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Yhteistoiminnassa
etsitään vaihtoehtoja
KUVA PEKKA KALLASAARI

Ammattikorkeakoulujen rahoitusleikkaukset ovat iskeneet Oamkiin. Meneillään ovat yhteistoimintaneuvottelut,
joiden seurauksena joudumme vähentämään henkilöstöä. Se on yritysten
arkea, mutta uutta koulutusorganisaatioissa – tosin lähes kaikki ammattikorkeakoulut ovat nämä läpikäyneet, jotkut
useammatkin.
Viime vuosi jää Oamkin historiaan
hienona tuloksellisuuden parantamisen
vuotena, mikä on tärkeää rahoituksen
ollessa jatkossa tuloksellisuusperusteinen. Olimme paras ammattikorkeakoulu
kaikissa kolmessa tärkeimmässä rahoitukseen vaikuttavassa tuloksellisuusmittarissa.
Emme voi tuudittautua siihen, että
nyt saavutettu tuloksellisuuden parannus ja siitä seuraava rahoitustilanteemme paraneminen jatkuisi itsestäänselvyytenä. Meillä on monia
kehittämishaasteita, joihin yhtiömuotoinen toiminta antaa erinomaisen maaperän. Perinteiset menetelmät eivät enää
riitä. Tarvitsemme rohkeutta ja innovatiivisuutta joka tasolla – ennen kaikkea
muutosrohkeutta!

TULOKSELLISUUS
EDELLYTTÄÄ
LAATUA.

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN SIDOSRYHMÄLEHTI
Kiviharjunlenkki 1 B, PL 222, 90101 OULU, toimitus@oamk.fi
Vastaava päätoimittaja Jouko Paaso. Päätoimittaja Anne-Maria Haapala.
Julkaisuneuvosto Jyrki Laitinen, Risto Kimari. Toimituspäällikkö Anne Peltola.
Kansien kuvat Jussi Tuokkola. Painos 2 000 kpl, Erweko Oy, Paperi Munken Pure.
Vuoden 2014 ensimmäinen numero. Seuraava numero ilmestyy kesäkuussa 2014.
Aito löytyy myös verkosta: oamk.fi/aito.
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PALA AITOUTTA :: teksti NOOR A OJA, kuva JUSSI TUOKKOL A

Nuottikirjaston sähköinen jatke
Oamkin Kulttuurialan kirjaston digitaalista nuottikirjastoa voi käyttää missä ja milloin vain. Nuotteja pystyy
tulostamaan, kuuntelemaan ja transponoimaan.

Idea digitaalisesta nuottikirjastosta lähti liikkeelle jo viisitoista vuotta sitten Kulttuurialan
kirjaston informaatikko Tiina Tolosen ja musiikin teoria-aineiden lehtori Kari Kuosmasen
korkealentoisesta visiosta.
– Jo silloin meillä oli kaukainen ajatus,
että olisipa jännä, jos olisi joku semmoinen
paikka, josta opiskelijat saisivat nuotteja käyttöönsä, Tiina kertoo.
Tarvittiin vielä melkein kymmenen vuotta
ennen kuin ajatus muuttui teoiksi, mutta viimein vuonna 2008 palvelu avattiin. Digitaalinen nuottikirjasto on kuin Kulttuurialan kirjaston sähköinen jatke. Se on hyvä lisä painetulle
kokoelmalle. Myös digitaalisen nuottikirjaston
nuotit ovat ilmaisia, mutta toisin kuin painettuihin nuotteihin, digitaalisiin on pääsy muulloinkin kuin kirjaston aukioloaikoina. Palvelulla
on käyttäjiä ympäri maailman, ja nuotteja löytyy lähes 2 000.
Kenenkään oikeuksia ei rikota
Ainutlaatuisen nuottikirjastosta tekee se, että
nuotit ovat sibelius-formaatissa, kun ne yleensä vastaavissa verkkokirjastoissa ovat pdf:nä.
Sibelius-formaatissa olevia nuotteja voi tulostamisen lisäksi myös kuunnella ja transponoi-
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da, eli muuttaa niiden sävellajia. Transponointimahdollisuus on tärkeä erityisesti laulajille,
joille teosten alkuperäissävellaji ei aina ole sopivin.
– Palvelussa onkin paljon laulumusiikkia,
sillä Oulu on laulajien kaupunki. Ja kun laulajia
on paljon, eivät kirjaston painetut nuotit millään riitä kaikille. Olemme muutenkin pyrkineet
ottamaan huomioon suomalaisuuden ja oululaisuuden teoksia valitessa.
Toinen palvelun kantava ajatus ovat tekijänoikeudet. Tiina kertoo, että palvelussa julkaistaan ainoastaan musiikkia, jonka tekijänoikeudet ovat sammuneet, eli säveltäjän
kuolemasta on yli 70 vuotta, tai musiikkia jonka julkaisuun on saatu tekijän lupa.
– Verkkonuottikirjastoissa maailmalla julkaistaan paljon tekijänoikeudella suojattua musiikkia ilman lupaa, sillä oikeuksien vanhentumisajat vaihtelevat maittain. Me emme riko
kenenkään oikeuksia, Tiina painottaa.

sista nuotinnokset, joihin Tiina tekee sisällönkuvaukset ja julkaisee. Nuottien luokittelu on
sama kuin kirjastoissa yleensäkin, eli jos löytää haluamansa nuotin kirjaston hyllystä, sen
löytää aivan varmasti myös digitaalisesta versiosta.
Vähäisistä resursseista huolimatta palvelu
on noteerattu myös ulkomailla. Tiina osallistui
kesällä 2013 Wienissä järjestettyyn kansainväliseen musiikkikirjastoliiton vuosikonferenssiin, jossa hän pyrki parhaansa mukaan
luomaan kontakteja ja markkinoimaan tuotostaan. Markkinointi onnistui, sillä Tiina on kutsuttu puhujaksi ensi vuoden konferenssiin Belgian Antwerpeniin. Vielä pitäisi löytää matkalle
rahoitus.
– Kyllä tässä valitettavasti joutuu vähän
kissa omaa häntäänsä nostamaan. Mutta rakkaudesta tähän työhön minä tätä teen, onhan
tämä minulle vähän kuin kolmas lapsi, Tiina
nauraa.

Rakkaudesta työhön
Digitaalinen nuottikirjasto on kahden ihmisen,
Tiinan ja Karin projekti, jota on pääsääntöisesti tehty päivätyön lisäksi omalla ajalla. Karin
tehtävänä on tehdä kirjastoon tulevista teok-

Nuottikirjasto vaatii Tiina Toloselta

paljon työtä, mutta käyttäjien positiivinen
palaute kannustaa jatkamaan.

rakkaudesta
tähän työhön
minä tätä teen.
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Lähikuvassa :: teksti A N N E A H O, kuva PEK K A K A LL AS A A R I
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viihtyy
hyvin Haukiputaalla
perheen ja Vimpa-koiran
kanssa, mutta haluaa
viettää myös osan
vuodesta Göteborgissa.

K ai Latvalehto

Työtä itselle tärkeän asian parissa
Kaksi Jussi-palkintoa saaneessa Laulu koti-ikävästä -dokumenttielokuvassa esiintyvä
Kai Latvalehto ei haaveile kesämökistä Suomessa, vaan kaksiosta Göteborgissa.

SINUA VOI KUTSUA ESIMERKIKSI KITARISTIKSI, OPETTAJAKSI JA
ISÄKSI. HAITTAAKO MÄÄRITTELY SINUA JA MITÄ TEET NYT?

Määrittelyt eivät haittaa minua, sillä ne ovat osoitus siitä, että olen onnekseni saanut tehdä monenlaisia asioita. Tällä hetkellä teen väitöskirjaa
toisen sukupolven ruotsinsuomalaisten kulttuuri-identiteetistä. Nyt saan
rehellisesti sanottuna tehdä työtä sellaisen aiheen parissa, jonka koen itselleni tärkeäksi. Haluan myös jatkaa työskentelyä saman asian parissa.
MITEN DOKUMENTTI LAULU KOTI-IKÄVÄSTÄ SYNTYI? Alkusysäyk-

senä toimi tunteeni siitä, että sisälläni oli reikä. Tunsin jo nuorena ulkopuolisuuden tunnetta, jonka ajattelin menevän aikuistumisen myötä ohi,
mutta se ei mennyt. Vähän päälle 40-vuotiaana päätin tehdä asialle jotain. Dokumentin aikana ymmärsin, että juureni ovat niin Göteborgissa
kuin Suomessa. Minusta tuntuu, että minun täytyy saada olla Göteborgissa niin henkisesti kuin fyysisesti ja olenkin parin viime vuoden aikana
ollut siellä noin kuukauden vuodesta.

ruotsalaisuus on hyvin vanha ja tiivis osa suomalaisuutta. Monet Suomen historian keskeiset henkilöt, kuten Mannerheim ja Runeberg, ovat
olleet suomenruotsalaisia. Ilman heitä olisimme paljon juntimpi kansa.
Mitä haittaa voi olla, jos osaa puhua useampaa kieltä?
EMME TAIDA OLLA NIIN KANSAINVÄLINEN MAA KUIN HALUAMME AJATELLA? Allekirjoitan tietyssä mielessä väitteet, että Suomi on

paras maa ja että tänne syntyminen on lottovoitto. Suomesta viedään
ilomielin maailmalle jääkiekkoilijoita, Nokiaa ja muuta, mutta auta armias, jos joku haluaa tulla tänne. Suomi on läntisen Euroopan suljetuimpia,
ellei suljetuin maa maahanmuuton suhteen. Suhtautumisessa olisi paljon parannettavaa, ja siitä voi ottaa mallia esimerkiksi lapsilta. He ovat
mutkattomasti vuorovaikutuksessa keskenään riippumatta siitä, mistä
maasta toiset alun perin ovat.

on paljon hyvää. Parasta oli se, että siinä sai olla päivittäin tekemisissä
nuorten, fiksujen ja energisten aikuisten kanssa.

MILLAINEN ROOLI MUSIIKILLA ON NYT ELÄMÄSSÄSI? En ole kymmeneen vuoteen tehnyt aktiivisesti mitään sillä saralla. Jos joku lähipiirissämme täyttää 90 vuotta tai menee kolmannen kerran naimisiin,
voimme kokoontua yhteen soittamaan. En ole haudannut kirvestä sen
suhteen, mutta jos tekisin musiikkia, haluaisin tehdä sitä täysipäiväisesti. En ole sellainen kavereiden kanssa jammailija.

MITÄ AJATTELET RUOTSIN JA SEN KIELEN MOLLAAMISESTA? Se
on surullista ja omalla tavallaan osoitus kansallisuusaatteen pimeästä
puolesta. Olemme liki sata vuotta vanha, itsenäinen valtio, ja silti koemme olevamme alakynnessä Ruotsin suhteen. Se heijastuu ruotsin kielen
asemaan, jota vastaan taistellaan joskus nyrkitkin pystyssä. Suomen-

OLET EHTINYT KOKEA PALJON. MISTÄ VIELÄ HAAVEILET? Haluaisin viettää osan vuodesta Göteborgissa. Sanoin vaimolle vitsillä muutama vuosi sitten, että kesämökin sijasta voisimme ostaa kaksion Göteborgista. Se alkaa tuntua koko ajan paremmalta, ja ehkä saan sen vielä
toteutettua.

OLET OPETTANUT MUUN MUASSA OAMKISSA ENGLANTIA JA
RUOTSIA. MIKÄ OPETTAMISESSA ON PARASTA? Opettajuudessa
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Oamk kehittää :: teksti S A A R A K Ä RK I, KU VA T EI JA SO I N I

Testiliuskaa suoraan tulostimesta
Lähes miljoonan euron hanke yhdistää kemistit ja insinöörit.

BioPrint-hankkeen käyttämässä PrinLabissa
Kotkantiellä työvälineet ja materiaalit ovat kaukana perinteisistä. Monimutkaisiin ja näyttäviin laitteisiin ladataan muun muassa hopea- ja
hiilimusteita, jotka tulostetaan muovialustalle.
Oulun ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta,
johon osallistuvat myös VTT, Oulun yliopisto ja
kuusi yritystä. Reilu kaksi vuotta sitten aloitetussa hankkeessa kehitetään elektrokemiallisia biosensorien prototyyppejä. Käytännössä
se tarkoittaa painotekniikan käyttämistä biosensoreiden kuten verensokeri-mittarin liuskan
valmistamiseen. Näytteestä tunnistetaan haluttu analyytti ja siitä saatu tieto siirretään mitattavaksi signaaliksi.
– Liuskoissa on monia eri painovaiheita ja
monenlaisia haasteita. Laboratoriossamme
työskentelee niin kemistejä kuin insinöörejä ja
se vaatii molemmilta uudenlaista ajattelua, jotta kummatkin ymmärtävät toisiaan, yliopettaja
Antti Berg kertoo.
Kemia asettaan kehitettäville tuotteille
omat rajansa. Verensokerista mitattava analyyttiä, glukoosia, on verrattain helppo mitata.
Testejä voitaisiin tuottaa mittaamaan kehos8

ta stressihormoneja, mutta niiden kemiallinen
prosessi on paljon monimutkaisempi.
– Kemia rajoittaa sitä, mitä näytteestä
voi saada. Näytteestä mitattavan asian pitää
olla sellaista, mikä voidaan tunnistaa biomolekyylien kuten entsyymien avulla. Yksinkertaistettuna, kun näyte pannaan liuskan pinnalle,
tapahtuu sähkökemiallisia reaktioita, joiden aiheuttama virta voidaan mitata. Tämän tekniikan avulla voidaan tehdä pikadiagnostiikkaa,
erikoistutkija Marja Nissinen sanoo.
VALTTIKORTTINA ALHAISET KUSTANNUKSET
Painotekniikan etu on sen edullisuudessa. Kunnon massavalmistus mahdollistaa tuotteiden
alhaiset tuotantokustannukset. Verensokerimittareiden liuskat ovat vuosittain 80 miljardin dollarin bisnes, joten alhaiset kustannukset
ovat markkinoilla valtti. Painettava tekniikka
mahdollistaa muidenkin analyyttisten sovellusten valmistamisen, esimerkiksi veden puhtauden testaamiseen.
– Sovellusmahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon. Hankkeen parissa olemme päässeet

yhdistämään kaksi eri alaa. En osaa kemistinä
ajatella, miten joku asia pitää teknisesti ajatella. Tässä opimme katsomaan asioita eri suunnista ja pystymme sitä kautta kehittämään
osaamista eteen päin, Marja kertoo.
Laboratoriossa on käytettävissä lähes
kaikki tunnetut painotekniikat. Osa hankkeen
tavoitteita on ollut juuri eri painotekniikoiden
selvittäminen bioantureiden tuottamisessa. Lisäksi hankkeen tarkoitus on ollut luoda ja mallintaa sensoreiden tuottamisessa tarvittavat
alihankintaverkostot.
– Hankkeen kaikki tulokset dokumentoidaan niin, että niitä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Uusia hankkeita haetaan yhteistyötahojen kanssa, jotta PrinLab pystyisi
edelleenkin tuottamaan uutta osaamista, Antti toteaa.

YLLÄ: Yliopettaja Antti Berg ja
erikoistutkija Marja Nissinen

uskovat painotekniikan käyttämiseen
biosensoreiden valmistamisessa.

Hammashoidon yhteistyötä yli korkeakoulujen
teksti S A A R A K Ä RK I, KU VA T EI JA SO I N I

Väitetään, että
parhaimmat
innovaatiot
syntyvät juuri
erilaisissa
rajapinnoissa.
blogit.oamk.fi/arkista-kestavyytta

FOLKJAM TAITTUU TANSSIPELEIKSI

Oamkin suuhygienistiopiskelijat ja Oulun yliopiston hammaslääkäriopiskelijat ovat jo
vuosia tehneet yhteistyötä Aapistien opetusterveyskeskuksessa. Yhteistoiminta
käynnistyy ensimmäisellä lukukaudella, kun
opiskelijat suorittavat moniammatillisessa ryhmässä kolmen opintopisteen yhteiset
opinnot. Myöhemmin opiskelijat hoitavat yhteisiä suun terveydenhoidon potilaita siten,
että hammaslääketieteen kandidaatit lähettävät potilaat suuhygienisteille, jotka tekevät
oman vastuualueensa hoidon. Sitten hammaslääketieteen opiskelijat tarkistavat, että
hoitosuunnitelma on toteutunut.
Suun terveydenhuollon koulutusohjelman
opettajat ja opiskelijat organisoivat vuosittain
hätätilanteisiin liittyvät harjoitukset. Yhteistyöhön kuuluu myös potilastapausseminaarit,
joissa opiskelijoiden tulee suunnitella pienryhmissä yhteisesti, esimerkkipotilaan hoito.
Erinomaista palautetta saanutta yhteistyötä kehitetään koko ajan. Suunnitelmissa
on toiminnan monipuolistaminen, ja siihen
liittyvät neuvottelut käynnistyvät keväällä.

Yliopettaja Helena

kertoo, että
yliopiston taholta on toivottu
yhteistyön laajentamista ja
edelleen kehittämistä. Myös
opiskelijat ovat aktiivisesti
esittäneet yhteistyön
kehittämisideoita.

Heikka

T EKST I anne aho

FolkJam-tanssiliikuntaa voi jatkossa harrastaa erilaisten tanssipelien muodossa, sillä toukokuussa julkaistaan SampoFolkJam-tanssipelikirja. Kirja sisältää kuusi eri pelikategoriaa ja yhteensä 40
tanssipeliä sekä musiikki-CD:n tahdittamaan treenejä. Kirjassa on selkeät ohjeet, käsitteistö ja havainnollistava kuvitus. CD:llä musisoivat noin tunnin ajan niin suomalaisen kansan- kuin maailmanmusiikin huippuartistit. Levy sopii käytettäväksi myös FolkJam-tunnilla. Kaikenikäisille soveltuva pelipaketti julkaistaan toukokuussa 2014. Lisätietoja saa FolkJamin kotisivuilta osoitteessa folkjam.fi.
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R E P O R TA A S I :: teksti S A A R A K Ä RK I, kuvat PEK K A K A LL AS A A R I, PET T ER I LÖ PP Ö N EN
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on hienoa, että tämä
koostuu yrittäjistä,
jotka auttavat toisiaan.

Naisyrittäjät panostavat kasvuun
Going for Growth -ohjelmassa tavoitteet ovat korkealla. Kuuden kuukauden aikana
naisyrittäjien on tarkoitus oppia niin toisiltaan kuin mentoriltaan, Anne Berneriltä.

vallila interiorin hallituksen

A n ne Berner toi m i i
pi lot tioh jel ma n spa rraa ja na.

puheenjohtaja
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Olin positiivisesti
yllättynyt, miten
nopeasti Suomessa
voidaan tehdä päätöksiä.

Kansainvälisestä yhteistyöstä puhutaan paljon
ja painokkaasti. Puheita parempaa on tietenkin
toiminta, kuten Oamkissa aloitettu naisyrittäjien kasvua ajava Going for Growth -pilotti. Ohjelma kestää puoli vuotta, ja siihen osallistuu
kahdeksan pohjoissuomalaista eri alan yrittäjää. Naisten sparraajana toimii Vallila Interiorin
hallituksen puheenjohtaja Anne Berner.
Going for Growth -ohjelma on irlantilaisen
yrittäjä ja konsultti Paula Fitzsimonsin luoma
konsepti, josta on tullut kotimaassaan esimerkillinen menestystarina. Suomi on ohjelman
ensimmäinen kansainvälinen kumppani.
Oamkin ja Paulan yhteistyö sai alkunsa
vuonna 2011 Budapestissä Euroopan komission vuosittain järjestämässä Yrittävä Eurooppa -kilpailussa, jossa Paula ja projektipäällikkö Terttu Savela tapasivat. Terttu oli paikalla
edustamassa kilpailuun valittua Oamkin fForum-hanketta.
– Tutustuessamme huomasimme, että
meillä oli sama kiinnostuksen kohde. Keväällä 2013 esitin kutsun saapua Irlantiin tutustumaan toimintaamme, Paula kertoo.
Varsinaiset yhteistyöneuvottelut käytiin
marraskuussa 2013, jolloin Paula osallistui
fForum-hankkeen tuloksista kertovan Menestyksen reseptit -kirjan julkistamistilaisuuteen.
Yhteistyö on käynnistynyt vauhdilla, sillä Suomen ohjelma noudattaa Irlannin vastaavan
ohjelman aikataulua. Paulan tavoitteena on
viedä koulutusta Suomen lisäksi muuallekin
Eurooppaan, mutta Suomesta on hyvä aloittaa. Suomalaiset saavat Paulalta paljon kiitosta ripeästä ja luotettavasta toiminnastaan.
– Olin positiivisesti yllättynyt, miten nopeasti Suomessa voidaan tehdä päätöksiä.
Usein törmään siihen, että on paljon puhetta,
mutta vähemmän toimintaa, Paula toteaa.
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SPARRA AJA SUORA AN HUIPULTA
Oamkissa käynnistynyt Going for Growth toimii samalla tavalla kuin Irlannissa. Kokeneet ja
menestyneet yrittäjät mentoroivat yrityksen
kasvua hakevia yrittäjiä. Ryhmien vetäjät toimivat vapaaehtoisesti, eivätkä he saa työstään
palkkaa. Taustalla on halu jakaa tietoa, omaa
osaamista sekä kokemuksia. Lisäksi sparraajat toimivat esimerkkinä menestyksestä.
Suomessa ensimmäisen pyöreän pöydän
sparraajaksi lupautui Anne Berner. Nykyinen
Vallila Interiorin hallituksen puheenjohtaja ryhtyi luotsaamaan lähes 80-vuotiasta perheyritystä jo vuonna 1989. Lisäksi Anne on tullut
tunnetuksi Leijonan luola -ohjelmasta ja Uuden
Lastensairaalan Tukisäätiön puheenjohtajana.
– Uudet konseptit kiinnostavat minua aina.
Tässä on mielenkiintoista se, ettei tavoitella yrityksen perustamista, vaan jo olemassa
olevien yritysten kasvua. Hienoa, että tämä
koostuu itse yrittäjistä, jotka auttavat toisiaan.
On poikkeavaa, ettei mukana ole konsultteja,
Anne sanoo.
Hän kehuu ohjelman ammattimaista tuotteistamista. Going for Growth on kokeiltu, testattu ja toimivaksi todettu. Vallila Interiorsissa Anne on ollut osa pitkäjänteistä yrittäjyyttä.
Nykyisessä yritysmaailmassa hän on törmännyt usein lyhyen ajan yrittäjyyteen, johon kuuluu paljon yksin- ja sarjayrittäjiä. Hän toivoo
ohjelman tukevan pitkäjänteistä yrittäjyyttä,
joka parhaimmillaan kasvattaa yritystä ja lisää
työllisyyttä.
SITOUTUMISESTA SA A VIRTA A
Kun Anne Bernerin ura alkoi 1980-luvulla, ei
hän ymmärtänyt kaivata ohjelman kaltaista tukea. Tuolloin yrittäjiksi ei ryhdytty helposti, ja
korkeakoulutetuista yrittäjiä oli vain noin kol-

K ahdeksan pohjoissuomalaista
naisyrittäjää lähtevät hakemaan
yritykselleen kasvua Paula Fitzsimonsin
luoman ohjelman avulla.

me prosenttia. Silloin ei tiedetty mitään start
up -yrityksistä saati rahoituksista.
– En ole varma, oliko silloin edes Tekesiä.
Ainakaan siitä ei tiedetty, jos oli. Ilmapiiri oli aivan toinen. Silloin koulutettiin vahvasti toisen
palvelukseen. Nykyään yrittäjien arvostus on
paljon korkeampi, ja ymmärrys yrittäjyyden
taustalla olevaan problematiikkaan on paljon

suurempi. Nyt ollaan avoimempia ja osataan
pyytää apua, Anne summaa.
Osallistujilta sparraaja toivoo sitoutumista, josta hän itsekin ammentaa energiansa.
Myös onnistumiset ja edistymiset tuovat virtaa. Anne painottaa asenteen merkitystä jaksamiseen.
Sukupuolten merkitystä yritysmaailmassa

Anne ei pidä niin merkityksellisenä kuin usein
painotetaan.
– Sanoin Paulalle, etten ole koskaan ollut kovin vahva ottamaan sen puolesta kantaa.
Liian harvoin ymmärretään, että naiset ja miehet ovat erilaisia. Olen aina kokenut oman naiseuteni vahvuutena. Naiset ovat ankarampia ja
kriittisempiä. Samalla he ovat usein päteväm-
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PS :: TEKSTI SA ARA KÄRKI KUVA PEKKA KALLASA ARI

piä, mutta mikäli he eivät saa luotua
siltaa kriittisyytensä yli, se voi olla
haitaksi. Tästä syystä naiset helposti
aliarvostavat itseään, Anne summaa.
OSALLISTUJIEN K ATSE
K ASVUSSA
Naisten asema yritysmaailmassa on
vuosien aikana muuttunut. Silti naisten luotsaamat kasvuyritykset ovat
edelleen harvassa. Viidessä vuodessa naiset työllistävät usein vain muutamia henkilöitä. Going for Growth on
Paula Fitzsimonsin ratkaisu tähän ongelmaan.
– On helpompaa saada naiset
aloittamaan yritys, mutta kasvu jää
usein puolitiehen. Ohjelmassa yrittäjät asettavat itselleen tavoitteita, joita kohti pyritään puolen vuoden ajan.
Ohjelma tukee tätä kasvua ja yrittäjyyttä parhaalla mahdollisella tavalla.
Kuuden kuukauden aikana yrittäjät oppivat paitsi sparraajaltaan myös
toisiltaan. Kaikki tapaamiset noudattavat teemoitettua suunnitelmaa, ja
tuloksia mitataan ohjelman lopuksi.
– Ohjelman toimintamallista kerätään tietoa, jonka pohjalta sitä kehitetään edelleen, kertoo Terttu Savela.

Balmuirintoimitusjohtaja

pitää Anne Berneriä
kokeneena johtajana, joka osaa
säilyttää ryhmän fokuksen kirkkaana.
Heidi Jaara
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Heidi valmistautuu
koviin tavoitteisiin
Balmuirin toimitusjohtaja Heidi Jaara innostui heti, kun hän kuuli Going for
Growthista. Erityisesti häntä kiinnosti, että ohjelma on suunnattu kasvuhakuisille, yli miljoonan euron liikevaihtoa tekeville yrityksille.
– Se on poikkeuksellista, sillä meitä ei ole täällä niin paljon tarjolla.
Olemme kaikki asettaneet puolen vuoden tavoitteet, joita seuraamme aktiivisesti.
Heidi kehuu Annea kokeneeksi johtajaksi, joka ohjaa ryhmää niin, että
sen fokus säilyy selvänä. Osallistujien on helppo puhua keskenään avoimesti. Seuraavat kuusi kuukautta ovat ison henkisen kehityksen aikaa.
– Olen alusta tähdännyt kasvuun. Toivon, että Pohjois-Pohjanmaalle
saadaan lisää kasvuyrittäjiä, ja naisten osuus heidän joukossaan lisääntyy,
Heidi sanoo.

toivon, että kasvuyrittäjiä
saataisiin lisää.

INTERNATIONAL :: text KAROLIINA KEMPPainen Photo Teija Soini

The Game Lab team i n
front Ki m mo Paa ja nen,
lef t Ka ri - Pekka Hei kki nen,
Jussi Autio, M i ka Määt tä,
Jussi Hau kka maa

How the East
Was Won
Two very excited men sit on the orange sofas
of Business Kitchen in downtown Oulu. The
reason for their exhilaration is the cooperation that Oulu Game Lab is doing with the Japanese city of Sendai: exporting the Game Lab
concept to Japan.
– Japan is such a giant and a pioneer
in the game industry. Them buying game
education from tiny Finland, well, it just blows
my mind! says lecturer Jussi Autio, one of the
two founding fathers of Oulu Game Lab along
with lecturer Kari-Pekka Heikkinen.
Japan might be a pioneer, but right now
Finland is the hot stuff when it comes to

mobile games. During their visits to Oulu, the
delegates from Sendai felt they discovered
the secret to our success.
– Our game startups are small teams of
maybe four or five people. That makes them
very flexible, creative and courageous, KariPekka analyses. – We use the same model in
Oulu Game Lab. This was revolutionary for the
Japanese who are used to huge and hierarchic
corporations.
Opening doors
The game education in Oulu Game Lab is very
hands on, with teams built around game demos. Each team follows their own curriculum
and the point is to produce games with actual
commercial potential.
– The studio model is quite common in
game education around the world. What’s
different about us, however, is that each team

has a producer who is responsible for the
business aspect. We don’t make demos just for
the sake of it, we want to get our games out
there, Jussi explains. – To our surprise not even
game educations in the US have this covered.
The cooperation with Sendai works in two
ways. The lecturers in Oulu are helping to
launch a Game Lab in Japan and next autumn
Oulu Game Lab is expecting to welcome
students from Japan. Preliminary contracts
have been made and the process is moving
forward at warp speed.
The ultimate benefits from the cooperation
go far beyond the two cities.
– Japan is a tough environment for foreign
companies. Even global game giants have
trouble getting their foot in. If we can open
doors for Finnish startups in general, it is the
best possible outcome, Jussi and Kari-Pekka
conclude.
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Mukana arjessa :: teksti K A RO LI I N A K EM PPA I N EN, KU VA J USSI T U O K KO L A

Kasvualusta tekniikan alan osaajille
Monipuolinen tekniikan alan koulutus toi Oamkiin myös uuden rakennusarkkitehtikoulutuksen.
Oamkin rakennuslaboratoriossa
tuoksuu kesäinen tietyömaa. Ei
ihme, sillä täällä testataan asfalttilaatujen ominaisuuksia. Hyllyssä
nököttää hieman jääkiekkoa isompia pyörylöitä.
– Kestävyystestien lisäksi sekoitamme uusia päällysteitä yrityksille. Asfaltin koostumus riippuu tien käyttöasteesta, joka
paikkaan ei laiteta samanlaista sekoitusta, kertoo laboratorioinsinööri Esa Perälä.
Päällysteiden testaus on yksi
vuonna 2007 perustetun rakennuslaboratorion painoaloista.
Muita ovat betonitestaus, rakennusfysikaaliset mittaukset, kosteusturvallinen rakentaminen sekä
vesitekniikan tutkimukset. Tutkimuksia tehdään tilauksesta rakennusalan yrityksille ja samalla ne
ovat osa tekniikan alan opiskelijoiden koulutusta.
– Kaikilla opiskelijoilla on laboratoriokursseja opintojen alusta lähes
loppuun asti, kertoo betonilaboratorion toinen vetäjä, laboratoriomestari Heikki Isohookana.
– Opiskelijat tykkäävät käytännön kursseista ja toivovat niitä enemmän. Moni tulee suoraan
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koulun penkiltä, eikä heillä ole kokemusta tällaisesta, Esa pohtii. –
Osa löytää täältä erikoisalansa ja
tulee meille kesätöihin. Asiakasyrityksillemme tehdään myös paljon
opinnäytetöitä.
Huipputason betonitestausta
Rakennuslaboratoriossa on monipuoliset laitteet. Ryhmä opiskelijoita parveilee teräksen lujuutta
testaavan yleiskoneen ympärillä.
Samalla laitteella voidaan testata
puuta ja betonia. Kokeita tehdään
myös materiaalien vedenpitävyyden
ja pakkaslujuuden varmistamiseksi.
Laitteita ohjataan tietokoneilla.
– Meillä on ajantasaiset laitteet
ja pystymme tekemään kaikki tarvittavat kokeet. Asiakaskuntamme
on vakiintunutta, sillä he tuntevat
tarjontamme, Esa sanoo.
Laboratorion ylpeys on viime
keväänä saatu kansainvälinen betonitestauksen akkreditointi, jonka
ansiosta asiakkaaksi saatiin suuri
saksalainen tuulivoimalavalmistaja.
– Se oli pitkä ja kallis prosessi, jota valmisteltiin useita vuosia.
Laitteet trimmattiin huippukuntoon, ja byrokratia oli melkoista.

Akkreditointi myönnettiin neljäksi
vuodeksi ja sitä valvotaan tarkastuksilla vuosittain. Suomessa näitä ei ole monta, Heikki kuvailee.
Uutuutena rakennusarkkitehdit	
Oamkin tekniikan ala saa ensi syksynä uuden koulutusohjelman. Opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta Suomessa ryhdytään lähes
20 vuoden tauon jälkeen kouluttamaan rakennusarkkitehtejä, ja
Oamk on yksi neljästä ammattikorkeakoulusta, jossa koulutus aloitetaan. Taustalla on nykyisten osaajien eläköityminen lähivuosina.
– Meillä oli valmiiksi riittävän
laaja rakennusalan osaamistausta,
kertoo lehtori Seppo Perälä, joka
oli mukana koulutusta valmistelleessa ministeriön työryhmässä.
– Pohjoisessa osaajia tarvitaan
erityisesti pientalojen, pienteollisuuden, maaseuturakentamisen
ja korjausrakentamisen tarpeisiin,
Seppo jatkaa.
Yliopistossa koulutettaviin arkkitehteihin verrattuna koulutus on
käytännöllisempää ja painopiste
teknisessä rakennussuunnittelussa. Osaaminen poikkeaa myös pe-

rinteisestä insinöörikoulutuksesta.
– Insinööreillä rakennussuunnittelua on yhdeksän opintopistettä, rakennusarkkitehdeillä 45. Ero
on melkoinen, Seppo kuvailee.
Osa peruskursseista on samoja kuin muilla rakennusalan opiskelijoilla, mutta pääosin kurssit on
räätälöity uuden koulutusohjelman
tarpeisiin. Uutta henkilökuntaa ei
ainakaan alussa juurikaan tarvita, sillä aloituspaikkojen kokonaismäärä ei kasva.
– Koulutus tuottaa monipuolisia osaajia, joille on varmasti työmarkkinoilla kysyntää, Seppo uskoo.

Jarno K alliokoski (vas.)

kirjaavat
teräksen vetolujuuden
mittaustuloksia.

ja Pekka Taskila

Rakennusarkkitehti (AMK)
Haku kevään 2014 yhteishaussa, alkaa syksyllä | 30 aloituspaikkaa |
Laajuus 240 opintopistettä, kesto 4 vuotta | Painopisteitä pientalosuunnittelu, lomarakentaminen, korjausrakentaminen, pienimuotoiset
teollisuustuotantorakennukset ja mallintaminen | Valinnaiset kurssit
suuntaavat osaamista korjausrakentamiseen, tietomallintamiseen tai
rakennustuotannon tehtäviin | Työllistyminen esimerkiksi arkkitehti- ja
suunnittelutoimistoihin, rakennusliikkeisiin, pientaloteollisuuteen, kiinteistönhallintaan ja viranomaistehtäviin.
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Kolumni :: teksti HELI SLUNGA, KUVA ILPO VAINIONPÄ Ä

ARKIPÄIVÄISIÄ ASIOITA ::

Slunga.

Arki on ikävä sanakin. Siinä haisee tiskaamattomat astiat, pölynimuripussi-ilma, kello seitsemältä heräämisen tympeä kitalakimaku ja koiran pissatusreissu sohjoisessa lumessa. Jos
arki olisi ihminen, se olisi valituslappusia taloyhtiön ilmoitustaululle vapisevalla käsialalla tehtaileva naapuri, jolla
on terävät silmät ja valuva naama.
Arkiluovuus-sana on vielä vastenmielisempi. Se tarkoittaa Niksi-Pirkan sukkahousuihin tungettua kaukosäädintä, kontaktimuovilla päällystettyä palapelitaulua tai juhlamokkapaketeista ommeltua kauppakassia.
Vaikka olisit kuinka taiteilija, elämäntapaintiaani, rikas tai roisto, menestyvä yrittäjä tai syrjäytynyt reppana, arki se on sinunkin selätettävä ja nieltävä lusikallinen kerrallaan. On hyväksyttävä leivän haalimisen työläys,
puunaaminen, muruinen pöydänkansi, paikasta toiseen siirtymisen uuvuttavuus ja kanssaihmiset, joiden kanssa
kommunikaation umpihangessa on kauhea tarpoa.
Mitä muuta ihmisellä sitten olisi? Ikuinen juhla? Samppanjaa ja mansikoita marraskuussakin? Riikka Pelon
Finlandia-palkittu romaani Jokapäiväinen elämämme runoilija Marina Tsvetajevasta ja tämän tyttärestä tuo esille juuri tämän vastakkaisuuden: suuri runoilija elää jatkuvissa kuvitteellisissa rakastumisissaan ja sisäisissä draamoissaan; tyttären kontolle jää arkipäiväisten asioiden hoito.
Kaikki jokapäiväiset toimet, pyykkääminen, siivoaminen ja ruoanlaitto, tiivistyvät romaanissa vähitellen siksi
epätavallisen kirkkaaksi hetkeksi kun ihminen, jonkin suuren ja uhkaavan kumistessa taustalla, yhtäkkiä ymmärtää miten paljon hän rakastaakaan juuri tätä pientä elämää, tätä turhaa puuhailua ja kotoisaa ajankulutusta.
Miten kaunis on yhtäkkiä se hetki, kun käsi voi vapisematta siivottaessa tarttua kenkäpariin eikä ketään ole
vielä viety niissä kengissä kidutettavaksi. Historian ryske ja Stalinin vainoharhakoneiston nitinä kuuluu kaukaisena, mutta sen tietää kohta koskettavan romaanin henkilöitä.
Omakin arjen tylsyys katoaa parhaiten kun muistaa, että kuolema voi tulla ennen kuin juhlat ehtivät edes alkaa – eikä siltä ole kukaan suojassa. Elämäntapavalmentajien kliseet tietoisuustaidoista ja hetkiin takertumisesta sisältävät arvaamatonta viisautta, viimeistään kuolinvuoteelta tarkasteltuina. Ihmisen tulee hassutella, hemmotella läheisiään ja huijata itsensä olemaan onnellinen, nyt. Muuten se saattaa jäädä tekemättä.
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MAAILMALLA :: T EKST I N OO R A OJA , kuva juho vuolas

Arka aihe vaatii hienotunteisuutta
Oamkin viestinnän opiskelijoiden dokumenttielokuva entisistä Jehovan todistajista kilpaili alkuvuodesta
Tromssan elokuvafestivaaleilla.

Vietin tammikuussa työryhmäni kanssa muutaman päivän Tromssassa, Pohjoismaiden suurimmassa kaupungissa napapiirin ulkopuolella.
Matkalla oli kutkuttavan jännittävä tarkoitus,
sillä ensimmäinen dokumenttielokuvamme
Luopuneet – Kohtaloita vartiotornin varjosta
esitettiin Tromssan kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla Films from the North -sarjassa. Matka oli meille kaikille ensimmäinen niin kaupungin kuin festivaalinkin osalta.
Opinnäytetyönä tekemämme dokumentti
käsittelee entisiä Jehovan todistajia, jotka ovat
joko eronneet tai erotettu uskonyhteisöstään.
Uskonnon erottamis- ja karttamiskäytännöt
vaikuttavat ulkopuolisen silmiin julmilta, sillä
Jehovan todistajien uskosta luopuva menettää
kaikki lahkoon kuuluvat läheisensä aina

perheenjäseniä myöten. Todistajat eivät saa
edes tervehtiä erotettua.
Aihe on todella arka ja sen käsitteleminen
vaati siksi hienotunteisuutta. Halusimme,
että katsoja saa itse päättää mitä mieltä
on Jehovan todistajien käytännöistä,
joten pyrimme käsittelemään aihetta
mahdollisimman puolueettomasti ja antamaan
myös toiselle osapuolelle puheenvuoron.
Tavoitteenamme oli olla johdattelematta
katsojan ajatuskulkua esimerkiksi
ylidramatisoivalla musiikilla.
Kilpailimme festivaaleilla yhdessä
kokeneiden ammattilaisten kanssa, joten
emme edes odottaneet voittoa eikä se
ollut meille tärkeää. Tärkeintä oli saada
työstämme palautetta ja elokuvallemme

näkyvyyttä. Saimmekin Tromssassa kiitosta
erityisesti dokumenttimme journalistisesta
käsittelytavasta ja puolueettomuudesta.
Luopuneet on esitetty alkuvuodesta myös
DocPoint-dokumenttielokuvafestivaaleilla
Helsingissä. Siellä saimme elokuvasta
positiivista palautetta erityisesti entisiltä
Jehovan todistajilta. Meille oli tärkeää tietää,
että dokumentista piti juuri se ihmisryhmä,
joka meidät oli tämän tärkeän aiheen pariin
innoittanutkin.
JUTUN KIRJOITTAJA ON OAMKIN VIESTINNÄN
OPISKELIJA, JOKA TYÖSKENTELI DOKUMENTISSA TOIMITTAJANA.
Kuvassa: Iita Pirttikoski, Juho Vuolas, Noora
Oja ja Emmi Klapuri.
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ARKEA aidoimmillaan ::

Hy y tävistä olosu hteista h uol i matta hel m i ku i nen Pola r Bea r Pitch i ng
osoit ti, et tä Ou l u on ku u maa ka maa sta rtu p - maa i l massa. Ava n nosta tehtävät pitchau kset el i yrit ysten esit telypu heenvuorot ol ivat n i i n
suosit tu ja, et tä m u kaa n otet ti i n yl i mää rä isiä osa l l istu j ia.
– M u ka na ol i 25 yrit ystä ja nel jä
ra hoit ta jaa. Ka i kki keh u ivat ta pa h tu ma n lä m m i n hen kisy y t tä, kertoo
ta pa htu ma n pää jä rjestä jä, Busi ness Kitchen i n yhteisökoord i naattori M ia Kem ppaa la.
Busi ness Kitchen i n jä rjestä mä
ta pa htu ma ol i en nen ka i kkea verkostoitu m isti la isu us. Ava ntopitcha u kset herät tivät laa jaa h uom iota u l koma ita myöten.
– Ol i m me jopa h iema n yl lät t y neitä, et tä ava ntoon todel la men ti i n. Yrit tä jät ol ivat va l m istautu neet
h uolel la, m i kä kertoo heidä n i ntoh i moisu udestaa n.
Vastaavia kisoja on maa i l ma l la ru nsaasti, m ut ta ava n non ja
pitchaa m isen yhd istä m i nen on
u n i i kki ou l u la i nen idea. Eri koiset
olosu hteet ki rja i mel l isesti m u rsivat
jää n osa l l istu j ien vä l i ltä.
– M on i i l moit ti tu leva nsa ensi
vuon na ki n. M ei l lä on jo visio si itä,
m i l la iseksi ta pa htu maa keh itetää n,
M ia kertoo.
T EKST I K A RO LI I N A K EM PPA I N EN
kuva J ussi T uokkola
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