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JOHTOAJATUS :: KUVAT kati leinonen ja PEkka kallasaari

Kohti maailman
parasta korkeakoululaitosta
Suomen kilpailukyky edellyttää vahvaa maailmanluokan korkeakoululaitosta. Ammattikorkeakoulut ovat sen olennainen osa. Olemme vetovoimaisia, kustannustehokkaita ja ketteriä
osaamisen ja tutkintojen tuottajia. Ammattikorkeakoulututkinto tuottaa ammatin ja sellaista
osaamista, jolla työllistytään hyvin.
Ammattikorkeakoulujen vaikuttavuutta tutkineen Rake-selvityksen mukaan olemme näissä asioissa parempia kuin yliopistot – myös
Oulussa. Olemme kehittäneet monipuolisesti
tki-toiminnan osaamista, ja sekin on tärkeä osa
alueen ja koko Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää. Tiivis yhteistyö alueen yritys- ja
työelämän kanssa on toimintamme perusta –
erityisesti keskeisten sidosryhmiemme tarpeet.
Uusimme parhaillaan strategiaamme, jossa
painoalavalinnoillamme tulee olemaan tiivis kytkentä alueellisiin ja kansallisiin strategioihin. Ne
kohdistuvat yhteiskunnallisiin ja kansainvälisiin
sekä alueellisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.
Maailman parhaaksi korkeakoululaitokseksi kehittyminen edellyttää laadullista ja rohkeaa tarkastelua sekä rakenteellisia ratkaisuja
– juustohöylää emme enää halua! Korkeakoulujen rakenteiden uudistaminen ei ole pelkästään
korkeakoulufuusioita. Suomalaisen korkeakoululaitoksen tulevaisuudesta tarvitaan selkeä kokonaisnäkemys, jossa tunnustetaan realiteetit,
muun muassa väestön keskittyminen isoille kaupunkiseuduille.
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AD, kuvatoimittaja Riina Kansanoja

Vuoden 2016 ensimmäinen numero.

NOSTOJA ::

Aluevastuullisuutta
eri näkökulmista
Aluevastuuraporttimme 2015 on julkaistu. Raporttiin kuuluu muun muassa Oulun alueen tulevaisuutta luotaava talk show. Ohjelmassa rehtorimme
Jouko Paaso, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki ja Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen
keskustelevat teollisuusneuvos Pertti Huuskosen
luotsaamana muun muassa tulevaisuuden oppimisen malleista.
Lue lisää: oamk.fi/aluevastuuraportti

kati hiekkapelto
aloittaa
kolumnistina
Hailuotolainen kirjailija Kati
Hiekkapelto pohtii ensimmäisessä kolumnissaan asenteen
merkitystä. Lue kolumni sivulta 18!

ARKTISIA
TANSSIASKELEITA

Kuva: Aki Roukala

Tämän vuoden Arktiset askeleet -tanssitapahtuma
järjestetään 31.3.–3.4. Oulussa. Vuorossa on alle
kouluikäisten ja alakouluikäisten tanssin harrastajien
taidokkaat ja elämykselliset teokset. Tapahtumaan
valittiin 49 teosta ympäri Suomea.

hae opiskelemaan!

oamk.fi/arktisetaskeleet

Haku ammattikorkeakoulu- ja
master-tutkintoon johtaviin
koulutuksiimme on käynnissä.
Tutustu ja hae 6.4. mennessä:
oamk.fi/hakijalle
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JUURILLA :: teksti jaana skyttä, kuva teija soini

Kova kilpailu vaatii jatkuvaa kehittymistä
Ravintoloitsija Anne Mikkola osallistui yrityksensä murrosvaiheessa Oamkin kehityshankkeeseen ja
löysi uuden, selkeän liiketoimintamallin.

Kulttuurikuppila Tuban ja ravintola Rauhalan
toimitusjohtaja Anne Mikkola on toiminut yrittäjänä kaksikymmentä vuotta. Yrittäjyys on tullut äidinmaidon mukana. Vanhemmat, kuten
koko suku, on yrittäjähenkistä.
– Se on elämäntapa. Kohdallani työhön on
liittynyt aina jollain tapaa ruoka. Opiskelin peruskoulun jälkeen kokiksi ja sen jälkeen ravintola-alan esimieheksi. Koulutin viisi vuotta ravintolakokkeja ja -tarjoilijoita ja tein koulutuksia
maatilamatkailuyrityksille. Sitten tajusin, että
on tehtävä irtiotto tai jämähdän opetustehtäviin, Anne kertoo.
Huima taloudellinen nousukausi alkoi
90-luvun loppupuolella. IT-ala kukoisti. Kysyntää ravintola- ja matkailupalveluille oli valtavasti, mutta ei tekijöitä.
– Nappasin tarpeesta kiinni ja opettelin
lennosta matkailualan bisneksen.
Pian Anne myös aloitti yrittäjänä yhtiökumppaninsa Matti Sotaniemen kanssa Rauhalassa, joka oli Uniresta Oy:n omistuksessa
ollessa toiminut tilausravintolana. Anne jatkoi toimintaa samoilla linjoilla. Muutaman vuoden kuluttua paletti alkoi tuntua liian laajalta.

Muutoksen käynnisti vuoden 2008–2009 talouslama. Anne hakeutui Oamkissa käynnistyneeseen, pk-yrityksille tarkoitettuun Strategialähtöisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen
-hankkeeseen.
– Siitä oli suuri apu, kun terästimme yhdessä oamkilaisten kanssa markkinointistrategiaamme nykypäivän metodein ja paneuduimme firman ongelmakohtiin.
voimavarat kehittämist yöhön
Uuden liiketoimintasuunnitelman mukaisesti yritys luopui matkanjärjestäjän oikeuksista.
Catering- ja henkilöstöravintolabisnes myytiin
Unirestalle. Anne hankki lisää yrittäjyyden ja
johtamisen koulutusta, jonka jälkeen voimavarat keskitettiin Rauhalan kehittämiseen.
– Aloitimme julkisen lounaspalvelun, patio
avattiin kesäksi. Pian ohjelmaan tulivat erilaiset kulttuuritapahtumat. Homma lähti alusta
alkaen loistavasti käyntiin.
Keväällä 2012 Rauhala sai seurakseen
Tuban. Ideoita siihen haettiin Tallinnasta asti.
– Rauhala ja Tuba ovat samaa ravintolaa,
vaikka ovatkin omilla markkinointinimillään.

Ravintola-alalla vallitsevaa kilpailua Anne
pitää hyvänä ja terveenä.
– Se pistää keksimään omintakeisia ideoita, pitämään tuotteet laadukkaana ja vaikuttaa
kuluttajan kannalta edullisesti hintoihin.
Jotta pysyy kilpailussa mukana, yritystä
on kehitettävä.
– Se on jatkuva prosessi. Täytyy olla kirkas visio siitä, mihin suuntaan ollaan menossa,
miten ja mihin panostetaan.
Anne kiittää idearikasta ja kehittyvää työyhteisöään. Yrityksessä on 18 vakinaista työntekijää. Tällä hetkellä viisi työntekijää on koulutuksessa työnsä ohessa.
Oulu Tours Group Oy:ssä on ollut opiskelijoita harjoittelussa Oamkista, ja yritykseen liittyviä opinnäytetöitä on tehty muutama. Lisäksi
yritys on ollut mukana erilaisissa ammattikorkeakoulun hankkeissa ja projekteissa. Rauhalassa ja Tubassa on myös työssä useita ammattikorkeakouIuissa tutkinnon suorittaneita
henkilöitä.

ravintoloitsija anne mikkola toivoo, että jokaisella yrittäjällä olisi edes yksi kokeneempi
liikemies, joka toimii yrittäjän kummisetänä tai -tätinä. – Olen joutunut tekemään isoja päätöksiä.
Jollen olisi saanut pallotella asioita jonkun kanssa, ei hommasta olisi tullut mitään.
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– terästimme yhdessä
markkinointiamme nykypäivän
metodein.
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TEORIASTA TOTTA :: teksti jaana skyttä, KUVa teija soini

– tiiviistä yhteistyöstä
hyötyvät kaikki.
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ensihoitajat Jaakko Linna ja Tuomas Taivalkoski harjoittelivat MedSimissä luodussa
olohuoneympäristössä tajunnan tasoltaan alentuneen potilaan hoitoa.

Työtä alueen kehittymisen eteen
Oamk tarjoaa yrityksille ja julkisille toimijoille erilaisia palveluja kasvavissa määrin.
Toiminnasta hyötyvät kaikki osapuolet.
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ensihoidon simulaatio-ohjaajat ovat
testaamassa sisäisiä koulutusmateriaalejaan ensimmäistä kertaa Oamkin MedSimissä. Tällä kertaa testataan tajunnan tasoltaan alentuneen
potilaan hoitoa ihmisen kokoisella nukella, joka simuloi elintoimintoja.
– Sovimme yhteistyöstä ja sen kehittämisestä Oamkin kanssa viime
syksynä. Olemme suuri työnantaja, ja valtaosa Oamkissa valmistuvista
ensihoitajista työllistyy meille. Meillä on myös jatkuvasti ensihoidon opiskelijoita harjoittelussa. Tiiviistä yhteistyöstä hyötyvät kaikki, kertovat Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ensihoitopäällikkö Ari Ehrola ja vs. ensihoitomestari Mikko Toivainen.
Jatkossa on tarkoitus kouluttaa pelastuslaitoksen ohjaajia MedSimissä puolivuosittain. Pelastuslaitoksen koulutusvastaavat saavat ajantasaista tietoa uusimmista koulutusmenetelmistä sisäisiä koulutuksiaan
varten. Oamkissa ensihoitoa opiskelevat opiskelijat saavat entistä parempaa ohjausta harjoittelujaksoilla.
– Meillä on hyvä simulaatio-opetuksen asiantuntijuus. Keissit laatii
pelastuslaitos. Opettajan rooli on pohtia asiaa oppimisen ja opettamisen
näkökulmasta, kertoo ensihoidon opettaja Petri Roivainen.
MedSimiä ovat käyttäneet myös muun muassa OYS:n traumatiimi ja
lastenklinikka. Lisäksi MedSim tarjoaa ensihoidon täydennyskoulutusta.
Korkeatasoista oppimista ja lisä ä t yöpaikkoja
Oamk tarjoaa yrityksille lukuisia asiantuntijapalveluita sekä erilaisia mittaus- ja testauspalveluita. Käytettävissä on huippuluokan laboratorioita.
– Ammattikorkeakoulun perustehtäviin kuuluu aluekehitys. Olemme
mukana edistämässä alueen yritysten ja julkisten toimijoiden elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Tavoitteena on saada yritykselle lisää kasvua ja

sen myötä työpaikkoja. Yritykset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita ja
asiakkaita, kiteyttää Oamkin kehittämispäällikkö, yliopettaja Jouko Isokangas.
Oamkille kysymys on myös oppimisen laadusta. On oleellista, että
toimitaan työelämälähtöisesti lähellä yritysten rajapintaa.
– Yritysten kanssa tehtävän yhteistyön volyymi kasvaa kaiken aikaa.
kohti k ansainvälisiä markkinoita
– Kun yritys haluaa merkittävää kasvua, on kurotettava kansainvälisille markkinoille, sanoo Oamkin yrittäjyyden ja uuden liiketoiminnan lehtori Terho Jylhälehto Business Kitchenistä, joka yhdistää Oulun korkeakoulujen resurssit, opiskelijat ja yritykset.
Uusinta uutta on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoava
Arctic Business Corridor -opintojakso, jossa hyödynnetään korkeakoulujen kansainvälisiä verkkoja. Kansainväliset, monialaiset opiskelijatiimit
auttavat yrityksiä pääsemään kansainvälisille markkinoille.
– Ammattikorkeakouluilla on tässä valtavat osaamispankit. Systeemistä on tulossa pysyvä toimintamalli.
Tavoitteena on saada mukaan vähintään viisi Suomen kannalta keskeistä vientimaata. Norja ja Hollanti ovat jo mukana, Ruotsi astuu kuvioihin syksyllä. Myös Suomelle merkittävä vientimaa Saksa on kiikarissa,
samoin Belgia. Arctic Business Corridor -opintojakso toimii mukana olevien maiden korkeakouluissa samankaltaisena kuin Suomessa. Tarkoitus
on, että myös kohdemaista tulee yrityksiä Suomen markkinoille. Suomalaisia yrityksiä on mukana nyt neljä.
– Palvelu on hedelmällisintä yrityksille, jolla ei ole omaa vientiosastoa, mutta heillä on tuote tai palvelu, joka toimii hyvin Suomessa.
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Elämässä pitää olla liikkuvia elementtejä
Business Kitchenin Terho Jylhälehto innostuu herkästi uusista
liikeideoista, rauhoittuu luonnossa ja pelaa pöytätennistä.

Miten kuvailisit itseäsi?
Mottoni on ”vierivä kivi ei sammaloidu”. Toiset ovat tyytyväisiä säänneltyyn elämään, jossa tietää tarkalleen, mitä milloinkin tapahtuu.
Minä olen sen vastakohta. Elämässä pitää olla
paljon liikkuvia elementtejä. Minun väitetään
olevan kilpailuhenkinen ja tiedän, että olen tuloshakuinen. Haluan tietää, mitä minulta odotetaan ja saavuttaa sen. Olen myös kärsimätön.
Jos asioita ei tapahdu, niin tuskastun todella.
Pitkäjänteisyyttä minussa saisi olla enemmän.
8

Minkälainen on täydellinen vapaapäiväsi?
Se alkaa kiireettömällä aamulla, johon kuuluu
aina Kaleva ja kahvi. Se on täydellinen startti päivälle. Sitten täytyy saada päivittäinen
annos liikuntaa, jos mahdollista niin ulkona.
Sen jälkeen aivot ovat luovassa tilassa. Haluan myös vapaapäivinä aina viedä jotain asiaa eteenpäin. Yleensä se liittyy jotenkin oman
perheen yrittäjyyteen. Täydellisen päivän kruunaa saunominen ulkosaunassa.

sm-mitalien mies. Terho Jylhälehdolla on pöytätenniksessä kaksi

SM-mitalia: alle 13-vuotiaiden ja alle 15-vuotiaiden sarjoista.

harrastat pöytätennistä, mikä on
saanut sinut lajin pariin?
Aloitin kilpailemisen pingiksessä noin kymmenenvuotiaana. Olen kotoisin Vaalasta, jossa
minulla oli kunnia saada harjoitella moninkertaisen suomenmestari Mika Pyykön kanssa.
Pienellä paikkakunnalla harjoitusvastustajia ei
ollut liikaa, ja olin Mikan jälkeen toiseksi paras. En voinut välttyä itsekin kehittymästä hänen kanssaan pelatessa. Pöytätennis vei täysin nuoruusvuoteni. Olin 3–4 kertaa viikossa
harjoituksissa ja lähes kaikki viikonloput kisoissa ympäri maata. Nyt pelaan Oulussa yhdessä
Suomen suurimmista seuroista.
mikä saa sinut rauhoittumaan,
mikä innostumaan?
Rauhoittuminen tulee ennen kaikkea luontoon
liittyvien harrastusten, kuten kalastuksen kautta. En pysty kunnolla rauhoittumaan kotona,
sillä yrittäjänä tekee aina kuitenkin vähän jotain. Sitä varten täytyy lähteä pois kotoa.

Innostumaan taas saa uuteen liiketoimintaan
liittyvät asiat. Aina on jokin uusi kuvio eli yrittäjyys mielessä ja kalenteri mukana. Lomallakin
alan usein työstää uusia ajatuksia, koska ne
ovat niin kiinnostavia ja innostavia.
mitä kalastus ja luonto sinulle
merkitsevät?
Luontoihmisiä ja kalastajia on monenlaisia.
Minä kalastan mieluiten Pohjois-Ruotsissa hyvin syrjäisissä paikoissa. En pidä kalastuspaikoista, joissa miehet seisovat rivissä ja odottavat heittovuoroa. Mitä vähemmän ihmisiä,
sen parempi. Syrjäisissä paikoissa kalastaessa saa täydellisen irtioton elektronisista laitteista. Olemme koko ajan tavoitettavissa, mutta kun olen Pohjois-Ruotsissa kalalla, niin siellä
verkko ei toimi.

se on jonkinlainen akateeminen metsäihminen,
ja se kuulosti hienolta. Yläasteella taas tiesin
kristallinkirkkaana, että menen kauppakorkeakouluun. En edes vilkuillut muuta ja sillä tiellä
ollaan. Olen kyllä ollut tyytyväinen. Yrittäjyys
minulla ei ollut missään vaiheessa haaveena,
vaikka olenkin ollut lukuisia kertoja yrittäjänä.
Se tuli täysin puskista.
mikä tekee sinusta hyvän työssäsi?
Roolini Business Kitchenissä on auttaa paikallisia yrityksiä kasvussa ja kansainvälistymisessä korkeakoulun resurssein. Yhdistän yrityksiä
ja monialaisia kansainvälisiä opiskelijatiimejä.
Hyväksi minut tekee työssäni se, että olen
kunnianhimoinen. En ole vain töissä, vaan haluan, että työlläni on merkitys ja siitä syntyy jotakin lisäarvoa. Minulla on ilo olla töissä sellaisella sektorilla, joka kiinnostaa.

mikä oli haaveammattisi lapsena?
En pysty tätä hirveästi perustelemaan, mutta
jostain syystä metsänhoitaja. Tiesin vain, että
9
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Tila
luovuudelle
Muuttuva ja monimuotoinen työ- ja
oppimisympäristö inspiroi. Oululainen
Ritaharjun koulu on oivallinen esimerkki
rakennuksesta, jossa älykkäät tilaratkaisut
toimivat.

on tullut avuksi
ystävien muuttotalkoisiin.
11

MARJA LEHTELÄ

Ritaharjun koulun

alaluokkalaisista osa
opiskelee pihapiirin
lisärakennuksessa.

joskus tehtäviä
tehdään vaikka
lattialla maaten.

tilasommittelua voi sovelta a
– Oppimaisema, rakennus voi rajoittaa ja kahlita tai tukea ja ohjata, Oulun normaalikoulun
lehtori, oppimaisematutkija Markku Lang
muistuttaa.
Älykkäiden, monikäyttöisten tilojen kehityksessä maailman kärkimaita ovat etenkin
Australia ja Uusi-Seelanti, mutta myös Yhdysvallat. Älykästä tilasommittelua voitaisiin soveltaa korkeakouluihin ja työympäristöihinkin.
– Näin tehdäänkin esimerkiksi monissa
huipputeknologian yrityksissä, joissa tarvitaan
vahvaa innovatiivisuutta. Perinteisistä luokka- ja käytävärakenteista tulisi päästä eroon.
Tämä vaatii aivan uutta ajattelua.
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Australialaisissa yliopistoissa on omat sulautuvan opiskelun (blended learning) ohjausryhmänsä, jotka ohjaavat toimintaa: miten ja
missä kunkin työtehtävän mukaan opiskellaan.
– Kyseessä on työterveyskysymyskin. Työhyvinvoinnille on eduksi, ettei istuta saman
pöydän äärellä vuosikymmenestä toiseen.
TEHTÄVIÄ VAIKK A MAKOILLEN
Kun Ritaharjun koulu kävi pieneksi, rakennettiin samaan pihapiiriin lisärakennus, jossa opiskelee alaluokkalaisia.
– Ritaharjussa kokeillaan jatkuvasti erilaisia juttuja. Asioita kehitetään eteenpäin kertyneiden kokemusten pohjalta. Lisärakennuk-

sessa väliseinistä luovuttiin lähes kokonaan,
Markku kertoo.
Eteistilassa ovat naulakot. Kaikki muu on
avonaista yhtenäistä tilaa, jossa opiskelee 52
kolmosluokkalaista. Tarvittaessa tila voidaan
jakaa kahtia väliovilla.
Viikon alussa oppilaat saavat viikkarit, jossa on ohjelma ja aikataulut. Älytauluilta näkyy
meneillään oleva opetus. Opettaja käyttää puhuessaan mikrofonia. Luokka on jaettu pöytäryhmiin, joilla kullakin on omat pesäpaikkansa ja päivittäin vaihtuva ryhmänjohtaja. Pesiin
kokoonnutaan tuntien alussa. Sen jälkeen hajaannutaan eri paikkoihin työskentelemään.
On sohvia, raheja ja istuintyynyjä. Oppi-

alustan päällä voi pitää tehtäväkirjaa tai muuta
työskentelyvälinettä. Joskus tehtäviä tehdään
vaikka lattialla maaten.
Tilassa on hiljaisen työskentelyn alueita
sekä supinatupa. Rakennuksessa opiskelee
myös kakkosluokkalaisia samoin periaattein.
Tilassa on seisomatyöpisteitäkin.
pöydät pienille ja isoille
Ritaharjun koulun ruokalan monikäyttöinen
ja muuntuva tila soveltuu valaistukseltaan ja
akustiikaltaan myös opetukseen.
– Koulumaailmassa opetus tapahtuu valtaosin pimeään vuodenaikaan. Sen takia toimiva
valaistus on erityisen tärkeä, Markku sanoo.

Miellyttävyyttä ruokalaan tuovat iloiset värit ja seinämaalaukset. Sarjatuotannossa valmistettavista tuoleista leikattiin selkänojat
pois. Näin vältytään ikäviltä hupsahduksilta,
kun tarjottimet eivät vilinässä osu tuolinselustoihin.
Ritaharjun monitoimitalossa toimii myös
päiväkoti. Pienimpiä varten ruokalaan on hankittu pienemmät ruokapöydät. Isoille ja pienille
on omat ruokalinjastonsa.
– Täällä on huomioitu paljon pieniä kivoja
juttuja, Markku kehuu.
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perinteisestä pulpettien
rivi- ja jonoasetelmasta on luovuttu.

hauskoja hengailupaikkoja
Kun oppilaat tulevat välitunnilta sisälle, logistiikan on toimittava. Äänitaso nousee näinä hetkinä korkealle. Kun jokaisella on oma kaappinsa,
pukeutuminen ja riisuuntuminen sujuvat jouhevasti.
Ritaharjun monitoimitalon päärakennuksen
rakenne perustuu kolmioihin, joita opetustilat
kehystävät. Tämän ansiosta syntyy uudenlaisia paikkoja, kuten hauskoja hengailupaikkoja ja opiskelusoppia. Perinteisiä käytäviä ei ole,
vaan kaikki tilat ovat tehokäytössä olevaa opetustilaa.
Luokissa on avattavia seiniä, jolloin pariopettajuus mahdollistuu. Pääkuvassa näkyvään aulaan voidaan yhdistää luokkia. Verhoilla
suojattu tila voi toimia opetus- tai oleskelutilana. Työpöydät ovat pyöreitä, ja opiskelu tapah-
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tuu noin neljän hengen ryhmissä. Perinteisestä
pulpettien autoritaarisesta rivi- ja jonoasetelmasta on luovuttu.
– Tilasommittelu on demokraattisempi.
Kaikki oppilaatkin ovat tilan omistajia. Rivi- ja
jonoasetelma luo herkimmissä oppilaissa pelkoja ja arkuutta ja kahlitsee näin oppimista,
Markku sanoo
Samalla lapset oppivat työelämässä arvostettavaan tiimityöhön alusta alkaen. Tuolien korkeus on säädettävissä, joissain kouluissa pöytienkin.
– Teknologia kehittyy hurjaa vauhtia.
Lukujärjestykset laaditaan symbolein. Tavarat kulkeutuvat mukana tilasta toiseen repussa. Erityisopetuksen ja hiljaisen opiskelun
tilat on sijoitettu niin, etteivät ne ole poistumisteiden vierellä.

logistiik an on toimittava .

Omat kaapit jouhevoittavat pukeutumista välituntien

yhteydessä.

uusia tilakokonaisuuksia
Ala-aula on pinta-alaltaan suuri. Seiniä koristavat värikkäät maalaukset. Aulassa on esiintymislava, pingispöydät ja infonäytöt siitä, mitä
missäkin tapahtuu. Esiintymislavan takana on
liikuntasali. Ruokalan sivuseinä ja lavan takainen seinä voidaan avata, jolloin saadaan aikaan valtaisa tilakokonaisuus, jota voidaan
käyttää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia järjestettäessä.
– Todella muuntojoustavaa. Myös aulaa
voidaan käyttää opiskeluun. Yläkertaan on
useita portaita, yhdet niistä ovat niin sanotut
jättiläisen portaat, Markku toteaa.
Toinen puoli portaikosta on tehty normaalikokoisilla askelmilla, toisen puolen askelmakorkeus on suuri. Portaikko on esiintymislavan
suuntaan, ja sitä voidaan käyttää katsomona
tai oppilaat voidaan koota ryhmä koota portaikkoon pieneen opetustuokioon ja alkuintroon vaikkapa ulkoilemaan lähtiessä.
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enemmän keskeneräisy y ttä
Markku uskoo, että jos lapset saisivat päättää,
oppimisympäristöissä näkyisi enemmän tietynlainen keskeneräisyys ja tekemisen meininki.
– Tilat olisivat kuin työpajoja tai tehtaita.
Samalla säästettäisiin euroja, kun kaikki ei olisi niin valmista, ja oppimistuloksetkin voisivat
olla parempia. Nythän koulurakennukset ovat
hyvin steriilejä ja siistejä.
Uuden opetussuunnitelman perustavoitteita on panostaminen pitkäjänteiseen opiskeluun
ja toimintaan.
– Nythän on totuttu nopeatempoiseen pintaoppimiseen. Lisäksi tarvitaan myös hiljaisia
tiloja opiskeluun. Jo senkin vuoksi, että ärsykeherkkien lapsien määrä on kasvussa, Markku pohtii.
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jos lapset saisivat päättää,
oppimisympäristöissä näkyisi
tekemisen meininki.
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KOLUMNI :: TEKSTI kati hiekkapelto, KUVAT aki roukala

Asennetta!
Joka paikka on nykyään pullollaan positiivisen asenteen vaatimusta. Lehdet ja nettisivustot suoltavat ohjeita siitä, miten asennettaan voi muuttaa myönteiseksi ja kuinka
se vaikuttaa ihmissuhteisiin ja uraan. Kun
on oikea asenne, ei voi epäonnistua. Asenne ratkaisee. Aina.
Positiivisella asennoitumisella on toki
psykologinen perustansa. Ei liene aivan
tuulesta temmattua, että ne joiden lasi on
puolitäysi ovat yleensä onnellisempia kuin
puolityhjästä hörppivät. Siitä huolimatta
yltiöpositiivisuus ärsyttää minua. Se tuntuu jotenkin vieraalta, kuin hymyltä joka
on botoxilla pullistettu luonnottoman meheväksi, amerikkalaiselta. Pikainen googlaus antaa tunteelleni vahvistusta. Sanalla
’attitude’ löytyy tuhansia englanninkielisiä
neuvoja siitä miten ’success’ saavutetaan
silkan asenteen voimin. Jos et ole huipulla
opiskeluissa, työelämässä tai rakkaudessa niin omapa on vikasi, sinulla on väärä
asenne. Syöpäkin iskee niihin, jotka kantavat negatiivisia taakkoja sisimmässään,
etkä varmasti voi voittaa ikinä mitään, ellet
itse usko siihen. Oikea asenne on siis pärjäävillä, voittajilla, terveillä ja menestyjillä.
Ei ihme jos burnout ja masennus ovat kansantauteja, niin meillä kuin Amerikassakin.

Koska listat siitä miten elämään pitäisi
suhtautua, siis asennoitua, ovat niin muodikkaita, haluan minäkin antaa omat vinkkini lukijoille. Mottoni on: surrealismia arkipäivään. Surrealistisella asenteella ei
tahkota menestystä eikä tulla rikkaiksi,
mutta se saa jokapäiväiset tilanteet näyttäytymään mukavan vinksahtaneessa valossa. Seuraavia vinkkejä voi soveltaa erityisesti työelämässä:
1. Taita työmatkasi japanilaiseksi origamiksi. Esim. joutsenen muodon on todettu lisäävän positiivista energiaa ja lyhentävän työmatkoihin kulunutta aikaa.
2. Työpaikalla voi korjata revenneen
housunpolven. Jos työpaikkaa ei ole saatavilla, käy mistä tahansa vanhasta kankaanpalasesta muotoiltu paikka.
3. Bongaaminen kannattaa aloittaa
muutosvastarinnasta. Se esiintyy yleisesti koko maassa aina Ahvenanmaata ja pohjoisinta Lappia myöten. Tuntomerkit: pitkänokkainen ja palleromaisen soma, päältä
harmaanruskea, rinta oranssinpunainen.
Pituus 15 cm, paino 15–20 g.
Ja kesällä kannattaa vierailla Puolangan pessimistipäivillä. Siinä on asennetta!

kati hiekkapelto on hailuotolainen kirjailija, punklaulaja ja teen ystävä.
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kestäviä ajatuksia:: teksti noora oja, kuva aki roukala

Kohti vähähiilisempää
yhteiskuntaa

hyviä käytäntöjämme kannattaa
kierrättää ympäri Eurooppaa.

Kaikkea ei tarvitse aina keksiä itse. Eri yhteisöt
jakavatkin toisilleen neuvoja siitä, miten siirtyä
vähähiilisyyteen sosiaalisesti kestävällä tavalla.

– Suomessa on ongelmana se, ettei projekteja arvioida. Rahaa menee
hirveät määrät hukkaan, kun tehdään projekteja projektien takia eikä arvioida, mitä niissä on saatu aikaiseksi, kertoo oululaisen Kestävän kehityksen keskuksen rahastonhoitaja Seppo Vaaraniemi keskuksen osallistumisesta kansainväliseen TESS-hankkeeseen (Towards European Societal
Sustainability).
Seppo kokee, että hankkeen puitteissa tehty toiminnan arviointi on
antanut heille arvokasta tietoa.
– Lopputulema arvioinnissamme oli, että meidän hyviä käytäntöjämme
kannattaa kierrättää ympäri Eurooppaa.
Marraskuussa 2014 alkaneessa TESS-hankkeessa on kartoitettu ja
haastateltu yhteisötoimijoita, joiden toiminnassa toteutuu vähähiilisyys ja
sosiaalinen kestävyys. Hankkeessa on mukana kahdeksan partneria kuudesta eri EU-maasta. Yksi partnereista ja Suomen edustaja on Oamk.
– TESSin tarkoituksena on tuottaa systemaattisesti tutkittua ja vertailukelpoista tietoa vähähiilisyyden tukemiseen, Outi Virkkula ja Johanna Pihlajamaa Oamkista kertovat.
Haastatteluissa on kerätty tietoa siitä, miksi tietyt yhteisöaloitteet,
kuten Kestävän kehityksen keskus, menestyvät ja minkälaista tukea niiden toimintaan kaivattaisiin. Suomesta mukana on aloitteita aina pienistä ruokaosuuskunnista suuriin yrityksiin. Outin ja Johannan mukaan yhteisöt kamppailevat usein samankaltaisten ongelmien kanssa. Jo pelkkä
toiminnan ylläpitäminen on monille haastavaa.
– Saadun tiedon avulla voimme toivottavasti edistää yhteisöjen toimintaa ja nostaa niiden profiilia. Tavoitteena on tuottaa tietoa ruohonjuuritason
toimijoiden vaikutusmahdollisuuksista vähähiilisyyteen siirryttäessä, mutta
myös vaikuttaa poliittisiin päättäjiin. Tutkimustulosten avulla voimme osoittaa heille, millaiset päätökset tukevat yhteisöjen toimintaa, Outi kertoo.
Seppo Vaaraniemi pitää hankkeen suurimpana hyötynä siitä saatuja kontakteja. Kontaktiverkoston avulla yhteisöt pystyvät levittämään hyviä toimintatapojaan ja saamaan niitä muilta. Kaikkea ei tarvitse aina keksiä itse.

pyrkii
kohti ekologisempaa maailmaa ja työllistää samalla
pitkäaikaistyöttömiä.

Oulul ainen kestävän kehit yksen keskus
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hetki ä

o pis kelija ku nta osa ko n ratki r i em u kk a assa mäen laskutapa htu massa 6. hel m i ku uta

kisat ti i n Vä l kkylä n mäen mesta ru udesta m itä omaperä isi m m i l lä laskuvä l i nei l lä. Ty yl i ol i
vapaa. Agrologiopiskel ijoiden Luva lehemä su lat ti la h jot tavissa oleva n tuoma riston sydä met, ja n i i n pä se ki rmasi voit toon.
teksti JA kuva T EI JA SO I N I

