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Katja Iljana löysi
itsensä työn kautta
Vaatesuunnittelija saa voimaa hyvistä kohtaamisista

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

JOHTOAJATUS :: KUVAT PEKKA KALLASAARI JA JUSSI TUOKKOLA

NOSTOJA ::

Joka päivä
liikuntapäivä
Työhyvinvointi syntyy arjen työssä – parhaimmillaan hyvässä yhteistyössä ja hyvässä työyhteisössä. Hyvinvoinnin peruspilarit tarjoaa työnantaja: turvalliset työolot, osaava johtaminen ja
mielekäs työ. Tämä ei kuitenkaan riitä. Työyhteisön jokaisella jäsenellä on vastuu sekä työyhteisön hyvinvoinnista että omasta voinnistaan.
Tiedämme myös, että liikunnalla on keskeinen rooli työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä.
Hyvä fyysinen toimintakyky on työväline. Tässäkin työnantajalla on roolinsa. Se voi tarjota
muun muassa liikunta- ja kulttuuriseteleitä ja järjestää työyhteisölle erilaisia liikunta- ja virkistyspäiviä. Kuntoa on kuitenkin ylläpidettävä itse.
Harrastan päivittäin monipuolisesti liikuntaa. Saan siitä positiivista energiaa. Kummasti mieli paranee haasteellisenkin päivän jälkeen,
kun pääsen vaikkapa suunnistamaan.
Kannattaa kokeilla!

JOUKO PAASO
Rehtori, toimitusjohtaja

JOUKO PAASO ON OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN REHTORI, JOKA HARRASTAA SUUNNISTUSTA, GOLFIA JA MATKUSTELUA. OAMKISSA
JÄRJESTETÄÄN ENSIMMÄISTÄ KERTAA ELOKUUSSA OAMK-GOLF.

HAIKUJA JA SÄTEILYÄ
Jos kaipaat luettavaa, tutustu
blogeihimme. Voit lukea esimerkiksi opiskelijakunta OSAKOn
kuulumisia ja tutustua Laatuleipurin kertomuksiin laadunvarmistustyöstämme. Mukaan mahtuu
myös nimensä mukaisesti säteilevä blogi, jossa kerrotaan radiografian ja sädehoidon koulutuksestamme.
Lue lisää: blogit.oamk.fi
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SUOSITUIN

Olimme kevään yhteishaussa
viidenneksi suosituin ammattikorkeakoulu yli 5 700 ensisijaisella
hakijalla. Ammattikorkeakoulututkinnoistamme vetovoimaisin oli
ensihoidon koulutus ja ylemmistä
ammattikorkeakoulututkinnoistamme puolestaan yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus.
Lisätietoa koulutuksistamme:
oamk.fi/hakijalle

blogit.oamk.fi/rehtori
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Oulu Game Labimme palkittiin parhaana Suomen ammattikorkeakoulujen työ- ja elinkeinoelämän kehittämistä ja uudistamista hyödyttävänä
toimintamallina.

#Aluevastuuraportti
Miten olemme mukana alueen kehittämisessä? Se
selviää ensimmäisestä aluevastuuraportistamme,
joka käsittelee vuotta 2014. Henkilökuntamme lisäksi asioista kertovat sidosryhmämme ja yhteistyökumppanimme, kuten Oulun ensi- ja turvakodin
toiminnanjohtaja Timo Peltovuori (kuvassa).
Lue lisää: oamk.fi/aluevastuuraportti
Kuva: Teija Soini

#hyvämeininki
Kuinka monta M-kirjainta näet kuvassa? Ekaluokkalaiset peruskoulusta ja
tanssinopettajakoulutuksestamme
tekemässä niitä yhdessä.
Lisää maistiaisia arjestamme:
instagram.com/oamk_ouas
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JUURILLA :: TEKSTI JAANA SKYTTÄ, KUVA AKI ROUKALA

Ikä ei paina opiskellessa
Jussi Viirelä kyllästyi konetekniikkaan ja hakeutui ihmisläheiseen työhön.

”HALUAN TEHDÄ
IHMISLÄHEISTÄ TYÖTÄ,
JOSSA VOIN AUTTAA MUITA.”

Jussi Viirelä viihtyi insinöörimaailmassa kolmetoista vuotta. Nokialla puhelinpuolella työskennellyt mies ehti toimia lukuisissa eri tehtävissä, muun muassa tuotekehitystyössä ja
esimiestehtävissä.
– Jälkimmäinen oli minulle huomattavasti mieluisampaa kuin koneiden kanssa värkkääminen. Aloin tajuta, etten olekaan unelmieni ammatissa. Haluan tehdä työtä, jossa voin
auttaa ja olla ihmisten kanssa tekemisissä,
hän sanoo.
Kun IT-alan alasajo alkoi, ammatinvaihtosuunnitelma tuli ajankohtaiseksi. Jussi otti
Nokialta irtisanomispaketin ja palasi opiskelemaan fysioterapiaa Oamkiin, josta hän oli
valmistunut insinööriksi 2001. Ennen uutta
kierrostaan tutussa opinahjossa Jussi kouluttautui aikuisliikunnan ohjaajaksi ja personal
traineriksi.
Fysioterapeutiksi 2016 valmistuva Jussi
on viihtynyt Oamkissa hyvin. Keväällä hän teki
harjoittelujaan Oulun kaupunginsairaalan ja Oulun yliopistollisen sairaalan kuntoutuspalveluissa. Tehtävät olivat haastavia ja opettavaisia.
– Yritän saada ihmiset kokemaan liikkumisen iloa heidän lähtökohtansa huomioiden. Tällä on suuri merkitys potilaan henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, kuten meidän jokaisen
kohdalla. Etenkin sitten, kun ikää tulee lisää.
Liikunnasta saa vireyttä ja jaksamista vanhuuteen. Painonhallinnassa 80 prosenttia lähtee
ravinnosta, liikunta toimii tukena.

EI SUINK A AN VANHIN OPISKELIJA
Jussi on harrastanut liikuntaa ikänsä, joten
tehdyt valinnat ovat tuntuneet oikeilta. Hän
on pelannut aiemmin kilpailutasolla jalkapalloa. Nykyään hän pelaa jääkiekkoa ja frisbeegolfia sekä harrastaa kahvakuulaa ja kuntosalia. Jussin elämässä pääpaino on tällä hetkellä
opiskelussa, mutta sen ohessa hän pyörittää
liikekumppaninsa, Satu Farinin, kanssa liikuntapalveluja tuottavaa yritystä, Euphoria Trainingia.
– Vahvuutemme on, ettemme ole sidottuja
tiettyyn paikkaan, vaan järjestämme tilat sieltä, missä asiakas haluaa liikkua.
Jussi katsoo tulevaisuuteen avoimin mielin. On mahdollista, että yritys laajenee tai
että hän hakeutuu palkkatyöhön. Insinööritaustasta hän uskoo olevan hyötyä.
– Minulla on paljon työkokemusta ja osaan
sopeutua erilaisiin työyhteisöihin. Ihmisten
kohtaaminen on minulle helppoa. Uskon, että
se antaa vakuuttavuutta ohjaustilanteisiin.
Jussi kannustaa opiskelemaan iästä riippumatta.
– En ole opintoryhmässäni suinkaan vanhin. Ei muuta kuin opiskelemaan uutta alaa,
jos tuntuu, ettei työ motivoi. Sen verran arvokkaana kannattaa itseään pitää. Työskentely väärällä alalla näkyy stressitasossa ja hyvinvoinnissa, 39-vuotias Jussi sanoo.

PAIK AT RASK AUDEN
RASK AUDEN JÄLJILTÄ
KUNTOON
Kesällä 40 vuotta täyttävä Kirsi
Laitila hakeutui syksyllä personal
training -valmennukseen Euphoria
Trainingiin saadakseen itsensä raskauden jälkeen kuntoon. Hänellä on
pian puolitoistavuotias tytär.
– En palaudu enää, kuten 20-vuotias. Tavoitteena on pudottaa hieman
painoakin, jotta jaksan työelämässä.
Ruokavaliotakin järkeistetään,
Kirsi toteaa.
Kirsillä on neljän viikon välein vaihtuva kotitreeniohjelma. Lisäksi hän tekee viikoittain personal trainerinsa eli
Satu Farinin suunnittelemat intervalli-,
peruskestävyys- ja kehonhuoltoharjoitukset. Sadun hän tapaa kahden viikon välein yhteisissä treeneissä. Kirsi on saavuttanut hyviä tuloksia ja on
yksilölliseen räätälöintiin tyytyväinen.

JUSSI VIIRELÄ HALUA A saada ihmiset
kokemaan liikkumisen iloa.
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TEORIASTA TOTTA :: TEKSTI JA KUVAT AKI ROUKALA

Rehtorin tehtävänä on neuvotella muiden
rehtoreiden kanssa ja organisaatiosta tulee
mieleen orava. Kastellin monitoimitalon
päiväkodin esiopetusryhmän lapset kertoivat,
mitä korkeakoulumaailmastakin tutut asiat
heille tarkoittavat.

TOTUUS
TULEE
LASTEN
SUUSTA

1.

MITÄ REHTORI TEKEE?

2.

MITÄ OULUN AMMATTIKORKEA-

Emmi Edith Mikaela,
6 vuotta
1.
2.
3.
4.

En tiedä.
Opiskellaan.
Orava.
Laulaja.

KOULUSSA TEHDÄ ÄN?
3.

MITÄ TULEE MIELEEN SANASTA
ORGANISA ATIO?

4.

MIK Ä SINUSTA TULEE ISONA?

Alexandra, 7 vuot ta

Antti, 7 vuotta

Elina, 7 vuotta
1. Määrää opettajia.
2. Ne, ketkä ovat lukeneet jo,
niin opettavat siellä nuorempia.
3. Opettaja.
4. Helikopterilentäjä.
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1. Jos jotain vaikka kiusaa, niin 		
sitten joutuu rehtorin puhutte-		
luun.
2. Mikä se on?
3. Joku sellainen juttu, joka on, 		
siellä jossain, täällä jossain
Suomessakin.
4. Jääkiekkoilija tai jalkapalloilija.

Eeva, 6 vuotta
1. No, se niin johtaa ja niin
neuvottelee muiden rehtorien 		
kanssa niistä asioista.
2. Ääh, no, siellä niin ne, jotka on 		
jo väitelleet, niin opettaa
nuorille niitä asioita.
3. Projekti.
4. Neuvolantäti.

Mun mielestä rehtori niin kuin 		
järjestää koulua ja opettaa sitä.
2. No, käydään yleensä lukiota.
Ainakin mun äiti käy lukiota siellä.
3. Ei mitään oikeastaan.
4. No, varmaan delfiininkouluttaja 		
ja ratsastaja. Ja sitten varmaan
tallinomistaja.

Sara, 7 vuot ta

1.

1.
2.
3.
4.

Ei tule mieleen mitään.
En oikein tiedä.
Ei mitään.
Kaupantäti.

Juho, 7 vuotta
1. En tiedä.
2. Opiskellaan.
3. Joskus olen kuullut, mutta nyt ei
tule mieleen.
4. Varmaan joku jääkiekon pelaaja.
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LÄHIKUVASSA :: TEKSTI NOORA OJA, KUVA AKI ROUKALA

Intohimoa, luontoa ja vaikuttamista
Oululainen vaatesuunnittelija Katja Iljana saa voimaa ihmisten
kohtaamisesta ja inspiroituu ristiriidoista ja kontrasteista.

MINKÄLAINEN IHMINEN OLET?
Olen tekijä, esteetikko ja keksijä. Tykkään
oppia tekemällä.
MIKÄ INSPIROI SINUA?
Rakkaus, ristiriidat, ystävät ja hyvä musiikki.
Myös muistot ovat minulle erittäin tärkeitä inspiraation lähteitä. Tietyllä tavalla inspiroidun
kaikesta, mitä näen. Saan voimaa päivittäisistä hyvistä kohtaamisista ihmisten kanssa ja
onnistumisista työssäni.
MINKÄLAINEN OLISI TÄYDELLINEN
VAPAAPÄIVÄSI?
Viettäisin varmaankin osan päivästä sängyssä jonkun rakkaan tyypin kanssa, osan oluella ystävieni kanssa ja osan lukemalla lehtiä.
Karaokeakin voisin käydä laulamassa. Vapaapäivääni liittyisi myös pyöräilyä ja sadonkorjuuta. Päivän pitäisi siis olla aika pitkä, mutta
niinhän parhaat päivät ovat.
OLET AKTIIVINEN VAIKUTTAJA OULUN
KULTTUURIELÄMÄSSÄ. MITÄ OULU
SINULLE MERKITSEE?
Oulu merkitsee minulle eräänlaista tabula
rasaa. Täällä ei ole tungosta oikeastaan millään kulttuurin alalla, joten tekijöille ja töille on
tilaa. Oulussa on paljon hyvää, mutta kaiken
sen hyvän lisäksi myös paljon sellaista rumuutta, joka toimii inspiroivana kontrastina.
MIKÄ OLI HAAVEAMMATTISI LAPSENA?
Ratsastuksenopettaja. Sitten totesin, ettei
minua kiinnosta kovin paljon ratsastus eikä
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opettaminenkaan. Olen kuitenkin ikuisesti kiitollinen, että minut laitettiin penskana ratsastamaan, sillä se on todella hyvä harrastus.
Pyöräilin tallille joka päivä eli se oli myös
hyvää liikuntaa.
SUUNNITTELET VAATTEITA KIERRÄTYSJA YLIJÄÄMÄMATERIAALEISTA. MITEN
EKOLOGISUUS NÄKYY ARJESSASI?
En omista autoa tai ajokorttia ja liikun siis
pyörällä. Kotona tietysti kierrätän kaiken kotitalousjätteen enkä osta oikeastaan ollenkaan
vaatteita uusina alusvaatteita ja joskus kenkiä
lukuun ottamatta. Harrastan myös paljon keräilyä. Kerään itse sienet, marjat ja villiyrtit.
MINKÄLAINEN SUHDE SINULLA ON
LUONTOON?
En tee eroa ihmisluonnon, kaupunkiluonnon
tai koskemattoman luonnon välillä ja viihdyn
sekä maalla että kaupungissa. Luonto on
kaikkialla. Nautin todella paljon esimerkiksi
sienien ja marjojen poimimisesta ja luonnonvesissä uimisesta, mutta en näe, että kokeakseen luonnon tarvitsisi lähteä kovin kauas.
Koko elämä on yhtä luontoelämystä, kun
oikein silmin katsoo.
MISSÄ KOET OLEVASI ENITEN KOTONASI?
Tällä hetkellä itse asiassa omassa kodissani.
Toinen kotini on työhuoneeni, vaikka se ei kodikas olekaan. Se on minulle tärkeä paikka,
jossa saan asiat tapahtumaan. Olen kuitenkin
aika sopeutuvainen ihminen ja minun on helppoa olla monessa paikassa kuin kotonani.

MITÄ TEKISIT, JOS SINULLA OLISI
ENEMMÄN AIKAA?
Siivoaisin kotona edes joskus ja tekisin remontin loppuun. Tekisin myös enemmän ruokaa ja lukisin. Siis aivan arkisia juttuja. Jos aikaa olisi loputtomasti, niin haluaisin vaikuttaa
enemmän. Teen sitä jo paljon nytkin, mutta
haluaisin olla enemmän mukana esimerkiksi
yhdistystoiminnassa ja järjestämässä tapahtumia.
MITEN TYÖSI ON VAIKUTTANUT
SINUUN IHMISENÄ?
Olen työn kautta ylipäätään löytänyt itseni.
Työni on tuonut minulle itseluottamusta ja
sisältöä elämään. Olen sen avulla tunnistanut itsestäni uusia voimavaroja, kun olen huomannut, että pystyn vaikka mihin. Työni ei todellakaan ole vain työ, vaan se on osa minua.
MITEN HALUAISIT ELÄ Ä ELÄMÄ ÄSI?
Elän sitä oikeastaan tälläkin hetkellä niin kuin
haluan. Jos jotain toivoisin elämääni, niin
lisää kiireettömyyttä. Elämässä tärkeää on
rakkaus, intohimo ja oikeudenmukaisuus –
niin itseä, muita kuin luontoa kohtaan. Elän
kaiken kaikkiaan hyvää elämää.

K ATJA ILJANAN UNELMIEN

vapaapäivään kuuluisi ystäviä,
karaokea ja sadonkorjuuta.
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REPORTAASI :: TEKSTI JAANA SKYTTÄ, KUVAT MAIJU TORVINEN

Lahijaatelo
syntyy rakkaudella
Ylikiiminkiläisellä Sortolan tilalla valmistettu jäätelö on täyttä
tavaraa. Suussa sulavat herkut valmistuvat tuoreesta maidosta
ja kotimaisista raaka-aineista ilman lisäaineita.
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AAMULYPSYÄ JA RUOKAILUA
Sortolan pihattonavetassa ammuu ajankohdasta
riippuen noin 30–40 lypsävää lehmää sekä saman
verran nuorta karjaa. Lehmät seuraavat vierailijoiden liikkeitä korvat höröllä. Lehmä on utelias
eläin.
Aamulypsy on juuri tehty, ja utareissa on
ihanan kevyt olo. Vastalypsetty, lämmin maito
jäähtyy tilasäiliössä eli maitotankissa. Valtaosa
raakamaidosta menee käsiteltäväksi Valion meijeriin, osa maidosta käytetään omassa jäätelötehtaassa kesäherkkujen valmistukseen.

Tilan emäntä Salme Kokkoniemi jakaa
lehmille kuivaheinää, joka tehdään omien peltojen kasvustosta. Kello on yhdeksän aamulla,
kun navettatyöt päättyvät. Illansuussa lehmät
lypsetään ja ruokitaan uudelleen. Tuotetun
maidon eteen tehdään päivittäin paljon työtä.
Eläintautien ehkäisemiseksi vierailijat pääsevät
navettaan vain omistajien luvalla. Silloinkin
kengät suojataan suojajalkinein.

Lehmat saavat syodakseen oman pellon heinaa.

Uteliaat lehmat
seuraavat vierailijoiden liikkeita
korvat horolla.
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SANNA ON UNELMA-AMMATISSAAN
Työnjako tilalla on selkeä. Jäätelön valmistuksesta
vastaa nuori yrittäjä Sanna Kokkoniemi, navettatöistä huolehtivat Salme ja Sannan aviomies
Markku Kokkoniemi. Aamulypsyn jälkeen Sanna
vie sankollisen tilasäiliöstä hakemaansa maitoa
jäätelötehtaaseen. Nyt valmistetaan satsi ihanaa,
perinteistä vaniljajäätelöä. Salme siistii vielä paikkoja, ja Fantti-koira seuraa aamupuuhia sivusta.
Kun Sanna ja Markku saivat lapsia, aiemmin
kaupungissa kaupan alalla työskennellyt Sanna
järjesti itselleen uuden työpaikan maatilalle
ottamalla käyttöönsä kansainvälisen Maatalon
jäätelö -konseptin. Maatalon jäätelö on jäätelöä ja
sorbetteja perinteiseen käsityöläistapaan tekevien
tuottajien ketju.
– Kun kuulin konseptista, olin heti innoissani.
Olen nimittäin tosi perso jäätelölle – enkä ole
siihen kyllästynyt vieläkään, päinvastoin. On ihana
kehitellä uusia reseptejä ja makuelämyksiä, Sanna
sanoo.
Hänen oma herkkunsa on mustaherukkajäätelö. Jäätelönvalmistuksen saloihin Sannan koulutti Maatalon jäätelön hollantilainen jäätelökokki.

Raaka-aineet mitataan kahden
gramman tarkkuudella.
OMAN TILAN JA LÄHISEUDUN
RAAKA-AINEITA
Vaniljan tuoksu täyttää steriilin jäätelönvalmistustilan. Sanna mittaa raaka-aineet kahden gramman tarkkuudella, jotta jäätelön rakenne pysyy
samana, ja tuoteseloste pitää kutinsa.
Kun jäätelöseos on valmis, Sanna kaataa sen
laitteeseen, joka ensin pastöroi ja sitten jäähdyttää jäätelön. Vaniljajäätelö jäähtyy noin -10 asteeseen, jonka jälkeen se lasketaan koneesta ulos
ja pakataan. Jäätelö loppupakastetaan suurissa
pakastekaapeissa.
Jäätelöt tehdään lähes kokonaan kotimaisista
raaka-aineista, jotka tulevat omalta tilalta ja
lähiseudun viljelijöiltä. Muun muassa mansikat
tulevat kolmen kilometrin päässä sijaitsevalta
tilalta, osa mustaherukoista omista ja naapurin
pensaista. Kotimaisia marjoja ostetaan myös
KasvisHovin kautta. Sidosaineena käytettävät,
valmiiksi pastöroidut kananmunan keltuaiset tulevat luomutilalta Laitilasta. Jäätelössä käytettävä
kerma hankitaan pääosin Valiolta, mutta kermaa
separoidaan jonkin verran myös itse.

14

"Olen tosi perso
jaatelolle
– enka ole
kyllastynyt
vielakaan."
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Uusia jaatelomakuja kehitetaan myos asiakkaiden kanssa ideoimalla.
KOLME KANSIOLLISTA RESEPTEJÄ
Sanna valmistaa jäätelöä kysynnän mukaan.
Toisinaan hän tekee sitä 60–70 litraa päivässä, kiireisimpinä määrä nousee pariin sataan
litraan. Reseptejä on sadoittain. Yksi erikoistuote on porkkanajäätelö.
Jäätelöä myydään suoraan tilalta, mutta sitä viedään myös jatkomyyntiin elintarvikemyymälöihin Oulun ja ympäristökuntien
alueelle. Logistiikka hoidetaan omalla pakasteautolla, mutta myös Valion kanssa tehdään
yhteistyötä, etenkin kauemmaksi menevien
erikoistuotteiden osalta. Erikoistuotteita menee ravintoloihin ja erilaisiin tapahtumiin, kuten
muun muassa Qstockiin.
– Siellä suosikiksi on noussut skumppamansikkasorbetti. Kehittelen uusia makuja
myös asiakkaiden kanssa ideoimalla, Sanna
kertoo.
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KOLUMNI :: TEKSTI ANTTI LEIKAS, KUVA LAURA MALMIVAARA

MAAILMALLA :: TEKSTI NOORA OJA, KUVA MAIJU TORVINEN

Bändi vie maailmalle
Oululainen Marko Heikkinen on päässyt kiertämään Eurooppaa
Satellite Stories -yhtyeensä kanssa.

Tulisi kesä, loma ja kärpäset
Pessimisti ei pety. Kesälomien alkaessa kannattaa muistaa, että kohta se loma
loppuu, ja juhannuksen jälkeen ruvetaan laskemaan päiviä jouluun.

Tosin ennen joulua on kolme potentiaalista kuukautta,
jolloin voi sataa räntää. Todennäköisesti sataa.
Suomessa suurin osa lomista vietetään kesällä.
Se on luonnollista, koska kuka haluaisi istua sisällä ilmastoidussa toimistossa, kun voi huitoa järven rannassa hyttysiä, tipahdella laiturilta ja levittää iholleen
suojakertoimia, jotka vaakasuoraan piiskaava vesisade kohta huuhtoo pois.
Varmuuden vuoksi suomalainen varaa heinäkuulle
pakettimatkan Välimerelle all inclusive -hotelliin, koska
juuri silloin täällä saattaa paistaa aurinko, jumalauta.
Ja valoisaakin on, nukkua ei saata, ja grillaamiseen on
kyllästytty jo kesäkuun toisella viikolla.
Suomalainen käyttää kesällä liian pieniä vaatteita,
lippahattuja ja jonkin verran siideriä ja kaljaa. Kun hän
menee ulkomaille, resepti pysyy samana, mutta lisäksi otetaan jo lounaalla ruoan kanssa viiniä, jonka nimi
on bon voyage. Siideriä ja kaljaa on juotu lentokentällä matkaan lähtiessä, vaikka kello olisi vasta kuusi aamulla, koska on loma, ja lippahattu saa unohtua

lentokentän baariin. Matkakohteeseen päästyä hankitaan lippiksen tilalle hassu lierihattu, joka vääntyy paluumatkalla lentokoneen tavarahyllyllä muodottomaksi möykyksi.
Kun etelän lomalta palaa takaisin ja kuulee Helsinki-Vantaalla tulevan viikon sääennusteen Pohjois-Suomeen, voi myhäillä tyytyväisenä, että onneksi ei pakattu toppatakkeja vielä ullakolle. Sitä paitsi olkapäiltä
on iho palanut niin pahasti, ettei spagettiolkaintoppia
voisi käyttää muutenkaan.
Suomalainen lomailee kesällä, koska hän lataa akkuja syksyn pimeyttä ja räntää vastaan. Joku viisastelija voisi kysyä, miksi suomalainen suorittaa vuosittain
tämän latauksen, kun hän sen sijaan voisi tehdä töitä
kesällä ja lomailla räntäsateiden aikaan, poissa Suomesta. Mitä tällaiselle viisastelijalle voi vastata?
Emme vastaa hänelle mitään. Kyselköön, rationalisti, ja eläköön ikävän elämän. Me lähdemme nyt, koska toukokuu on kärsitty, suvivirsi laulettu ja uudet lippahatut hankittu! Terveydeksi – bon voyage!

Marko Heikkinen on viettänyt suuren osan keväästään kiertäen Eurooppaa yhtyeensä kanssa. Mies soittaa kitaraa indie-bändi Satellite
Storiesissa, joka on saavuttanut Suomen lisäksi suosiota myös ulkomailla. Kuukauden
kiertueen aikana tutuksi ehti tulla keikkabussin
lisäksi valtava määrä kaupunkeja.
– Matkustimme Nightliner-bussilla yöt ja
olimme aina aamulla uudessa kaupungissa.
Päivällä oli mahdollisuus tutustua kaupunkiin,
ja illalla kävin tarkistamassa, että keikkapaikalla oli kaikki kunnossa. Eli työtunteja saattoi
olla päivässä vain muutama, Marko naurahtaa.
Marko kertoo, että suomalaisuudessa on
bändin kannalta sekä etunsa että haittansa.
Musiikkia saa tehdä rauhassa Suomessa, mutta kiertueilla välimatkat ovat pitkiä. Lähtömaalla on myös bändin menestyksen kannalta suuri merkitys.

– Esimerkiksi Isossa-Britanniassa käytännössä määrätään, mikä on hyvää ja mistä milloinkin pidetään. Siksi meille olisi hirveän tärkeää, että Suomesta nousisi hyviä bändejä,
sillä se auttaisi kaikkia.
OPISKELUA LENTOKENTILLÄ
Marko valmistui muutama vuosi sitten Oamkin
kirjasto- ja tietopalvelujen koulutuksesta tradenomiksi. Satellite Stories oli silloin ollut pystyssä jo joitakin vuosia, ja juuri Markon viimeisten opiskeluvuosien aikana bändi alkoi saada
kansainvälistä suosiota. Keikkailun ja opiskelun yhdistäminen vaati omat kuvionsa.
– Kyllähän sitä piti tehdä enemmän töitä ja
suunnitella kunnolla, mitä tekee ja milloin. Tein
opiskeluhommia myös tien päällä, mikä on monesti vaikeaa. Lentokentillä ja lentokoneessa
oli kuitenkin ihan hyvä lukea.

”HALUAN TEHDÄ
TÄTÄ NYT,
KUN SIIHEN ON
MAHDOLLISUUS.”

Valmistumisensa jälkeen Marko on keskittynyt lähinnä musiikin kirjoittamiseen ja soittamiseen. Kirjastossa hän ei ole vielä ehtinyt
olla töissä.
– Haluan tehdä tätä nyt, kun siihen on
mahdollisuus. Kannattaa miettiä, mikä itselle
on tärkeää, mitä haluaa tehdä ja millainen olla
ja suunnitella elämäänsä sen mukaan.

ANTTI LEIKAS ON PUOLET ELÄMÄSTÄÄN OULUSSA ASUNUT, SAVOLAISSYNTYINEN ISON PERHEEN ISÄ,
JOKA HANKKII LEIPÄÄ JA VOITA KIRJOITTAMALLA JA YRITTÄMÄLLÄ.

valmistui kirjasto- ja tietopalvelun tradenomiksi. Sen alan työt saavat odottaa,
sillä hän haluaa keskittyä nyt Satellite Storiesiin.

MARKO HEIKKINEN
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hetki ä

O U LU N KES KUSTA N A LU EELLE istutetaa n 13 000 kesä ku kkaa. On va l it tava laj i kkeet, jotka

kestävät a lueen i l mastoa. Ha rjoit tel ija Jo ha n na Sa lomaa si isti i tot tu nei n l i i kkei n a m ppe l ivau loja ja si n iviu h koja Ou lu n kau pu ngi n pu iston kasvi huoneessa. Petu n iat puolestaa n nä ky vät kau pu n ki kuvassa vuodesta toiseen, si l lä ne ovat laj i kkeista va rm i m pia. Ka i ki l le ku ki l le löy t y y pa i kka lu ku isten ra ken nust yöma iden lomasta.
T EKST I JA KU VA M A I J U TO R V I N EN

