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PIRJO SOININEN

UNELMADUUNISSA
MAKING DREAMS
COME TRUE

:: 2 0 14 		

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

Poimintoja Oamkista
Hyvä kiertämään
Haluamme tukea hyvää työtä ja lahjoitamme Oamk-gaalan juhlavieraiden
lunastamista valokuvista saadut tulot kokonaisuudessaan Oulun ensija turvakoti ry:lle. Sen tavoitteena on turvata lasten oikeus hyviin ja
turvallisiin kasvuolosuhteisiin, tukea vanhemmuutta ja perhettä, ehkäistä
perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa sekä traumatisoitumista.

Musiikin taikasulan kosketus vie
Laulumusiikin lehtorinamme elokuussa aloittanut Soile Isokoski kertoo
olevansa hyvin helpottunut siitä, että pääsee asettumaan paikoilleen,
mutta saa edelleen työskennellä musiikin parissa.

Kaikki edellytykset maan parhaaksi
– En näe mitään estettä sille, ettei Oamk voisi kehittyä maan parhaaksi ammattikorkeakouluksi Oulun erinomaisessa toimintaympäristössä.
Tuloksellisuudessa olemme jo nousseet kärkeen. Aluevaikuttavuudessa
meillä on vielä paljon kehittymisen mahdollisuuksia, jotka toisivat entistä
merkittävämpää lisäarvoa alueelle, rehtorimme Jouko Paaso sanoo.

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) :: opiskelijoita 8 000 :: henkilöstöä 700
liikevaihto 60 miljoonaa euroa :: tuotekehitysvoly ymi 7 miljoonaa euroa
5 ensisijaista hakijaa aloituspaikka A KOHDEN :: 1 500 tutkintoa vuodessa
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Tunti riittää
KUVA JUSSI TUOKKOLA

Organisaatioiden menestyminen ratkaistaan yhteistyöllä ja
ajattelulla. Monipuolisesti ajateltu on paremmin tehty, mutta
sitä en ymmärrä, miksi istumme tunnista toiseen kestävissä
kokouksissa ja työryhmissä.
Pöydän äärellä istuu innostuneita, sitoutuneita ja sivustakatsojia. Kokouksen päätyttyä kaikki kiirehtivät seuraavaan tapaamiseen. Erilaisia työryhmiähän on pilvin pimein. Olisi hyvä
kyseenalaistaa palavereiden tarpeellisuus ja miettiä uudelleen
niiden tavoite, kokoonpano ja kesto.
Kaikkien aivot tunniksi käyttöön!
Anne-Maria Haapala
VIESTINTÄJOHTAJA

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 Marjo Väisänen, Jukka Keränen.
Painos 1 300 kpl, Erweko Oy, paperi Munken Pure. Vuoden 2014 kolmas numero.
Seuraava numero ilmestyy joulukuussa 2014. Aito löytyy myös verkosta: oamk.fi/aito.
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VOIT AINAKIN
SANOA, ETTÄ
OLET OPPINUT
JOTAIN TÄRKEÄÄ.
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teksti JA KUVA ANNE PELTOL A

Paksua nahkaa ja periksiantamattomuutta
Syksyn alussa pidetty Northern Glow -innovaatiotapahtuma tarjosi tulevaisuuden kasvutarinoita, näkyvyyttä valokeilassa ja inspiroivia kohtaamisia. Yksi kohdatuista oli ASMO-laturin kehittäjä Asmo Saloranta.

Oamkista tietotekniikan insinööriksi valmistunut Asmo on aina ollut aktiivisesti monessa
mukana. Tällä hetkellä hän etsii kansainvälistä läpimurtoa kehittämälleen ASMO-kännykkälaturille. Laturi on ainutlaatuinen: se kytkee
itsensä irti sähköverkosta eikä kuluta tyhjäkäyntivirtaa. Se on myös nykyisiä latureita paloturvallisempi.
– Idea laturin toiminnasta syntyi lokakuussa 2013. Hoksasin oikean tekniikan ja nyt
omistan patentin, Asmo kertoo.
Vuodessa asiat ovat edenneet hurjaa
vauhtia, ja tällä hetkellä Asmo tekee yhteistyötä Haltianin kanssa.
– He tekivät prototyypin sekä vastaavat
elektroniikkasuunnittelusta ja tuotannosta.
Laturin ensimmäiset demoerät ovat valmistumisillaan.
– Demojen avulla voin paremmin esitellä
laturia matkapuhelinvalmistajille ja päästä sopimukseen yhteistyöstä. Homma etenee siis
suunnitellusti, Asmo iloitsee.

asmo salorannan mielestä kannattaa
olla sinnikäs ja uskoa omaan ideaansa.

IDEASTA KANSAINVÄLISEEN KASVUUN
Northern Glow -tapahtumaan Asmo oli tullut
kertomaan omista kokemuksistaan rahoituksen hankkimisessa.
– Ei ole olemassa huonoa julkisuutta. Kerron aina mielelläni tarinaani, kun saan siihen
mahdollisuuden, Asmo toteaa.
Asmon mielestä tällaisille tapahtumille on
Oulussa tilausta.
– Nytkin olen jo sopinut muutamia keskusteluja laturista kiinnostuneiden kanssa, ja
yleensä tällaiset kohtaamiset ovat aina johtaneet uusiin, hyviin asioihin, Asmo sanoo luottavaisena.
ASMO-laturi on herättänyt paljon kiinnostusta myös mediassa. Tällä hetkellä Asmo etsii rahoittajia ja sijoittajia. Hän yritti kerätä varoja joukkorahoituskampanjan avulla, mutta ei
onnistunut.
– Kampanja toimi samalla markkinatutkimuksena. Sen ansiosta sain mahtavasti maailmanlaajuista näkyvyyttä, ja nyt olen viimeistelemässä ensimmäistä sijoituskierrosta. Olen
saanut myös Tekesiltä avustusta.
Asmo lupaa auttaa muita aloittelevia yrittäjiä joukkorahoituksen kiemuroiden ymmärtämisessä.
Asmon mielestä Oamkin kasvatin on helppo perustaa oma yritys.
– Apua ja tukea saa aina, kun vain pyytää,
hän kertoo. Ainoa mitä tarvitaan on hyvä idea

ja halua päästä eteenpäin.
Jos ideakin on vielä hakusessa, niin tähänkin löytyy apua ja kanavia.
– Business Kitchenissä tai Oamkin yrityshautomossa löytyy ideoita ja yrityshenkeä.
Heiltä saa kaiken tarvittavan tiedon yrityksen
perustamisen alkeisiin, Asmo kertoo.
MARKKINOI JA KEHTA A SANOA
Asmon mukaan riittää, että yrittäjällä on paksu nahka, periksiantamattomuutta ja uskoa itseensä.
– Ne vievät yllättävän pitkälle, Asmo pohtii.
Myöskään epäonnistumista ei pidä hävetä.
– Jos epäonnistut, niin voit ainakin sanoa,
että olet oppinut jotain tärkeää.
Monia suomalaisia yrittäjiä vaivaa vaatimattomuus.
– Autotallissa puuhastelu riittää vain tiettyyn pisteeseen asti, on uskallettava astua
ulos maailmaan. Kansainvälisille markkinoille kannattaa lähteä heti, kun on sellainen idea,
joka toimii, Asmo kannustaa.
Kulje, kierrä, puhu ja panosta: suomalainen insinöörityö on Asmon mukaan maailman
parasta.
– Kyllä sitä kehtaa mainostaa. Kukaan ei
osta tuotettasi, jos kukaan ei tiedä, mikä se
on! Markkinoinnin avulla sijoittajat saadaan
kiinnostumaan, ja matka kohti kansainvälistymistä voi todella alkaa.
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teksti JA KU VAt A N N E PELTO L A

Akraamo kehittää pohjoista maaseutua
Alkutuottajien ja maaseutuyrittäjien uusi palvelukeskus avaa ovensa Oamkissa.

Syyskuun lopussa toimintansa aloittanut Akraamo yhdistää
Oamkin opiskelijoiden ja opettajien osaamisen maaseutuyrittäjien hyödyksi. Yhteistyökumppaniverkoston tukemana Akraamo
tarjoaa yrittäjille monipuolisia kotieläintalouteen, kasvinviljelyyn,
metsätuotantoon ja energiaan liittyviä palveluita.
Pohjois-Pohjanmaalla on jo
vuosia ollut tavoitteena lisätä
luonnonvara-alan tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden välistä yhteistyötä ja tehostaa sitä kautta
kehittämistoimintaa.
– Akraamo-palvelukeskus
on syntynyt Oamkin LuovaOteKeskus-hankkeen tuloksena, ja
se toimii puhtaasti meidän ve-
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tämänämme, mutta yhteistyössä tutkimus- ja neuvontaorganisaatioiden kanssa. Keskus on
innostava oppimisympäristö, jossa yhdistyvät niin opetus, työelämäyhteydet kuin hanketoiminta,
kertoo osastonjohtaja Tuomo Pesola Oamkista.
Rooli luonnonvara-alan eri sektoreiden yhdistäjänä sopii Tuomon mielestä Oamkille hyvin. Opetuksen kytkeminen Akraamon
toimintaan on juuri sitä työelämälähtöistä, käytännönläheistä innovaatiotyötä, jota Oamk toiminnassaan tavoittelee.
– Edustamme kaikkien mukana olevien tutkimus- ja neuvontaorganisaatioiden toiminta-alueita
ja olemme puolueeton taho yh-

distämään alan kehittäjiä PohjoisPohjanmaalla. Meillä on tällaiseen
toimintaan hyvät resurssit eli opiskelijat ja opettajat sekä heidän tekemänsä työ osana opintoja ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa.
MOLEMMINPUOLISTA
HYÖT YÄ
Akraamo toimii Oamkin Kotkantien
kampuksella osana luonnonvara-

alan osaston toimintaa.
– Opiskelijat toteuttavat yrittäjille palveluja osana opintojaan ja
opettajien ohjauksessa. Toimimme kuin työelämässä, ja valmennamme näin myös opiskelijoitamme kohtaamaan tulevaisuuden
haasteita. Opiskelijat luovat jo
opintojensa aikana kontakteja, jotka voivat auttaa heitä työllistymään. Yrittäjät puolestaan saavat

KIINNOSTUITKO? AKRAAMO.FI

viljelijä juha sohlon mukaan
maaseutuyrittäjät ovat usein yksin.
Asiantuntijoiden ja sidosryhmien tuki on tärkeää.

tarvitsemaansa palvelua, Tuomo
jatkaa.
Kun maaseutuyrittäjä ottaa
yhteyttä palvelukeskukseen, hänen pyyntönsä käsitellään ja arvioidaan, voidaanko palvelu tuottaa
osana opintoja tai asiantuntijapalveluna. Jos Akraamo ei voi auttaa,
pyyntö välitetään eteenpäin niille
yhteistyökumppaneille, joilta apu
löytyy.
– Osa palveluistamme on
yrittäjille maksullisia, mutta täytyy muistaa, että opiskelijatyötä emme voi hinnoitella samalla
tavalla kuin asiantuntijapalveluita. Akraamo on ennen kaikkea oppimiskeskus, joka palvelee myös
työelämää. Tarvitsemme siis aitoja ja oikeita toimeksiantoja yrittäjiltä, jotta voimme taata opiskelijoil-

lemme kunnon eväät tulevaisuutta
varten.
YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA
Akraamo haluaa olla tunnettu toimija koko maakunnan alueella ja
tuottaa korkeatasoista käytännön
osaamista yhdessä muiden alueen
tutkimus-, kehittämis- ja neuvontaorganisaatioiden kanssa.
– Haluamme lisätä koulutuksen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan laatua ja tuottaa lisäarvoa
myös meidän kanssamme yhteistyössä toimiville. Näin voimme yhdessä lisätä alan elinvoimaisuutta,
Tuomo selittää.
Akraamo välittää tietoa yrittäjien ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden välillä ja myös yhteistyökumppaneiden toiminnasta

Akraamo on työelämää
palveleva oppimiskeskus, sanoo
Tuomo Pesola.

ja palveluista suoraan yrittäjille ja
muille asiakkaille. Akraamon yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos, Metsäntutkimuslaitos,
Suomen ympäristökeskus, ProAgria
Oulu ja Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa.
Yhteistyön puolesta puhuu
myös Limingassa Sohlon tilaa veljensä kanssa viljelevä Juha Sohlo.
Hän toimii ProAgria Oulussa kasvituotannon erityisasiantuntijana ja
opiskelee lisäksi agrologin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa
Oamkissa.
– Palvelukeskukselle on ehdottomasti tarvetta, jotta maaseutuyrittäjät voisivat pitää enemmän
yhteyttä toisiinsa. On tärkeää saada omalle työlle muitakin näke-

myksiä sekä asiantuntijoiden ja sidosryhmien tukea. Viljely on usein
aika yksinäistä touhua, jossa painitaan paljon yksin tiettyjen ongelmien kanssa, Juha sanoo.
Juhan mukaan apua on kyllä
tarjolla, mutta tieto ei aina saavuta maaseutuyrittäjiä.
– Akraamossa voitaisiin pohtia
yrittäjän ongelmia suoraan tilalla.
Näin opiskelijatkin pääsevät käsiksi käytännön työhön yhdessä viljelijän kanssa. Akraamo voisi auttaa
myös viljelijöitä keskustelemaan
keskenään.
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teksti A nne A ho, ku vat M arjo Vä is ä nen

Työtä, jossa kaikki voittavat
Oamkista 2007 valmistuneen Pirjo Soinisen tie on vienyt Sibelius-Akatemian ohjelmapalvelu
Primon tuottajaksi, mutta siteet Ouluun eivät ole katkenneet. Pikemminkin päinvastoin.
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ihmiset ovat

Pirjo Soinisen
työn suola.
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IHMISET OVAT MINULLE
TYÖSSÄ TÄRKEINTÄ.

MITEN KUOPION TYTTÖ VALITSI OULUN?

Olin varma, että pidän välivuoden heti lukion jälkeen. Halusin hypätä tuntemattomaan ja nähdä maailmaa. Päädyin kuitenkin selaamaan viestinnän koulutuksia, ja Oamkin koulutus herätti huomioni välittömästi. Esittelytekstit olivat inhimillisiä verrattuna moneen muuhun korkeakouluun, ja
se vetosi minuun. En ollut koskaan aiemmin käynyt Oulussa enkä tuntenut
sieltä ketään. Epäröin vielä lähtöä, mutta äitini patisti menemään toteamalla, että kyllä sieltä pois pääsee ja aina kannattaa kokeilla. Päätöstä ei
tarvinnut katua.
MILTÄ KAUPUNKI VAIKUTTI?

Heti ensimmäisen opiskeluviikon aikana tapasin sellaisia ihmisiä, joiden
kanssa natsasi yhteen. Siitä sain ahaa-elämyksen, että sovin Ouluun. Siellä viettämäni aika oli rikas vaihe elämässäni, ja tutustuin uskomattoman
hienoihin ihmisiin, joista osa on vieläkin elämässäni mukana. Oulu saa olla
ylpeä siitä, kuinka monipuolinen kulttuuritarjonta siellä on. Toki Oulussa
on toimimattomiakin asioita, kuten julkinen liikenne, mutta kulttuuri kuitenkin kukoistaa, ja yritystä eri toimijoiden keskuudessa riittää.
SINUT SAATTOI BONGATA KESÄLLÄ QSTOCKISTA TÖISSÄ. MITEN
PÄÄDYIT SINNE?

Opiskeluajan projektityössä minussa heräsi intohimo tapahtumatuotantoon, ja halusin tehdä töitä sen parissa. Otin yhteyttä Qstockin järjestäjiin ja kerroin selvästi haluavani tehdä heille töitä. Olin ensimmäinen ulkopuolinen työntekijä, sillä siihen saakka Qstockia oli järjestetty oman piirin
voimin. Jälkikäteen olen ihmetellyt, miten kylmäpäinen olin, kun otin vastuulleni asioita, joista en tiennyt mitään. Elämä ja työ opettivat, ja tänä
vuonna oli yhdeksäs Qstockini. Tekijätiimin välit ovat niin hyvät, että olemme yksi iso Q-perhe, ja sen vuoksi en osaa kuvitellakaan lopettavani festarihommia. Nykyisin teen artist hostin tehtäviä ja vastaan yhdessä backstage-tiimin kanssa alueiden suunnittelusta sekä käytännön töistä festarin
aikana.

pahtumiin. Suunnittelemme kaiken niin, että muusikot ja asiakkaat tapaavat ensimmäisen kerran vasta tapahtumassa. Tämä on unelmaduuni minulle, sillä saan yhdistää vapaan taiteilijasieluni sekä tiukan yritys- ja
asiakaskentän parissa työskentelevän puoleni. Perinteisen win-win-tilanteen sijasta tämä on win-win-win: asiakkaat saavat hienon musiikkielämyksen, muusikot töitä, ja minä saan olla tässä kaikessa mukana. Ihmiset
ovat minulle työssä tärkeintä.

MIKÄ TEKEE QSTOCKISTA HYVÄN FESTARIN?

MILLÄ TAVOIN RENTOUDUT VAPAALLA?

Sijainti ja monipuolinen tarjonta ovat Qstockin vahvuuksia, mutta erityisen
siitä tekee tekijöiden hyvä henki. Kutsummekin sitä rakkauden festariksi.
Apocalyptica totesi pari vuotta sitten, kuinka Qstockiin on kiva tulla, kun
backstagella kaikki toimii, ja ihmiset ovat iloisia. Silloin bändikin voi olla
hyvällä tuulella ja välittää sen myös yleisölle. Rakkaus kiertää näin kaikille.

Viime vuosien aikana liikunta on noussut merkittäväksi elementiksi niin
fyysisen kuin henkisen jaksamisen kannalta. Juokseminen ja nyrkkeily tuovat toivottua vastapainoa hektiselle ja intensiivistä keskittymistä vaativalle työlle. On myös erittäin tärkeää pitää huolta rakkaista ihmissuhteista,
toteuttaa itseään sekä haaveilla. Niin tärkeä osa kuin työ onkin elämää,
niin lopulta se on vain yksi osa. Elämä on kokonaisuus, joka muodostuu
useista merkityksellisistä asioista. Tämän oivalluksen myötä voin todeta,
että tuntuu hyvältä olla 30 ja avoinna elämälle. Varmasti jossain vaiheessa
myös se maailmanvalloitus on paikallaan.

MILLAINEN NYKYINEN TYÖSI ON?

Työni tuottajana on välittää Sibelius-Akatemian nykyisiä opiskelijoita sekä
valmistuneita ammattimuusikoita esiintymään yritysten ja yhteisöjen ta-
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te K S T I A N N E A H O, K U VA miikka p y y

Asenne yhteistyöhön ratkaisee
Millaisena Oamkin vuoden 2013 ja 2014 sidosryhmiksi valitut kokevat yhteistyön ammattikorkeakoulun
kanssa?

Oamk tekee sidosryhmäyhteistyötä, jotta sen
tarjoama koulutus ja tutkimus- ja kehitystyö
vastaavat alueen tarpeisiin.
Vuosittain Oamk valitsee vuoden sidosryhmänsä. Tänä vuonna voittajana palkittiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP).
Vuonna 2013 se oli Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk) ja 2012 BusinessOulu.
– Yhteistyö on toiminut erittäin hyvin.
Haasteena on kuitenkin tehdä monikantaisempaa yhteistyötä ja hakea uusia mahdollisuuksia
yhdessä muiden toimijoiden kanssa, PPSHP:n
johtaja Hannu Leskinen pohtii.
Osekkin johtaja Jarmo Paloniemi korostaa
yhteistyöhön suhtautumisen merkitystä.
– Halukkuus yhteistyöhön alueella on parantunut vuosien aikana. Asenne yhteistyöhön
ratkaisee sen, miten se lopulta onnistuu.
PPSHP tekee läheistä yhteistyötä Oamkin
sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kanssa. Se
käyttää ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuspalveluita ja on merkittävä opiskelijoiden
harjoittelupaikka. Osekkin ja vuoden 2014 alusta siitä irtautuneen Oamkin yhteistyö on jatkunut muun muassa koulutus- ja kiinteistöyhteistyön saralla.
– Meidän ja Oamkin on helppo jatkaa yhteistyötä, sillä tunnemme jo puolin ja toisin. Hyvässä vuorovaikutuksessa jatkuva dialogi on
keskeistä, Jarmo kertoo.
Eri toimijat yhteen
Hannu Leskinen toivoo, ettei yhteistyö olisi

Oamkin sidosryhmä 2014 on Poh joisPoh ja n maa n sa i raa n hoitopi i ri, jon ka
ha l l i ntoyl i hoita ja Pi rjo Kejonen
vastaa not ti pa l ki n non.

vain tiettyjen, kuten terveydenhuoltoalan toimijoiden välistä.
– Uudet tuotteet ja innovaatiot syntyvät
monesti siten, että eri toimijat laitetaan törmäilemään. OuluHealthin parissa tätä tapahtuu jo,
ja tulevaisuudessa tämän teeman ympärille tulee enemmänkin yhteistyötä, Hannu uskoo.
Jarmo Paloniemi kokee erilaisten lakien ja
asetusten rajoittavan osaltaan laajempaa koulutusyhteistyötä.
– Toivoisin koulutuspoliittiseen tilanteeseen
vakautta, jotta yhteistyöverkostoja voisi kehittää. Jatkuva muutos vaikeuttaa yhteistyötä.
Koulutuksen kehittämistä
PPSHP:n rooli Oamkissa on myös koulutuksen
kehittäminen työelämän näkökulmasta. Osekkissa pyritään Oamkin tavoin vastaamaan työelämän tarpeisiin.
– Työelämäyhteistyön kehittäminen on
oltava jatkuvasti mielessä. Vaikka taloustilanne ja työttömyys vaikuttavat, on meidän
ja Oamkin pystyttävä vastaamaan nopeammin yhteiskunnan haasteisiin, Jarmo Paloniemi sanoo.
Hannu Leskinen uskoo perinteisten mallien muuttumisen tuovan tulevaisuudessa haasteita.
– Enää ei voi miettiä, miten sairaalat ovat
toimineet ennen ja nyt. Toiminta muuttuu avohoitopainotteisemmaksi, mikä vaikuttaa osaamistarpeisiin. Meidän ja Oamkin on kyettävä järjestämään yhdessä sellaista koulutusta,
joka vastaa uuteen tilanteeseen.
Alueen toimijoiden etu on tehdä yhteistyötä koulutusorganisaation kanssa. Koulutuksen
suunnittelussa on oltava etukenossa.
– Haasteena on olla valmis hakemaan ratkaisuja yhdessä. Yhteistyön eteen on oltava
valmis tekemään vielä enemmän töitä, Hannu
Leskinen korostaa.
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Laulumusiikin lehtori Soile Isokoskea

nä hdää n jatkossa ki n estradei l la.
– Pitää hä n m i n u n tietää,
m istä pu h u n opiskel i joi l len i.
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teksti petteri kainulainen, KU Va miikka py y

Revontulet palaavat pohjolaan
Yksi musiikkitaivaan kirkkaimmista tähdistä ja kansainvälisesti erittäin arvostettu oopperalaulaja
sopraano Soile Isokoski on aloittanut laulumusiikin lehtorina Oamkissa.

Soile Isokosken erityisala on klassinen laulu, joka tarkoittaa lied- ja
oopperamusiikkia.
– Opettaminen on mielenkiintoista, mukavaa ja haastavaakin. Sinänsä tämä ei ole uutta. Olin 25 vuotta sitten tuntiopettajana Sibelius-Akatemiassa. Silloin kiire ja aikataulu veivät voiton opetuksesta.
Olen toki vetänyt mestarikursseja koko ajan. Uutena tässä tulee se,
että tutkinnot täytyy valmistaa määräaikaan mennessä.
Kalenteriin oli jo aikaisemmin raivattu rutkasti tilaa vuoden 2015
alusta alkaen. Syksy menee vielä palapelielämää viettäessä. Juuri nyt on ranskalaisen ohjelmiston levytykset Helsingin kaupunginorkesterin kanssa kapellimestarina John Storgårds ja pari kolmen viikon jaksoa Wienin valtionoopperassa Straussin oopperoiden parissa.
Toki syksyyn mahtuu muutamia konsertteja.
– Olin ajatellut, että vuodenvaihteessa alkaisi opetus. Mutta
Oamkin johto halusi, että aloitan heti syksyn alusta. Tämä on juuri
nyt haastavaa sekä uusille opiskelijoilleni että minulle, koska opetukset tulevat harvoin, mutta tiiviissä jaksoissa. Vuodenvaihteen jälkeen
helpottaa. Sitten voin keskittyä virkaani ja ennen kaikkea pääsen
säännölliseen työhön.
Ei huolta, estradeja hän ei kuitenkaan hylkää kokonaan, luvassa
on noin puolitoista konserttia kuukaudessa.
– Pitäähän minun tietää, mistä puhun opiskelijoilleni. Mitä on laulaa
ihmisten edessä, mitä on esiintymisjännitys. Se on todellista. Aina jännittää. Se voi johtua milloin mistäkin: joskus se on sitä, että jännittää,
osaako musiikin, riittääkö ääni, joskus jostain muusta. Se kuuluu asiaan. Jos ei jännitä yhtään, sitä rupeaa miettimään, mikä on vialla.

Valmistautuminen esiintymiseen on kuin ennen kilpailua. Pohdintaa, pystyykö maksimisuoritukseen.
– Joskus musiikin taikasulan kosketus vie – siinä tilanteessa ei
ole yksin, vaan sitä on musiikin välittäjänä. Sitä ei voi treenata, se
on lahja.
Posio – metropolit– pohjanmaa
Posiolla syntynyt Soile oli Suomen Kansallisoopperan solistilaulaja
1987–1994. Hän on esiintynyt kaikissa Euroopan suurissa oopperataloissa, esimerkiksi Wienin valtionoopperassa, Lontoon Covent
Gardenissa, Pariisin Opéra Bastillessa, Milanon La Scalassa, Berliinin valtionoopperassa ja New Yorkin Metropolitan-oopperassa. Lista on huikea. Matkalaukkuelämään puutunut oopperatähti on enemmän kuin helpottunut tulevaisuuden näkymistä.
– Vaikka olen matkustanut koko urani, se on ollut välttämätön
paha. Kotini on aina ollut Suomessa. Aikoinaan lentäminen oli luksusta – sinua palveli jopa ihminen.
– En jaksa enää matkustaa. Nyt auttaa tieto, että se loppuu.
Olen niin helpottunut, että pääsen asettumaan paikoilleni. Pääsen
luontoon, rakkaiden kotitöiden pariin ja ison sakin äärelle. Sitä paitsi saan edelleen työskennellä musiikin parissa.
– Olen pohjoissuomalainen – olen aina ollut. Olen lapsena imenyt itseeni sen kaiken: täällä tietää, mitä ja miksi ympärillä tapahtuu ja sen, mitä ihmiset ajattelevat. En välttämättä ymmärrä
esimerkiksi savolaisia tai vaikka hämäläisiä samoin. Pohjoinen sielunmaisema on tuttu. Sen kanssa on hyvä olla.
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Kolumni :: teksti HELI SLUNGA, KUVA ILPO VAINIONPÄÄ

PIMEÄN ILO ::

Ollaan taas siinä kohdassa vuotta, jossa marina pimeästä alkaa kaikua kaikkein hikisimmässäkin työmaakopissa ja lounasruokalassa ympäri
Suomenmaan, kuin yleinen hätämerkki. Puuhakkaimmat
varaavat Thaimaan matkan, toiset kaivelevat kirkasvalolamppujaan kellarikomerosta, jotkut kiukuttelevat häpeämättömästi ympäriinsä. Media täyttyy latteuksista:
kun ulkona hämärtää, voi panna villasukat jalkaan, sytyttää kynttilöitä ja käpertyä peiton alle lueskelemaan.
Meille pimeää rakastaville tämä on inspiroivaa aikaa, tervetullutta latautumista kesän valotulvasta, joka
on sekoittanut unirytmin, pään ja sydämen. Tervetuloa
tähtitaivas! Mikään muu kun ei peilaa ihmisen mitättömyyttä tehokkaammin kuin avaruuden näkeminen. Ja
mitättömänä olemisessa on jotakin hyvin lohdullista.
Tätä kirjoittaessani olen Berliinissä. Täällä kaupungin pimeä on armollisempi kuin Oulun pimeä, koska sitä
ei ylivalaista. Katuvalot ovat himmeitä eivätkä häikäise,
ja valokehästä toiseen on matkaa ainakin oman varjon
verran. Kaikki näyttää vähän utuiselta ja unenomaiselta.
Pimeässä ajatukset, vaistot ja assosiaatiot ovat toisenlaisia: ollaan runon logiikassa, piilotajunnan kellarikomerossa, nähdään musteläikissä lepakoita ja porttikongeis-
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sa aaveita. Mystikko Gurdjieff kirjoitti, että ihminen on
kuun ruokaa, eikä se tunnu täkäläisen illan langetessa
yhtään omituiselta.
Suomalainen mentaliteetti on sellainen, että se
asettaa räikeän valonheittimen ja valvontakameran paikkaan kuin paikkaan. Seuraavaksi se pystyttää heijastavan varoituskolmion ja laatii jonkin säännön tai määräyksen. Hallitakseen omaa pelkoaan. Uskotellakseen
itselleen, että kaikkea voi kontrolloida vaikka mitään ei
oikeastaan voi.
Kulttuurissamme pimeys on perinteisesti liitetty
mystiikkaan, tiedon puutteeseen, tuntemattomiin asioihin ja epämoraalisuuteen, kaikkeen sellaiseen, mitä järkeisuskon ja tieteellisen maailmankuvan omaksunut eurooppalainen on oppinut kavahtamaan.
Mutta pimeässä on myös hyvä olla. Pimeys on aistillisuutta, jota näkö ei dominoi. Hajuja, makuja, ääntä.
Vaistoja ja intuitiota, mielikuvitusta. Minä haluan sanoa:
älä käperry lueskelemaan peiton alle. Älä ainakaan sytytä niitä typeriä kynttilöitäsi. Mene metsään, pimeään,
pois katuvaloista. Tee tulet ja opettele olemaan sovussa oman pimeäsi kanssa. Se voi olla parasta, mitä itsellesi teet.

T E x t A N D PH OTO A N N E PELTO L A

Making dreams come true
How does a 26-year-old student from Mexico
end up as an entrepreneur in Oulu? For Oscar
Eduardo Vera de la Rosa it took some chance
encounters, reliable mentors and persistence.
While studying industrial design at Tec de
Monterray in Mexico City, Eduardo met some
Finnish exchange students, who encouraged
him to apply.
– The only place available was in Oulu, and
that’s how I came here, Eduardo laughs.
He first studied at Oulu University, but
then applied to Oulu UAS to study international
business. He has always thought about
opening a Mexican restaurant in Oulu.
– One of my university professors
encouraged me to go into business, and to
get some hands-on experience in a restaurant.
You got to know the business to be able to
start your own, he continues.
This is how Eduardo met Bahri Karagumus
and Leena Haataja, the restaurateurs of
Istanbul Oriental.
– Eduardo worked here for 2.5 years. To

us, he is like a son. We will to do everything
we can to support him, Leena says.
THE TOOLS YOU NEED
Eduardo has now completed his studies.
According to him, Oulu UAS is a really good
school for making something of yourself.
– The teachers were always very
supportive. I can definitely utilise the skills
I have learnt. Without any knowledge of
financials, taxation and profitability, not to
mention all the entrepreneurship courses, I do
not think I could open my own business.
At school, he also learnt about renewable
resources, waste management, supply chain
management and green thinking.
– For me, these are very important issues, and
I want to invest in them also in my own restaurant.
WHAT MAKES A GOOD
ENTREPRENEUR?
The Coyoacán restaurant will open in the
centre of Oulu in November at the latest.

fREsh ,

original ingredients and good flavours
are the keys to good food, says Oscar.

Eduardo is the executive chairman of the
company.
– Basically, it just means I do everything. I
am like the master key that opens any door.
During the summer, Eduardo and his righthand man and business partner Janne Glad
had a small park cafe.
– For us, it was a good way of testing the
menu.
From the new restaurant, Eduardo expects
a lot.
– I want the customers to really feel
they had a good time. A good entrepreneur
also respects their partners, helps others,
encourages, gets things done, but does not
try to do everything themselves. Whatever
you can do today, do it. This is what Bahri
has taught me, and this is what kind of an
entrepreneur I want to be, Eduardo says.
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ARKEA aidoimmillaan ::
Oulussa järjestettiin syyskuun alussa
liki 180 osallistujan frisbeegolfin SMkisat, joiden yhtenä tukijana oli Oamk.
Naisten avoimen sarjan pronssipaikan otti oululainen Jenni Eskelinen.
– Kisoista jäi hyvät fiilikset, sillä
ne oli hyvin järjestetty. Oma pelini vähän harmitti. Menin varmaan liian riskillä ja jäin pronssille, tänä vuonna
EM-kullan napannut Jenni tuumaa.
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Jenni tutustui lajiin 2009 ja on
noussut nopeasti naisten kärkikastiin.
– Onnistumiset ja kisoissa pärjääminen motivoivat. Vahvuuteni lajissa
on periksiantamaton luonteeni. Haluan
menestyä ja teen töitä sen eteen.
Kesäkaudella Jenni treenaa päivittäin, talvikaudella 3–4 kertaa viikossa. Hän suosittelee jokaista kokeilemaan frisbeegolfia. Vaikka jo sen

takia, että näkee, onko muka oikeasti
niin vaikea heittää kiekko koriin.
– Frisbeegolfin peluu on hyvin sosiaalista, vaikka se on yksilölaji. Se
sopii myös koko perheelle ja on edullinen aloittaa. Veikkaan, että jokainen
kerran kokeillut haluaa vielä kokeilla
uudelleen. Siten itsekin jäin koukkuun,
Jenni nauraa.
TEKSTI anne aho
kuva jukka keränen

