ja urheilijan
hierontaan.
Urheilun ansiosta Essillä on mielestään
hyvä silmä havainnoimaan liikettä ja mahdollisia
liikkeessä tapahtuvia virheitä tai heikkouksia.
Muille opiskelijoille Essi vinkkaa, että urheilun sovittaminen opiskeluun vaatii määrätietoisuutta ja aktiivisuutta.
– Kerro rehellisesti, kuinka suuri ja tärkeä osa urheilu on elämääsi, niin saat varmasti
apua opintojen ja urheilun yhteensovittamisessa. Muista myös huomioida oma jaksamisesi!
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Mukana arjessa :: teksti A N N E A H O, KU V I T US R I I N A K A NSA N OJA , SH U T T ERSTOCK

40 vuotta opettajien koulutusta
Oamkin Ammatillinen opettajakorkeakoulu kouluttaa ammattitaitoisia, motivoituneita ja työstään
nauttivia opettajia.

OLEMME MERKITTÄVÄ opetushenkilökunnan täydennyskouluttaja ja näyttötutkintomestarikoulutuksen
vaikuttaja. Henkilökohtaistetun opintoryhmän (HOPE) myötä olemme osaamisperusteisen toimintamallin edelläkävijöitä ammatillisten opettajien peruskoulutuksessa. Emme siis ainoastaan opeta opettajia,
me myös ”hopetamme” heitä. Englanninkielinen opintoryhmä tekee koulutuksestamme aidosti kansainvälistä.
Asko Karjalainen, johtaja

Kansainvälistä oppimista ja opettamista
Opiskelijat voivat sekä opiskella että tehdä opetusharjoitteluita ulkomailla. Partnerioppilaitoksia on Espanjassa, Itävallassa,
Ruotsissa, Sloveniassa, Tsekissä ja Virossa. Opiskelijat ovat näiden maiden lisäksi tehneet opetusharjoitteluitaan muun muassa
Hollannissa, Iso-Britanniassa, Unkarissa ja Afrikan maissa. Myös
opettajat voivat lähteä vaihtoon, ja ulkomaalaiset opettajat toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi Ouluun.

Ammatillinen opettajankoulutus alkoi sairaanhoidon
opettajien koulutuksena 2.9.1974.

1974
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Yleisaineiden
opettajien koulutus alkoi 2.1.1982.

1982

Monialainen ammatillinen opettajankoulutus alkoi
20 opiskelijan voimin 5.6.1995.

1995

Oamkin yhteyteen
perustettiin ammatillinen opettajakorkeakoulu
1.8.1996. Aloituspaikkoja oli 20.

1996

HETI ALUSTA päätimme rekrytoida henkilöitä, joiden taustalla on kasvatustieteellisen
osaamisen lisäksi erilaista osaamista. Suunnittelimme kysymykset, joilla selvitimme, oliko haastateltava valmis joustamaan mukavuudestaan kiireaikoina ja oliko hänellä rohkeutta nostaa työyhteisössä mahdollisia väärinkäsityksiä tai kiistanalaisia kysymyksiä yhteiseen pohdintaan. Parhaat tiimit syntyvät keskenään erilaisista persoonista, jotka osaavat
arvostaa toisiaan ja toistensa erilaisia taitoja. Keskinäisen arvostamisen perinne ilmenee
tänään monella tavalla, minkä tuloksena henkilökunta kokee työniloa, yhteisymmärrystä ja yhteistä vastuuta. Arvostava yhteistyökulttuuri näkyy ulospäinkin. Monet opiskelijat
ovat kertoneet, että sen aistii selvästi.
Säde-Pirkko Nissilä, KT, yliopettaja emerita

MONIPUOLISUUS ON
opettajankoulutuksen
valtti. Ammatillinen opettajakorkeakoulu kouluttaa ammatillisia opettajia sekä vuorovuosin

Puolen Suomen opettajankouluttaja

erityisopettajia ja opinto-

Oamkin Ammatillinen opettajakorkeakoulu on vahva alueellinen vaikutta-

on tarjolla 275. Tarjolla

ja. Opettajankoulutuksen alueellisia ryhmiä on Oulun lisäksi Kajaanissa,

on lisäksi näyttötutkinto-

Rovaniemellä ja Torniossa. Näyttötutkintomestarin alueellisia koulutuk-

mestari- sekä täydennys-

sia on järjestetty muun muassa Ivalossa, Kajaanissa, Raahessa, Rova-

koulutusta. Täydennys-

niemellä ja Siikalatvalla. Opetusalan täydennyskoulutusta järjestetään

koulutukseen osallistuu

lisäksi ympäri Suomen. Muut ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat

vuosittain noin 2 000

Helsingissä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja Tampereella.

opettajaa. Valmistuneita

ohjaajia. Aloituspaikkoja

vuodesta 1996 tähän päivään saakka on 2 585.

245
valmistunutta
OPETTAJAA

20
vaLmistunutta
OPETTAJAA

1997

ammatillinen
opettajakorkeakoulu

Ammatillisten
erityisopettajien
koulutus
alkoi 2014.

Ammatillisten
opinto-ohjaajien koulutus
alkoi 2013.

2013

2014

Pohjois-Suomen ammatillinen
opettajankoulutus täyttää 40
vuotta 2.9.2014. Tervetuloa juhlatapahtumiin: oamk.fi/amok/40
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Kolumni :: teksti HELI SLUNGA, KUVA ILPO VAINIONPÄÄ

HENKISESTÄ IÄTTÖMYYDESTÄ ::

Slunga.

Henkinen ikä on muotikäsite, joka ällöttää minua. Joka kerta, kun näen jonkun älypään jakavan sosiaalisessa mediassa ”olen seitsemänvuotias” -testituloksiaan, blokkaan
koko kaverin ulos uutisvirrasta. Mitä tämä sanapari
edes tarkoittaa? Mikä on seitsemänvuotiaan thaimaalaisen seksiorjan henkinen ikä verrattuna ekaluokkalaiseen
länsimaiseen pilttiin, jolle suurin ongelma on päättää,
haluaako Heseen vai Mäkkäriin?
Aikuisenkaan kasvuprosessi ei pysähdy koskaan, se
saa vain uusia muotoja. Nuorena identiteetti rakennetaan vaikkapa tavaran, henkilökohtaisen navankaivelun,
luonteenpiirteiden ja ulkonäön varaan – ja tätä kyhäelmää esitellään hartaasti sosiaalisissa medioissa. Jotkut
pysyvät siinä tilassa loppuelämänsä; toiset taas huomaavat jossain vaiheessa, että kaikki, mitä on tullut poimineeksi, on pelkkää painolastia ja roskia. Mikä typerä
prosessi! Tuhlaat ensin aikasi kauhoen kaksin käsin kaikkea vain huomataksesi, ettei niitä tarvita mihinkään!
Minulla meni kaikki usko myös vanhuuden ja viisauden hurskaaseen yhteenliittymään, kun luin Leo Tolstoin
vaimon Sofian päiväkirjan. Olinhan nähnyt kuvia valkopartaisesta, ylevän viisaasta vanhasta Tolstoista, joka
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oli niin vaatimaton, että pukeutui kuin musikka, valkoiseen palttinapaitaan. Jasnaja Poljanan puutarhassa iso
perhe vietti kesäpäivää samovaarin ääressä. Paljon lapsia synnyttänyt Sofia-vaimo istui seesteisenä vieläkin
seesteisemmän miehensä vierellä ja nautti teestä ja arvokkaasta asemastaan neron puolisona.
Eikö mitä! Idyllit olivat pelkkää kulissia! Vielä yli seitsemänkymppisenä Sofia juoksi miehensä kanssa riideltyään umpihankeen ja uhkasi hukuttautua järveen. Hirvittävät riidat olivat arkipäivää. Suurin syy niihin oli Tolstoin
”ystävä”, uskonnollisen liikkeen asiamies, joka kerta toisensa jälkeen onnistui viemään leivän Tolstoin lasten
suusta ohjaamalla kirjojen tuotot hihhuleiden pussiin.
Viimeisen temppunsa suuri kirjailija teki vaimolleen
mennessään kuolemaan asemapäällikön mökkiin ja kieltäytyessään ottamasta tätä vastaan. Anteeksiantoa ja
rauhallista kuolemaa tärkeämpää oli valtapelin jatkaminen ja toisen kiduttaminen. Ja nämä olivat vanhuksia! Jollakin tavalla Sofian ja Leon vitaalisuus ihastuttaa,
mutta toisaalta tuntuu kauhistuttavan rasittavalta ajatella, että vanhanakaan ei automaattisesti saa rauhaa miltään itseään riivaavalta emootiolta. Nimimerkillä Ikuinen
seitsemänvuotias.

INTERNATIONAL :: T E x t A N N E PELTO L A Ph oto A I JA SA A R I

Concrete help for girls and women
The Kapua project raises funds for developing
countries by climbing mountains all around
the world. Since 2006, the project has raised
more than 350.000 euros. The funds are
channelled to those in need through reliable
and well-known Finnish organisations such
as YLE Helps, Save the Children Finland, the
Family Federation of Finland and WWF Finland.
This year, KAPUA 2014 Ethiopia raises
funds for the girls and women in Ethiopia. The
co-operation partners include Kynnys ry, Plan
Finland, Taksvärkki and the Family Federation
of Finland. The goal has been set to 100.000
euros. Before the trip, the Kapua team raises
funds and awareness about the project in
Finland.
The team members were selected with
an open application process. They are all
ordinary people, who have the desire to help
and try their own limits. One of the lucky one’s
is Aija Saari, a schoolteacher from Oulu. Aija
has graduated from Oulu UAS and the School
of Vocational Teacher Education. Aija has also

worked as a children’s rights ambassador for
Plan Finland.
– The Kapua concept was familiar to me as
my friends had participated in previous years. I
had been contemplating for long whether I had
the guts to participate, Aija tells.
Having previously visited both Tanzania
and Namibia, Africa is close to Aija’s heart. As
is also this year’s theme.
– Kapua is now raising funds for the
girls and women in Ethiopia. For me, this is
a very important issue. Each team member
is expected to raise 4.550 euros, which is
also the height of Ras Dashen, the highest
mountain of Ethiopia.
Aija has collected funds by organising
flea markets, selling bread, handicrafts and
donated goods at trade fairs and friends’
workplaces and various other ways. At the
moment, she has reached about 30 % of her
goal.
In October, the team members travel
on site on their own expense and have the

opportunity to see how the funds will help the
local people. After this, the team will climb
Ras Dashen. Aija is eagerly waiting for the trip.
– I have no previous experience in
mountain climbing. Now I can only try to
keep fit and hope that I don’t get mountain
sickness. My goal is, of course, reach the top,
Aija explains.
Aija wants to encourage getting involved
with the Kapua project.
– This is a great way to help. I am very
excited about the trip. Hopefully, I will reach
my goals, Aija wishes.
If you wish to donate, please go to
kapua.fi/osallistuja/aija-saari

A PARTY at the Rau nursery in Tanzania. The
nursery is maintained by the Finnish Sama
Aurinko ry. In the photo, Aija is with one of the
employees of Rau and a mother, whose child
is at the nursery.
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ARKEA aidoimmillaan ::

Oulun juhlaviikot pyörähtää käyn tiin 31. heinäkuuta. Kuukauden
kestävä kaupunkifestivaali tarvitsee monenlaista osaamisesta.
Oamkin viestinnän opiskelijat anta vat työhön omaa ammattitaitoaan.
Yksi heistä on mediatuottamista
opiskeleva Henriikka Anttila.
– Oulun juhlaviikot kiinnosti minua harjoittelupaikkana, sillä haluan
haastaa ja kehittää itseäni tuottajana. Uskon, että juhlaviikot tekee minusta ammattimaisemman ja monta
kokemusta rikkaamman tuottajan.
Ha rjoit tel u n myötä Hen ri i kka
pääsee vi i mei n nä kemää n j u h la vi i kot.
– Elojazz ki i n nostaa erit yisesti, ja pääsen seu raa maa n ja te kemää n sitä tuota n non nä kö ku l masta. Toivot tavasti pääsen
osa l l istu maa n ma hdol l isi m ma n
moneen m u u h u n ta pa htu maa n.
Va i kka med iatuot ta m isen opi n not eivät ol leet Hen ri i ka n ensi m mä i nen va i htoehto, on a la vieny t
hä net m u ka naa n.
– Kun aloin miettiä vaihtoehto ja, löysin Oamkin viestinnän koulu tuksen. Muutaman kaverin innostamana hain ja pääsin opiskelemaan.
Nyt on kolmas vuosi menossa, ja
olen ihan rakastunut tähän!
Viestinnän opiskelijat Henriikka Anttila,
Topi Paananen ja Miikka Kansanniva ovat
tekemässä Oulun juhlaviikkoja.
TEKSTI anne aho, kuva anne peltola

16

