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HYVÄN JOULUN MIELTÄ!
PAY IT FORWARD

IRENE ISOHANNI:

Jokainen
on tärkeä

:: 2 0 14 		

O U LU N A M M AT T I KO R K E A KO U LU

Poimintoja Oamkista
Palkitse nuori pianisti
Tue ja kannusta nuorten pianistien opiskelua ja tulevaisuutta
osallistumalla Leevi Madetoja -pianokilpailumme palkintorahastoon
18.1.2015 mennessä. Kilpailun palkinnot rahoitetaan avustuksilla ja
apurahoilla. Näitä käytetään nuorten opintojen tukemiseen. Pianokilpailu
on 26.–31.1.2015 Oulussa.
Lisätietoa: mesenaatti.me/x-leevi-madetoja-pianokilpailu

250 pakettia odottaa avaajaansa
Annan hyvän kiertää -kampanja sai oamkilaiset tekemään hyvää. Kaikilla
kolmella kampuksella kiertäneelle kampanjalle lahjoitettiin noin 250
joulupakettia jaettavaksi Punaisen Ristin Oulun osaston vähävaraisten
joulujuhlassa 22.12.

Naurattaako?
Huumorista voi olla apua liiketoiminnan ja organisaation kehittämisessä.
Sen avulla voidaan käsitellä niitäkin asioita, jotka muutoin tuntuvat vaikeilta. Esimerkiksi Ponsse Oyj hyödyntää huumoria toiminnassaan.

Lempeää joulua ja
valoisaa uutta vuotta.

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) :: opiskelijoita 8 000 :: henkilöstöä 640
liikevaihto 60 miljoonaa euroa :: tuotekehitysvoly ymi 7 miljoonaa euroa
5 ensisijaista hakijaa aloituspaikka A KOHDEN :: 1 500 tutkintoa vuodessa
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Ketterä
korkeakoulu
KUVA PEKKA KALLASAARI

Digitalisoituminen muuttaa työ- ja elinkeinoelämää vauhdilla. Jo Charles Darwin totesi aikanaan: ”Voittajia eivät ole vahvimmat, vaan ne, jotka sopeutuvat nopeimmin
muuttuneisiin olosuhteisiin”.
Ammattikorkeakoulun yhtenä tehtävänä on, ammattikorkeakoululainkin mukaan,
uudistaa alueen elinkeinorakennetta. Vastaamme Oamkissa näihin, Oulussa juuri nyt
akuutteihin haasteisiin uudistamalla strategiatyötämme.
Kantavina voimina ovat dynaamisuus,
ketteryys ja joustavuus. Pyrimme avaamaan, joustavoittamaan ja suuntaamaan
uudelleen olemassa olevaa koulutus- ja kehitystoimintamme tarjontaa työelämän uudistumistarpeiden pohjalta.
Johtaminen tässä mallissa on suotuisten olosuhteiden luomista, sopivan kasvualustan tarjoamista, kehityksen ohjaamista
– ei ylhäältä alas käskyttämistä. Digitalisoitumisen ja työelämän muutoksen haasteisiin vastaaminen muuttaa myös opettajan
työnkuvaa radikaalisti.
Jouko Paaso
REHTORI, TOIMITUSJOHTAJA

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 Anne Peltola.
Painos 1 300 kpl, Erweko Oy, paperi Munken Pure. Vuoden 2014 neljäs numero.
Seuraava numero ilmestyy maaliskuussa 2015. Aito löytyy myös verkosta: oamk.fi/aito
ISSN: 2243-0342 ISSN-L: 2243-0342
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teksti Anne aho KUVA Anne peltola

Enemmän aikaa ensi-illoille
Irene Isohannille työssä on aina ollut mielekkäintä yhteistyö. Vapaa-ajallaan hän on suuri teatterin ystävä.

Kun Irene Isohannille tarjottiin työtä vastaperustetun ammattikorkeakoulun opintoasianhallinnon suunnittelijana, hän mietti päätöstään tovin.
– Viihdyin niin hyvin opinto-ohjaajana, että
minua piti vähän houkutella uuteen työhön,
Oamkin tutkimus- ja kehitysjohtajan työstä
ensi vuoden alussa eläkkeelle jäävä Irene hymyilee.
Irene toimi vuosina 1996–2000 opintoasiainpäällikkönä, 2001–2004 kehitysjohtajana ja vuodesta 2005 alkaen tutkimus- ja
kehitysjohtajana. Hän on ollut mukana rakentamassa Oamkista yhtä Suomen laadukkaimmista ja suosituimmista ammattikorkeakouluista.
– Tällä hetkellä Oamk on muutosvaiheessa muun muassa osakeyhtiömalliin siirtymisen
takia. Se herättää odotuksia paremmasta.
Nyt on tärkeää, että jokainen, niin johdon kuin
henkilökunnan jäsen, sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin ja tekee työtä niiden eteen.
YHTEISTYÖ ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ
Ireneä harmittaa työelämässä viime vuosina
tapahtunut muutos. Nykyisin organisaation
toimintaa katsotaan helposti vain omasta, toisinaan lyhyen tähtäimen näkökulmasta. Toissijaisiksi saattavat jäädä laajemmat ja pidemmän tähtäimen tavoitteet, jotka johtavat oman
organisaation menestymiseen.
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– Organisaatiossa jokaisen jäsenen tulisi
kokea, että juuri hän on merkittävä henkilö tuloksen tuottajana.
Irenen työ on sisältänyt ammattikorkeakoulun sisällä tehtävän työn lisäksi alueellista ja valtakunnallista työtä, mikä on motivoinut häntä.
– Yhteistyöverkostoista olen aina saanut
voimaa tehdä työtä. On ollut hyvä liittoutua
muiden kanssa ja saada työlleen parempia vaikutuksia.
Oamkin ja Oulun yliopiston yhteistyön syventäminen on hänestä viimeistään nyt ajankohtaista.
– Molempia hyödyttävä yhteistyö meidän
ja yliopiston välillä on välttämätöntä. Olemme jääneet vähän yliopiston jalkoihin, mikä on
ollut ymmärrettävää muun muassa nuoruutemme takia. Oamkin valttikortti yliopistoon
verrattuna on vahva osaaminen työ- ja elinkeinoelämän kanssa tehtävässä yhteistyössä.
ENEMMÄN K ANSAINVÄLISY Y TTÄ
Irene on ylpeä muun muassa Oamkin tutkimus- ja kehitystyön tulosten ja koulutusalojen
välisen yhteistyön jatkuvasta parantumisesta sekä Oulun innovaatioallianssin (OIA) syntymisestä.
– OIA on tuonut paljon hyvää nopeassa rakennemuutoksessa olevalle alueelle muun muassa Business Kitchenin toiminnalla. Se so-

veltuu hyvin uudenlaiselle koulutukselle ja on
edistänyt hanketoimintaamme. Siitä esimerkki on kansainvälinen Disaster Control Management -hanke, jonka tavoitteena on parantaa suuronnettomuuksien johtamista. Oamkin
lisäksi mukana ovat VTT, Ilmatieteen laitos,
useita yrityksiä sekä neljä maata.
Irene kaipaa arkipäivän koulutukseen vielä
enemmän luontevaa kansainvälistä toimintaa.
– Jos haluamme menestyä koulutuksen
laadussa ja rahoituksissa, on opetuksemme ja
tutkimus- ja kehitystyömme oltava kansainvälisempää. Suomi on pieni maa, joten tarvitsemme lisää osaamista.
Irene on työssään halunnut tehdä koulutusalat ylittävää yhteistyötä ja pyrkinyt siten madaltamaan niiden välisiä rajoja.
Monessa mukana olleella Irenellä on jo
suunnitelmia eläkepäiville.
– Olen miettinyt mahdollista tutkimustyöni jatkamista. Vietämme joka tapauksessa lähivuosina suurimman osan vuodesta Saksassa,
jossa esikoiseni perhe asuu. Taitaa vaatia kyllä
opettelua, kun joka päivä ei tarvitsekaan lähteä jonnekin, Irene naurahtaa.

kohti saksaa. Irene Isohanni viettää
lähivuosina valtaosan vuodesta Saksassa,
jossa hänen esikoisensa perhe asuu.

OULUN KAUPUNGINTEATTERI
ON MIELESTÄNI KAUNIS.
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te K S T I P E T T E R I K A I N U L A I N E N

Säteillään yhdessä
Mikä on aallon liikettä,
ionisoivaa, näkymätöntä,
hajutonta, mautonta ja
sähkömagneettista?
Säteily. Se on puhuttanut
aina ja puhuttaa
tulevaisuudessakin.

Oamkissa on huippuosaamista ja
-koulusta säteilynkin
saralla. Kukaan näillä leveysasteilla ei tiedä siitä
enempää kuin yliopettaja,
terveystieteiden tohtori Anja
Henner. Hänen erityinen osaamisalueensa on ionisoiva säteily
eli röntgensäteily, gammasäteily
ja hiukkassäteily.
Osaamista jaetaan Oamkissa
muillekin kuin opiskelijoille. Oamk tarjoaa lisä- ja täydennyskoulutusta etenkin
terveydenhuollossa toimiville säteilynkäyttäjille. Tällaisia ovat esimerkiksi suun
terveydenhoito, kuvantaminen sekä röntgenosastojen ulkopuolinen säteilyn käyttö.
– Oamkilla on laitteet, joilla voi mitata esimerkiksi sironnutta säteilyä eli fantomeita, joilla voi tehdä kuvan laadun ja säteilyaltistuksen optimointia. Lisäksi meillä on digitalisoitu röntgenosasto,
jossa voi tehdä erilaisia testauksia, Anja kertoo.
Käyttäjälähtöisyys takaa sen, että tuotteet, koulutukset ja tutkimukset vastaavat tilaajan tarpeita.
– Erilaisista kehittämisprojekteista ja opinnäytetöistä
loistavina esimerkkeinä toimivat OYS:n kanssa menossa oleva perehdyttämisprojekti sekä Raahen sairaalan kanssa tehtävä osapanoraaman juurruttaminen ja osaamisen kehittäminen
TT-tutkimuksissa. Oamkissa on tehty useita opinnäytetöitä esimerkiksi eläinradiologiaan, leikkaussalityöskentelyyn ja jopa röntgenhoitajan työllistymismahdollisuuksista ydinvoimalaan.
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kynttilä ei
ole vak an alla
Oamk on valmis ja halukas tarjoamaan säteilyturvaosaamista myös muille
alueen yrityksille.
– Yhteyttä voi ottaa vaikka
minuun, sillä vastaan Oamkin säteilysuojelukoulutuksesta. Etenkin
eläin-, rakennus- sekä sosiaali- ja terveysala voisivat hyötyä meistä enemmänkin.
Mahdollisia yhteistyökumppaneita voivat olla esimerkiksi ydinvoimalat, rakentajat, eläinlääkärit, kuvantamisyksiköt, leikkaussalit ja laitetoimittajat.
Turvallisuus ennen k aikkea
Terveydenhoidossa niin potilaan kuin potilaalle kannattaa jakaa tietoa.
– Riskialteinta potilaille ovat turhat tutkimukset. Riskiryhmien kohdalla on oltava tarkkana. Oikeutusarviointi
on tehtävä aina. Jos kuvataan paljon, on tärkeää, että potilas kertoo aikaisemmista tutkimuksistaan. Silloin voidaan
miettiä, tarvitaanko kaikkia projektioita, ja miten säteilyaltistusta voidaan vielä optimoida.
Säteilyn kanssa ei ole leikkiminen. Hyvän turvallisuuskulttuurin noudattaminen on ehdoton edellytys työskentelylle.
– On ymmärrettävä suojautuminen erilaisilta säteilylähteiltä. Jokaisen on kannettava vastuu muiden työntekijöiden ja potilaiden suojaamisesta unohtamatta säteilyaltistuksen optimointia kokonaisuudessa.

Kolumni :: teksti HELI SLUNGA, KUVA ILPO VAINIONPÄÄ

HANNU HANHIA JA MEITÄ MUITA ::
Kaikkein synkimmät filosofit pitävät jo ihmiseksi syntymistä epäonnena. Ja kukapa osaisikaan vastata, miksi tänne jouduttiin kuuntelemaan päivästä toiseen työkaverin pitkäpiimäistä länkytystä ja radiomainoksia,
liottamaan käsiä tiskiveteen, tarpomaan sohjossa ja
riitelemään aviopuolison kanssa imurointivuoroista. Länsimaisen ihmisen kärsimys näyttäytyy tosin melko mitättömänä, mikäli sitä vertaa nälänhätä- ja sota-alueiden
ongelmiin.
Schopenhauer kuvaa elämää homekasvustoksi maapallon pinnalla. Lempikyynikkoni E. M. Cioran taas kirjoittaa meistä: ”Jokainen kärsii itsessään täydellisen
epäonnistumisen yksiköstä: ilmiöstä nimeltä ihminen. Ja
ajan ainoa tarkoitus on moninkertaistaa nämä yksiköt ja
laajentaa loputtomiin nuo kahdella jalalla seisovat kärsimykset, jotka nojaavat materian rahtuun, etunimen ylpeyteen ja lohduttomaan yksinäisyyteen.”
Mitä hyvää näistä lähtökohdista voisi siis tulla? Ja
kuka täällä ylipäänsä on luvannut mitään hyvää kenellekään? Kaikki, mitä ihminen ensimmäisen hengenvetonsa
jälkeen saa, on ylimääräistä. Suorastaan ihmeellistä.
Minusta epäonnistuminen on mukavaa. Kuralätäk-

köön kaatuminen, turpaan saaminen, lennolta myöhästyminen, floppaaminen, nolatuksi tuleminen. Se saa
egon vihasta tulipunaiseksi, mutta sielun hyvälle tuulelle opettaessaan kontrolli-illuusiosta irti päästämistä
ja suhteellisuudentajua. Ja kuka muka haluaisi tuttavapiiriinsä besserwisserin, jolle ei ole ikinä kasvanut huumorintajua asioiden totaalisen kusahtamisen tai henkilökohtaisen muusiksi menemisen seurauksena? Hannu
Hanhen, joka on hypellyt poutapilviä pitkin onnistumisesta toiseen ja kuvittelee vielä ansaitsevansa kaiken?
Jumala meitä tällaisilta lähimmäisiltä varjelkoon.
Chris Prentiss kirjoittaa Zen ja luopumisen taito -kirjassaan, kuinka joka ikiseen epäonnistumiseen pitäisi
suhtautua periaatteella: tämä on parasta, mitä minulle
on tapahtunut. Näin hankaluuksien ja ongelmien myrskynsilmässä, tai arkisemmassakin vastatuulessa, voi
nähdä luovia mahdollisuuksia ja ratkaisuja, jotka johtavat todellisuuden kokonaan uusille urille. Neuvo kuulostaa niin typerältä ja ärsyttävältä, että ehkä sitä olisi syytä kokeilla, ainaisen raivoamisen sijasta.
Kolumnipalstani loppuu tähän, kiitän kaikkia lukijoitani ja toivotan zen-asennetta vuoteen 2015!
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teksti A nne A ho, ku vat J USSI T U O K KO L A

Kippis avulle!
Business Kitchenin kautta saadut opiskelijat ovat auttaneet
Pint Please -mobiilisovellusta kehittymään nopeammin.
8

-sovellus auttaa, kun
sopiva olut ja pubi ovat hukassa.

pint please
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Pint Please Globalin toimitusjohtaja Juha Karppiselle Business Kitchen
on tuttu paikka. Aluksi hän käytti sen tarjoamia ilmaisia työtiloja Oulun
keskustassa, kunnes Pint Pleasen myötä alkoi hyödyntää myös opiskelijoiden osaamista.
– Start-upeilla on usein pienet rahalliset resurssit. Business Kitchenin kautta saadut opiskelijat ovatkin olleet meille hyvä apu, jolloin olemme voineet keskittyä omaan työhömme paremmin. Saimme esimerkiksi
tšekkiläisen opiskelijan, joka teki meille maansa markkinointianalyysin.
Se olisi ollut meille vaikeampi tehdä, Juha kertoo.
Kasvuyrittäjyyskeskus Business Kitchenin idea on auttaa yrittäjyyttä
suunnittelevia ja yrityksen perustaneita jalostamaan liikeideoitaan ja kehittämään toimintaansa. Samalla se tuo Oamkin ja Oulun yliopiston opiskelijoiden osaamisen yritysten saataville.
Pohjoispohjanmaalaisia yrityksiä palveleva Business Kitchen toimii
katto-organisaationa usealle itsenäiselle toimijalle, kuten Demola Oululle, Oulu Game Labille ja Oamkin Ripa-työelämäpalveluille.
KORKEAKOULUJEN OSA AMISTA
Yritysten kehitystyössä hyödynnetään Oamkissa ja Oulun yliopistossa
kehitettyjä ja tuotteistettuja palvelukonsepteja esimerkiksi myynnissä,
kehittämisprojekteissa ja kansainvälistymisessä. Palveluille on tarvetta,
sillä esimerkiksi Ripa-työelämäpalvelut saa vuosittain noin 400 toimeksiantoa Oamkin opiskelijoiden tehtäväksi.
Oluen ystäville tarkoitetun ilmaisen Pint Pleasen parissa on ahertanut Oamkin liiketalouden, tekniikan ja kulttuurin opiskelijoita. Business
Kitchenin avulla tuotetaankin tuhansia opintopisteitä vuosittain. Juha kehuu yhteistyön Business Kitchenin ja opiskelijoiden kanssa sujuneen hyvin.
– Business Kitcheniin pääsee ilman hirveää byrokratiaa, ja siellä olevat henkilöt ovat helposti lähestyttäviä. Tutustuin myös ensimmäiseen
Pint Pleaseen palkkaamaani työntekijään sen avulla.
ARVOK ASTA APUA
Juhan mukaan Business Kitchenistä saatu apu on mahdollistanut sovelluksen nopeamman kehittämisen verrattuna siihen, että työ olisi tehty
täysin omin voimin. Business Kitchenin hän sanoo olevan ainakin hänen
start-up-piireissään tunnettu. Sen ovet käyvätkin tiuhaan tahtiin, sillä
kuukausittain kävijöitä on 1 500–2 000.
– Suosittelen Business Kitcheniä kaikille. Etenkin aloittaville yrityksille se on hyvä paikka tehdä töitä ja saada yhteyksiä opiskelijoihin, mikä
on arvokasta pienten resurssien takia.
Huhtikuussa 2014 Suomessa julkaistua Pint Pleasea on ladattu noin
10 000 kertaa. Sovellus julkaistiin elokuussa Briteissä ja marraskuussa
Irlannissa. Uusia maita on luvassa ensi vuonna.
– Kohteena ovat Keski-Euroopan olutmaat, kuten Saksa ja Tšekki.
Samantyylisiä sovelluksia on pari muutakin, mutta ne ovat jenkkikeskeisiä. Meidän vahvuutemme on lokalisointi ja käännämme sovellukset kohdemaan kielelle. Tavoitteenamme on nousta maailman isoimmaksi alan
sovellukseksi, Juha kertoo tulevaisuudesta.

pint pleasen poppoolle olut on sekä työ että huvi.
He haluavat tehdä mobiilisovelluksesta alan suosituimman.
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yrittäjä, ota yhteyttä: businesskitchen.fi
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teksti petteri kainulainen KU VAt J USSI T U O K KO L A ja Shutterstock

Nyt ei ole vitsit vähissä
Huumorille tulisi olla sijaa työelämässä, sillä parhaimmillaan se
vapauttaa ajattelua ja lisää luovuutta.

Mies hyppii paidatta keltamustaksi maalattuna, koira heittää
läppää, jengi bailaa rannassa
rappusilla. Mukana on tietenkin
merenneito. Myyntimiehet kalalla naureskelevat pomon yritykselle soittaa.
Mistä on kyse? Tietenkin
suomalaisen metsäkonevalmistaja Ponssen lanseerausmainosvideosta, jossa Ponssen Pohjois-Amerikan johtaja houkuttelee
asiakkaita esittelytilaisuuteen.
Ponssessa huumori on osa
yrityskulttuuria, tapa toimia –
sitä, miten jokapäiväisessä työelämässä toimitaan niin asiakkaiden kuin henkilökunnan kanssa.
– Ei niinkään se, että joku
kertoo vitsejä ja vääntää tarinaa
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yrityskuvan eteen, jotta saisimme
hyväntuulisen yrityskuvan aikaiseksi. Tärkeää on myös se, että
yrityksessä on sitä henkistä liikkumatilaa, jotta huumoria voi käyttää. Oli tilanne tai tilaisuus mikä
tahansa, selittää Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgrén.
Huumoria kannattaa hyödyntää liiketoiminnassa. Se on uskomaton ja vapauttava voimavara.
– Hyöty tulee juuri henkisen
liikkumatilan kautta. Meillä on erittäin tiukat tehtävät ja aikataulut
koko ajan. Kilpailemme joka osastolla paremman laadun ja tuottavuuden saamiseksi. Jotta työt ja
työntekijät eivät leviäisi käsiin, niin
suurin etu meillä on se, että vai-

keimmissakin tilanteissa vielä on
varaa heittää huumoria. Vasta niissä tilanteissa mitataan, kuinka paljon huumoria voidaan hyödyntää.
hyvä maku tarpeen
Juhan mukaan aitous on tärkeintä.
Savossa toimii aina se, että nauretaan esimiehille. Sama pätee varmasti Oulussakin.
Huumorillakin on rajansa. Vastuu ei ole kuulijan, vaan kertojan;
onko hänellä sosiaalista älyä, jotta
tarina toimii oikealla tavalla. Arkoja aiheita ovat esimerkiksi sairaudet ja uskonto.
– Yleensä huumorilla voidaan
käsitellä vaikka mitä ja nauraa asioille, joista yleensä vaietaan. Se
toki vaatii kertojaltaan hyvää ma-

kua ja ymmärrystä myös asianomaisten osalta.
Yrityskuvaa luodessa pitää
olla aina tarkkana. Mikä toimii toisella, voi toisella mennä pahasti
metsään.
– Jos tarinat ja huumori ovat
aitoja yrityksen tarinassa ja historiassa, ollaan silloin oikeilla jäljillä. Jos taasen koetetaan olla jotakin muuta kuin mitä ollaan, ihmiset
huomaavat sen kyllä heti.
kissa pöydälle
Huumoria voi hyödyntää yritysten
liiketoiminnan ja organisaatioiden
toiminnan kehittämisessä. Asiaan
on perehtynyt Liisa Välikangas,
joka toimii innovaatiojohtamisen
professorina Aalto-yliopistossa ja

HUUMORI AVAA
OVIA INNOVAATIOILLE.

Hanken Svenska Högskolanissa.
Hänen tutkimustensa eräs
keskeinen teema on huumorin hyödyntäminen yritysten strategisessa innovoinnissa.
– Huumori auttaa nostamaan
kissan pöydälle. Sen avulla voi puhua asioista, jotka muuten olisivat
hankalia tai epämiellyttäviä.
Narrille on paikkansa tänäkin
päivänä.
– Huumori avaa mahdollisuuksia innovaatiolle ja luovuudelle, koska se vapauttaa ajattelua. Itse olen
puhunut hovinarrien roolista hallitsijan tukena. Hovinarrin tehtävä oli
olla luottohenkilö. Toki viihdyttää,
mutta myös toimia hallitsijan apuna tilanteiden arvioinnissa ja ikään
kuin tapahtumien peilinä.

Vääryydet eivät naurata
Pasi Tyybäkinoja suhtautuu asioihin rennon letkeästi. Oamkissa teknisenä tukihenkilönä työskentelevä Pasi tietää, että duuni on tehtävä, mutta se ei ole niin vakavaa. Hän
suhtautuu huumoriin huumorilla.
– Huumori on ylläpitävä voima töissä, sillä pääsee pitkälle. Älykäs huumori toimii
näissä piireissä. Mitä se sitten onkaan.
Hänen huumorintajunsa on laaja, mutta ei ääretön.
– Melkein kaikesta pystyy laskemaan leikkiä, mutta maailman ikävät asiat, kuten insesti, eivät naurata. En ole niin humoristi, että jaksaisin nauraa vääryyksille. Kipeimmät asiat pitää jättää huumorin ulkopuolelle.
Irtoaisiko Pasilta vitsi juuri nyt?
– No höh, ei se nyt näin lähde. Hauskoja tarinoita ja vitsejä on paljon, mutta ne
syntyvät aina tilanteessa.

Pasi Tyybäkinojan työssä
huumori on ylläpitävä voima.

rennon letkeästi.
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M i kko Sorti n m ielen
vi rkeä nä. Taekwon - dosta on tu l l ut hä nel le
elä mä nta pa.

HARRASTUKSET PITÄVÄT
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teksti anne aho, KU Va J USSI T U O K KO L A

Kaamos taittuu positiivisuudella
Mikko Sortti tietää, että iloinen fiilis tulee mukavia asioita tekemällä.

MIKÄ TEKEE SINUSTA HYVÄN TYÖSSÄSI OULUN TIETOTEKNIIKAN JÄRJESTELMÄTUKIHENKILÖNÄ?
Se, että haluan oppia ja kehittyä alituisesti. Minusta on hienoa oppia
jotain uutta. Olen myös kärsivällinen, järjestelmällinen ja hyvä priorisoimaan. Lisäksi työkaverit ja työympäristö ovat mahtavia. Meistä
työntekijöistä pidetään huolta, vaikka työtä ja haasteita riittää.
HAIT VALMISTUMISEN JÄLKEEN TYÖKOKEMUSTA ETELÄSTÄ,
MUTTA PALASIT TAKAISIN OULUUN. MIKÄ TOI MIEHEN TAKAISIN?
Oulusta ei valmistumiseni jälkeen löytynyt töitä, joten kävin Helsingissä hakemassa työkokemusta. Ouluun palasin takaisin, kun täältä löytyi sopiva työpaikka. Olen Oulusta kotoisin, joten täällä on sukulaiset
ja ystävät. Mies voi lähteä Oulusta, mutta Oulu ei miehestä. Eikä Oulun murre, kuten Helsingissä huomasin.
VALMISTUIT OAMKISTA TIETOJENKÄSITTELYN TRADENOMIKSI 2008. MIKÄ VEI SINUT SILLE TIELLE?
Tietokoneet kiinnostivat minua jo nuorena. Kun aloin miettiä, mitä haluan tehdä tulevaisuudessa, sopi tietojenkäsittely ja tietokoneet siihen hyvin. Koulutustakin oli sopivasti Oulussa tarjolla. Saamani koulutus ja työelämä ovat vastanneet toisiaan mukavasti.
SINUT VALITTIIN OAMKIN VUODEN 2014 ALUMNIKSI. MIKÄ
SAA SINUT PITÄMÄÄN YHTEYTTÄ ENTISEEN OPISKELUPAIKKAASI?
Muistan omista opiskeluajoistani sen, että olin ajoittain hukassa tulevaisuutta ja työelämää miettiessäni. Oma opintopolkuni ei ollut
täydellinen, mutta se on onneksi parantunut. Jos voin olla nykyisille opiskelijoille apuna, teen sen mielelläni. Vuoden alumniksi valituksi

tuleminen oli erittäin positiivinen kokemus. Mukavaa, että tekemäni
yhteistyö Oamkin kanssa huomioitiin tällaisella kiitoksella.
SINUA ON LUONNEHDITTU POSITIIVISEKSI JA ILOISEKSI.
MISTÄ AMMENNAT SEN?
Saan iloisen fiiliksen ystävistäni ja tekemällä niitä asioita, joista pidän. Pohjois-Suomen pimeydessä peruspositiivinen asenne on tarpeen. Kaamokselle ei saa antaa periksi. Kun tsemppaa itseään ja
muita, niin silloin sitä saa takaisinkin. Harrastukset pitävät mielen
virkeänä.
MITÄ HARRASTAT?
Pisin harrastukseni on taekwon-do, jonka peruskurssille menin
aloittaessani Oamkissa. Sillä tiellä olen vieläkin. Se on hauska laji,
josta on muodostunut elämäntapa. Lisäksi pelaan sählyä. Teen
myös osa-aikaisesti toiminimelläni verkkosivuja, mikä on ollut intohimoni nuoresta saakka. Se pysyy harrastuksena, sillä teen sitä
vain tietyn verran enkä unohda pitää vapaita iltoja ja viikonloppuja.
ONKO SINULLA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMIA?
Aion opiskella vielä ylemmän korkeakoulututkinnon. Juuri nyt teen
päätöstä siitä, opiskelenko sen ammattikorkeakoulussa vai yliopistossa. Molemmissa on puolensa. Muutoin olen elämääni tällä hetkellä tyytyväinen. Siksi minulla ei varmaan olekaan erityisempiä
suunnitelmia.
HALUATKO SANOA VIELÄ JOTAIN?
Haluaisin toivottaa tsemppiä koko Oamkin henkilöstölle näihin hankaliin aikoihin. Eteenpäin on silti mentävä, ja siihen tarvitaan sitä
tsemppiä.
15

snapshots of life ::
Pay it forward. This idea in mind, Oulu
UAS started a tour of its campuses
with the purpose of doing something
good. As Christmas is a time of sharing and giving, the staff and students
were asked to donate gifts for the
less fortunate.
The goal was to get at least 300
gifts, each giftwrapped and equipped
with a card saying whether they are
suitable for men, women or children.
All the gifts will be then donated to
the Oulu district of Finnish Red Cross
and handed out at their Christmas
party on 22 December.
One of the donors is Malin EnellGrön, a first-year student of optometry. She brought gifts for kids that
are the same age as hers, and just a
couple of things she thought would
bring joy to the recipients. For Malin,
participating in the campaign was obvious.
– It is not that big of an investment for me. I think that when you are
down on your luck, it is good to know
that there are still people who are
thinking of you and wish to help, Malin says.
TExt and photo anne peltola
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