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Käädyissä
kaipuu merelle
Jouko Paaso sai Oamkin
ensimmäiset rehtorin käädyt.

JOHTOAJATUS :: KUVA anne aho

Totuus lasten
suusta
Oamkissa tehdään parhaillaan verkkohistoriikkia
25-vuotisesta toiminnastamme. Tätä varten tehtiin muun muassa video, jossa juttelin lapsenlapseni Kertun kanssa omasta työstäni ja siitä, millainen Oamk olisi tulevaisuudessa.
Pidin toteutustavasta paljon enemmän kuin
siitä, että olisin kirjoittanut tekstiä. Luultavasti
olisin sortunut byrokraattiseen jargoniaan.
Lapsen kanssa oli puhuttava konkreettisesti.
Oli oikeasti mietittävä sanojen merkitystä. Nautin yhdessäolostamme – ja taisipa tykätä Kerttukin.
Lopuksi kysyin Kertulta, mitä hän haluaa tehdä tulevaisuudessa. Hän kertoi tällä hetkellä haluavansa olla näyttelijä, mutta sitten isompana
voisi tulla ”sun kouluun sun paikalle”.
Tulevaisuus tehdään tänään. Se edellyttää
rohkeita valintoja. On uskallettava kokeilla ja
epäonnistuakin. Ja yritettävä uudelleen. Tulevaisuus tehdään yhdessä.

JOUKO PAASO ON OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN REHTORI, JOKA HARRASTAA
SUUNNISTUSTA, Golfia jA MATKUSTELUA.

JOUKO PAASO
Rehtori, toimitusjohtaja

blogit.oamk.fi/rehtori

2

Oulun ammattikorkeakoulun

Toimituskunta Marjo Sormunen,

sidosryhmälehti, Kiviharjunlenkki 1 B,

Mikko Pulli, Karoliina Sänisalmi

PL 222, 90101 OULU, toimitus@oamk.fi

Kansikuva Jussi Tuokkola

Vastaava päätoimittaja Jouko Paaso

Painos 1 200 kpl, Erweko Oy

Päätoimittaja Anne-Maria Haapala

Paperi Munken Pure

Toimituspäällikkö Anne Aho

Vuoden 2016 kolmas numero.

AD, kuvatoimittaja Riina Kansanoja

Seuraava numero ilmestyy joulukuussa 2016.

Julkaisuneuvosto Jouko Paaso, Jyrki Laiti-

Aito löytyy myös verkosta: oamk.fi/aito.

nen, Marja Sarajärvi, Anne-Maria Haapala

ISSN: 2243-0342 ISSN-L: 2243-0342

NOSTOJA ::

käädyissä
kaipuu merelle

tule meille kylään!
Vietämme avoimia ovia

9.–10.11.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen ja
Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari Tuovinen luovuttivat rehtorillemme Jouko Paasolle käädyt
30.9. Niiden suunnittelija on inarilainen Katja Lettinen. Entisenä oululaisena ja meri-ihmisenä Katjan meren kaipuu näkyy käädyissä.
– Muotoihin tuli laineiden ja purjeen
muotoja. Ja kun kasasin käädyn,
se alkoi hahmottua sudenkorennon siipinä ja lentona,
Katja kertoo.

Kotkantien ja Kontinkankaan kampuksillamme.
Tule tutustumaan toimintaamme.
Tarkempi ohjelma osoitteessa
oamk.fi/avoimetovet

#VuodenAlumni
Vuoden alumnimme 2016 on Liisa
Kontturi-Paasikko. Hän on pidetty
ja arvostettu tanssinopettaja, joka
oman tanssiyrityksensä ohella kouluttaa tanssinopettajia niin Oamkissa kuin valtakunnallisissa ohjaajakoulutuksissa. Onnea, Liisa!

Vinkit ja jutut
jakoon
Osoitteessa oamk.fi/aito voit
jakaa lehden artikkelit helposti sosiaalisessa mediassa.
Otamme myös juttuvinkit ilolla
vastaan: toimitus@oamk.fi
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KORUISSA NÄKYY
VIITTEITÄ ARKTISISTA
ELEMENTEISTÄ.
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JUURILLA :: teksti noora oja, kuva ulla isotalo

Inarin hopeinen mieli
Vuoden artesaaniksi 2014 valittu Katja Lettinen jätti mainostoimistomaailman ja ryhtyi suunnittelemaan hopeakoruja Inarissa.

Katja Lettisellä käsityöläisyys kulkee suvussa. Hänen
isänsä on puuseppä toisessa polvessa ja käsillä tekeminen on aina ollut Katjallekin tärkeää. Oman tekniikan ja
materiaalin löytäminen vei kuitenkin jonkin aikaa. Katja
työskenteli graafikkona mainostoimistoissa, mutta tietokoneen ääressä istuminen ei tuntunut omalta.
– Mietin muutaman vuoden ajan, mitä käsityöläisyys voisi minulle olla ja mikä voisi olla minun materiaalini. Olin lomamatkalla Balilla, kun sain
ahaa-elämyksen. Eksyin kylään, jossa oli paljon hopeakorutuotantoa ja hopeakoruntekijöitä ja korugallerioita ja päätin, että kun rohkenen vaihtaa ammattia,
menen sinne oppiin.
Päätös ei jäänyt haaveeksi. Katja vietti reilun kuukauden Balilla opetellen hopeakoruntekoa paikallisen perheen vieraana ja siirtyi sitten Inariin opiskelemaan jalometalli- ja korukiviartesaaniksi. Nyt hänellä on uuden
verkkokaupan ja jälleenmyyntipaikkojen lisäksi liike Helsingissä Eteläesplanadilla kymmenen muun käsityöläisen kanssa.
Yrityksen nimi, Moodag, muodostuu kahdesta sanasta: mood eli mieliala tai tunne ja hopean kemiallinen
merkki Ag.
– Pyörittelin nimeä pitkään ja mietin, mikä tuntuisi
omalta. Halusin nimen, joka ei suoraan tarkoita mitään.
Jossain vaiheessa yhdistin nämä kaksi sanaa ja totesin,
että niistä syntyy aika hauska sanaleikki – hopeamieli.

t yö ja perhe tasapainoon
Katja suunnittelee korkealaatuisia käyttökoruja naisille, jotka arvostavat suomalaista muotoilua ja käsityötä. Koruille
on myös myönnetty Design from Finland -merkki. Katjan koruissa on paljon samanlaisia muotoja, pintastruktuureja ja
värejä kuin luonnossa. Inarissa hänelle ovat myös tulleet tutummaksi eri vuodenajat suurine kontrasteineen sekä saamelainen käsityö. Katjan koruissa näkyykin viitteitä arktisista elementeistä, kuten lumesta ja jäästä.
– Olen huomannut, että pelkistetty makuni sallii nykyään myös koristeellisuutta. Saamelaiskulttuurissa korujen käyttö on paljon rohkeampaa.
Katjan tavoitteena on keskittyä olennaiseen. Siihen
hän pyrkii ulkoistamalla töitä mahdollisimman paljon. Korusuunnittelun lisäksi hän hoitaa itse myynnin ja markkinoinnin. Hänellä on alihankkija valutuotantoon sekä kultaseppäyhteistyökumppani, joka auttaa tarvittaessa
korujen kasaamisessa ja viimeistelyssä. Näin Katja pystyy tarjoamaan töitä myös muille ja ennen kaikkea hän
ehtii olla hyvä äiti viisivuotiaalle tyttärelleen.
– En halua olla sellainen äiti, joka istuu aamusta iltaan töiden ääressä. Haluan työllistää muita ja keskittyä itse siihen, mitä osaan parhaiten eli suunnitteluun ja
uusien korumallien tekoon. Minulla jää aikaa tyttärelleni
ja saan hyvän mielen, kun muutkin voivat hyötyä työstäni. Tykkään äitiydestä ja työstäni todella paljon ja haluan
nauttia niistä molemmista tasapainoisesti.

k atja lettisen koruissa on samanlaisia muotoja,
pintastruktuureja ja värejä kuin luonnossa.
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TEORIASTA TOTTA :: teksti anne aho, kuvat jussi tuokkola

Yhteistyöllä valmiimpia työntekijöitä
Tilitoimisto Talenom uskoo yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön voimaan. Oamkin kanssa yhteistyötä on
tehty niin yhteisen opintojakson kuin harjoitteluiden ja opinnäytetöiden parissa.

Ehdottomasti, vastaavat Talenomin yksikön johtaja Niina Haataja ja
teknologiajohtaja Sakari Jorma, kun heiltä kysytään, pitäisikö yritysten ja korkeakoulujen tehdä yhteistyötä vielä enemmän.
– Nuoret haluavat valmistumisen jälkeen hypätä suoraan asiantuntijatyöhön, mutta itsekin pelkäävät, mitkä heidän konkreettiset valmiudet siihen ovat. Jos yritykset ja opiskelijat voivat tehdä yhteistyötä jo
ennen valmistumista, on työhön jalkautuminen huomattavasti nopeampaa, Sakari sanoo.
Talenom ja Oamk toteuttivat keväällä yhteisen Työelämälähtöinen
projekti -opintojakson, jolle osallistuivat taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon toisen vuoden opiskelijat. Kolmen opintopisteen laajuinen
opintojakso koostui lähipäivistä sekä itsenäisestä opiskelusta. Lähiopetuspäivien aikana opiskelijat oppivat kirjanpitoa Talenomin kirjanpidon
asiantuntija Tuija Annalan johdolla.
– Kokemukset yhteisestä opintojaksosta olivat todella hyviä, ja toivomme, että se voidaan uusia jossain vaiheessa. Se vahvisti ajatusta
siitä, että työntekijöiden saaminen yhteistyön ja harjoitteluiden kautta
on meille tärkeää, Niina kertoo.
Myös yritysmaailman muutokset esimerkiksi uuden sukupolven
myötä vaikuttavat siihen, millaisia taitoja työssä tarvitaan perusosaamisen lisäksi.
– Nyt esimerkiksi tulee nuoria yrittäjiä, joiden käyttäytyminen palveluiden suhteen vaatii enemmän digitaalista läsnäoloa ja asiakaspalve-
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lua. Hyvin harva asiakas vaatii vähemmän palvelua, jolloin pyrimmekin
rakentamaan opiskelijoita enemmän asiakaspalvelun suuntaan. Avustamme heitä siinä antamalla käyttöön uudempia menetelmiä ja työvälineitä, Sakari jatkaa.
harjoittelusta hyöt yä molemmille
Mitä valmiimpia vastavalmistuneet työelämän tarpeisiin ovat, sitä helpompi heidän on luonnollisesti löytää töitä. Osa Talenomin työntekijöistä on tullut yritykseen harjoittelun kautta.
– Ammattikorkeakoulun mahtava etu on harjoittelukokonaisuus,
joka palvelee niin opiskelijoita kuin yrityksiä. Opiskelijat saavat harjoittelun kautta työkokemusta, jalkaa oven väliin ja mahdollisesti myös tunti- ja kesätöitä. Jos hyvin käy, yritys saa puolestaan hyvän työntekijän.
Talenom ja Oamk ovat tehneet yhteistyötä myös opinnäytetöiden
parissa.
– Opinnäytetöitä on tehty eri osa-alueille, kuten palkanlaskentaan,
kirjanpitoon ja henkilöstöhallintoon. Niistä on saatu hyviä kokemuksia
ja konkreettisia tuloksia. Opinnäytetöistä olemme saaneet kehitys- ja
ideointiapua yrityksellemme.
Oamkin vuoden sidosryhmäksi valitun Talenomin Sakarin ja Niinan
ei tarvitse miettiä kahta kertaa, kun heiltä kysytään, jatkuuko yhteistyö
heidän ja ammattikorkeakoulun välillä.
– Ehdottomasti.

valitun Talenomin yksikön johtaja Niina Haataja ja
teknologiajohtaja Sakari Jorma pitävät yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä tärkeänä.

oamkin vuoden sidosryhmäksi
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Lähikuvassa :: teksti ja kuva marjo sormunen

Tien päällä iskee vapauden illuusio
Yle Oulun toimittajana 26 vuotta työskennellyt Ari-Pekka Sirviö jätti toimittajan työt ja aloitti elokuussa journalismin lehtorina Oamkissa. Ari-Pekka joutui itse median huomion kohteeksi huhtikuussa, kun hän
joutui väistelemään kivisadetta kuvatessaan Pyhäjoella ydinvoimaa vastustavia aktivisteja.
MIKSI VAIHDOIT TOIMITTAJAN TYÖT
OPETTAJAN HOMMIIN?
Olen alun perin kouluttautunut kasvatustieteiden maisteriksi. Toimittajan työt vetivät puoleensa jo teini-iässä, kun pääsin kuvaamaan
ja kirjoittamaan avustajana kotipaikkakunnan
paikallislehteen. Opettajan hommia olen tehnyt pätkissä. Olen esimerkiksi toiminut määräaikaisena opettajana Oamkissa sekä opettanut maahanmuuttajaluokkaa Ruukissa. Viihdyn
Oamkissa hyvin ja haluan nyt jakaa osaamistani nuorille.
MIKÄ ON TOIMITTAJAN TYÖSI
MIELEENPAINUVIN HETKI?
Yksi niistä on ehdottomasti ydinvoimaa vastustavien aktivistien hyökkäys minua ja kahta Ylen
kollegaani vastaan. Aktivistien mukaan emme
olisi saaneet kuvata heitä. Kun emme totelleet, he alkoivat heitellä isoja kiviä meitä kohti. Tilanne oli oikeasti vaarallinen. Myöhemmin
he väittivät kyseessä olleen vain symbolinen
juttu. Kivet kyllä vaikuttivat minusta kauhean
konkreettisilta.
SINUT TUNNETAAN INNOKKAANA MOTORISTINA. KUINKA KAUAN OLET HARRASTANUT MOOTTORIPYÖRÄILYÄ?
Haaveilin moottoripyörästä aina, mutta ostin
ensimmäisen pyöräni vasta kolmikymppisenä.
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Erään moottoripyöräliikkeen takaosasta löytyi
sympaattinen, 60-luvun mallia oleva unkarilainen Pannonia sivuvaunulla – se kutsui minua.
Pyörää korjattiin enemmän kuin ajettiin, mutta
siitä lähtien minulla on ollut moottoripyörä.
MIKÄ MOOTTORIPYÖRÄILYSSÄ ON
PARASTA?
Tykkään ajaa matkaa, mieluiten illalla tai yöllä. Kerran ajoin Kuopiosta yöllä Ouluun ja taivas oli ihan pilvessä. Yhtäkkiä pilvet hävisivät
ja tähtitaivas rävähti esiin. Tuntui ihan kuin olisi ajanut avaruudessa. Kai ajamisessa on kyse
vapauden illuusiosta ja siitä, että se vie ajatukset muualle. Olen usein ajanut samana päivänä Oulusta Helsinkiin ja takaisin, jos minulla on
ollut kokous Helsingissä. Lähden yleensä matkaan 3–4 aikaan aamuyöstä.
MITEN muuten RENTOUDUT?
Nyt tulee nolo paljastus minun lempitekemisestäni. Kun 8-vuotias poikani tulee viikonloppuisin
luokseni, me syödään karkkia ja katsotaan televisiosta Hauskat kotivideot. Se pitää muistaa
aina katsoa. Rentoudun myös pelaamalla lentotai sulkapalloa sekä valokuvaamalla.
KERRO JOKIN MUKAVA LAPSUUSMUISTO.
Isä ja äiti lukivat aina illalla ennen nukkumaan
menoa. Isä meni yleensä ensin nukkumaan ja

minä kömmin sänkyyn hänen viereensä. Siinä
ei tarvinnut puhua mitään. Isä vain luki ja minä
nojasin häneen ja pidin kiinni hänen isosta kädestään. Oli mukavan turvallista ja rauhallista.
MISTÄ OLET HUOLISSASI?
Toimittajien sananvapauden kaventumisesta.
Toimittajien itsesensuuri ja itsesuojeluvaisto
tekevät tehtävänsä, valitettavasti, koska tietyillä juttuaiheilla voi saada kimppuunsa äyhääjät,
kuten Rajat kiinni -liikkeen tai MV-lehden kannattajat. He voivat tehdä toimittajan elämästä
piinaavan. Toimin neljättä vuotta Radio- ja televisiotoimittajien liiton puheenjohtajana ja olen
nähnyt läheltä tämän kehityksen.
RADIO VAI TELEVISIO?
Ennen olisin vastannut ehdottomasti radio, mutta enää en pysty valitsemaan. Mielestäni radio
on jopa visuaalisempi väline kuin televisio, koska äänimaisemilla luodaan kuvat kuulijan päähän. Mutta kun olen itse kuvannut televisiojuttuja, niin liikkuva kuva on alkanut kiehtoa yhä
enemmän. Minusta on hienoa hallita molemmat
välineet. Olen journalisti aina. En esimerkiksi
pysty katsomaan tai kuuntelemaan mitään ohjelmaa miettimättä samalla sen rakennetta.
parhaimpina vuosina Ari-Pekka Sirviön

pyörän mittariin kertyy 30 000 kilometriä.

olen
journalisti
aina.
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REPORTAASI :: teksti anne aho, marjo sormunen,
kuvat oamkin arkisto, marjo sormunen, jussi tuokkola

Digitalisaatiota
ja teknologiaa
opiskelijaa varten
Niin oppiminen, opettajuus kuin koulutettavat alat
muuttuvat ja kehittyvät. Jotkin asiat ovat kuitenkin
säilyneet ennallaan, vaikka vuodet ovat vierineet.
Selvitimme, mitä koulutuksen digitalisoitumiselle ja
opettajuudelle kuuluu sekä tutustuimme nousussa
olevaan alaan ja sen uuteen täydennyskoulutukseen
Oamkissa.
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sähköiset tentit ja digisalkku edistävät koulutuksen digitalisoitumista. Opiskelijat voivat
tenttiä sähköisesti, ja opettajat opettaa digisalkun ja tietokoneen avulla lähes missä vain.

tulevaisuudessa
on tavoitteena
saada verkkojärjestelmät
keskustelemaan
keskenään.

Verkko- ja monimuoto-opetus yleistyvät tulevaisuudessa, sillä digitalisaatio joustavoittaa
opetusta ja oppimista. Oamkin digitalisaatiota edistävä eKampus on esimerkiksi kehittänyt
opettajille mukaan napattavan digisalkun monimuoto-opetuksen helpottamiseksi.
– Olemme testanneet kaikki digisalkun välineet sekä tehneet opetusvideot, joissa neuvotaan, miten laitteita käytetään. Salkku sisältää
kuulokkeet, pöytämikin, pikku- ja dokumenttikameran. Opettaja ei salkun lisäksi tarvitse
kuin tietokoneensa, ja hän voi rakentaa digiopetuspisteen vaikka vaatehuoneeseen, kertoo verkkopedagogiikan lehtori Leena Paaso.
tentit sähköisesti
Opiskelijoille digitalisaatio näkyy kampuksilla
esimerkiksi sähköisinä tenttimahdollisuuksina,
Exam-tentteinä. Opettaja laatii tentin Exam-järjestelmään ja määrittelee tentin aukioloajan.
Opiskelija varaa sen jälkeen itselleen Examtenttipisteestä sopivan tenttiajan. Koe tehdään
tietokoneella suoraan järjestelmään, josta
opettaja sen tarkistaa. Exam-tiloja valvotaan
videokameralla, joka tallentaa myös äänen.
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Exam-järjestelmä otettiin Oamkissa vaiheittain
käyttöön viime keväänä.
– Tänä keväänä Examia käytti parissa kuukaudessa jo reilut 500 opiskelijaa. Oamkin
Exam-tiloissa on mahdollista tehdä noin tuhat
sähköistä tenttiä kuukaudessa. Tulevaisuudessa on tavoitteena saada eri verkkojärjestelmät
keskustelemaan keskenään, jotta esimerkiksi
opettajien ei tarvitsisi kirjata koetuloksia erikseen vaan tiedot siirtyisivät automaattisesti
eteenpäin.
opetusta ympäri suomen
Leena näkee, että tulevaisuudessa yksi tutkinto-ohjelma ei tarjoa opiskelijoille kaikkea opetusta, vaan esimerkiksi Oamk voisi tarjota perusmatemaattisia aineita ympäri Suomen eri
tutkinto-ohjelmiin.
– Mitä järkeä on siinä, että moni korkeakoulu opettaa likipitäen samaa opintojaksoa?
Parasta olisi tehdä yhteistyötä korkeakoulujen
kesken kuin että meille tarjottaisiin verkkokursseja vain muualta maailmalta. Opetus on kuitenkin jonkin verran myös kulttuurisidonnaista, ja
sen pitää integroitua paikalliseen osaamiseen.

tulevaisuudessa yksi tutkinto-ohjelma ei tarjoa

opiskelijoille kaikkea opetusta, vaan esimerkiksi Oamk
voisi tarjota perusmatemaattisia aineita ympäri Suomen
eri tutkinto-ohjelmiin, näkee verkkopedagogiikan lehtori
Leena Paaso.
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prinlabin palveluita
voi ostaa uudella
innovaatiosetelillä.
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pRINLABissa kehitetä än muun muassa biosensoreita

ja painettavan älykkyyden uusia valmistusmenetelmiä.

painettavan älykky yden
osa ajat haussa
Painettava elektroniikka tai älykkyys, niin kuin
Oulussa tavataan sanoa, ei ole vielä lyönyt itseään suuren yleisön tietoisuuteen. Se on kuitenkin kasvava ala, jolle tarvitaan yhä enemmän osaajia myös Oulun seudulla.
– Alueen yrityksiltä tulleen tarpeen perusteella aloitimme nyt syksyllä Oulun yliopiston kanssa Suomen ensimmäisen painettavan
elektroniikan tuotekehityskoulutuksen täydennyskoulutuksena. Tekijöille on tarvetta, mutta
osaajia ei välttämättä vielä ole, erikoistutkija
Harri Määttä Oamkin PrinLabista kertoo.
Termi painettava elektroniikka voi viedä ajatukset väärille urille, sillä aina painettavana ei
ole elektroniikkaa. Niinpä termi painettava älykkyys kuvaa Harrin mielestä asiaa paremmin.
Painettavaa älykkyyttä on esimerkiksi erilaisissa sensoreissa, näytöissä ja aurinkokennoissa.
– Painettava elektroniikka on ohutta, taipuisaa, joustavaa ja kevyttä, mikä mahdollistaa sen käyttämisen erilaisissa sovelluskohteissa. Sen merkittävä kilpailuetu on
edullisempi ja nopeampi valmistus perinteisiin
tekniikoihin verrattuna.
Painettavan älykkyyden ei ole tarkoitus
korvata perinteisiä teknologioita, vaan tuoda lisäarvoa.
– Sen avulla voidaan tehdä uudenlaisia komponentteja haluttuun muotoon ja myös suurille
pinta-aloille. Esimerkkeinä vaikka tapetit, joissa
voi olla kosteus- ja lämpöantureita sekä kaareville pinnoille tehtävät aurinkokennot.

suuret odotukset k asvulle
Painettavan älykkyyden tekniikka kehittyy
koko ajan. Kasvuodotukset ovat suuret, sillä
sitä voidaan hyödyntää alasta riippumatta. Painettavan älykkyyden etu on myös se, että se
toimii vanhan teknologian rinnalla. Esimerkiksi verensokeripitoisuutta mittaavat, painetulla
älykkyydellä tehdyt liuskat toimivat vanhoissa
analyysilaitteissa.
– Tulevaisuudessa valmistustekniikoiden
nopeus ja tarkkuus paranevat, samoin materiaalit. Vaikka painettava älykkyys ei ole vielä kuluttajille arkipäivää, on joitain tuotteita jo
markkinoilla. Yksi esimerkki on syljestä tehtävä promilletesti, jonka biotekniikka on tehty
painamalla.
Tuotteen takana on oululainen Goodwiller,
joka kehittää painettavan älykkyyden avulla tehtyjä itsediagnostiikan tuotteita kuluttajille. Tuotteen kehityksessä on ollut mukana PrintoCent,
johon Oamkin painettavan elektroniikan kehityslaboratorio PrinLab kuuluu. PrintoCentissa mukana ovat myös VTT ja Oulun yliopisto.
– Kehitämme PrinLabissa muun muassa
biosensoreita ja painettavan älykkyyden uusia valmistusmenetelmiä. Tuemme erityisesti
start up- ja mikroyrityksiä teknologian parissa.
Palveluitamme voi ostaa Tekesin innovaatiosetelillä.
PrintoCentin toimijoiden osaamista hyödyntävät Industry Clusterissa mukana olevat
44 yritystä. Mukana on niin pieniä ja aloittelevia yrityksiä kuin suuria toimijoita, kuten Orion,
Nokia ja Ruukki.
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yksin tekemisestä
vuorovaikutukseen

yksintekijästä
on tullut työyhteisöllinen
osaaja.

Koulutusalojen rinnalla myös opettaminen ja
opettajuus ovat muutoksessa ja kehittyvät tulevaisuudessakin.
– Opettajan ammatissa on tapahtunut
iso muutos, sillä perinteisestä yksintekijästä on tullut verkostoissa toimiva työyhteisöllinen osaaja. Opiskelijan näkökulmasta muutos
on se, ettei opettaja ole enää tiedonjakaja,
vaan opiskelijan oma osallisuus on lisääntynyt,
Oamkin Ammatillisen opettajakorkeakoulun
koulutuspäällikkö Aila Paaso kertoo.
Hän on tutkinut ammatillisten opettajien
osaamista ja tulevaisuutta sekä väitellyt aiheesta. Ailan mukaan yhteisöllisyys ja yhteiskunnasta perillä oleminen korostuvat opettajan työssä. Opettajan on osattava ennakoida
työelämän haasteita ja tarpeita.
– Opettajan on osattava toimia yhteisöllisesti ja vuorovaikutuksellisesti. Opettaja on
oppimisprosessin tukija eli opiskelijan vuorovaikutuksellinen tukeminen ja ohjaus ovat
tärkeitä. Opettajalla on myös oltava laajempi kuva yhteiskunnasta oman alansa lisäksi.
Opettajan on tunnettava niin opiskelija kuin
työelämä.
opiskelijan osa aminen
keskiössä
Tulevaisuudessa opiskelijan oleminen keskiössä ei muutu.
– Selvää on, että teknologia ja digitalisaatio kehittyvät. Aina on syytä kuitenkin muistaa, että ytimen muodostaa opiskelijan oppimisprosessi. Oppilaitosten työtavoissa tulee
korostua oppijalähtöiset työtavat, osaamisperusteisuus, tutkimusperusteisuus ja yhteisöllisyys.
Kuten monen muun ammatin edustaja, ei
opettajakaan ole koskaan valmis. Opettajan
työ vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja
kouluttautumista. Kehittämisen esteenä on ollut se, ettei korkeakouluille ole osoitettu resursseja opettajien täydennyskoulutukseen.
– Tähän on tulossa korjaus, sillä opetusja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen
asettama opettajankoulutusfoorumi uudistaa
opettajien peruskoulutuksen lisäksi täydennyskoulutusta kaikilla koulutusasteilla. Uusi opettajankoulutuksen kehittämisohjelma sisältää
strategiset linjaukset ja suunnan opettajankoulutukselle ja täydennyskoulutukselle.
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KOLUMNI :: TEKSTI kati hiekkapelto, KUVAT aki roukala

Matkailu avartaa, mutta mitä
Eräs kansainvälinen matkailualan yritys
teetti tutkimuksen siitä, miten matkailu vaikuttaa ihmisten asenteisiin. Tulos ei ollut
yllättävä. Huomattiin, että paljon matkustavat henkilöt luottavat merkittävästi enemmän ihmisiin heti ensitapaamisella verrattuna vähemmän matkustaviin. Kun on
saapunut keskellä yötä vieraaseen maahan
tai kaupunkiin, kohdannut ystävällisen taksikuskin ja päässyt turvallisesti majapaikkaan, jossa henkilökunta keittää teetä ja
laittaa yöpalan, on helppo uskoa, että ihmiset ovat keskimäärin ystävällisiä olentoja
riippumatta siitä, missä päin maailmaa sattuu olemaan.
Lähes 80 prosenttia vastaajista uskoi
ymmärtävänsä matkustamisen ansiosta paremmin kulttuurieroja. Yhtä moni uskoi matkailun vaikuttaneen myönteisesti asenteisiin
muita kulttuureja kohtaan. Jo pelkästään
tästä syystä matkailu olisi tehtävä pakolliseksi kansalaisvelvollisuudeksi. Pahimmat
nettirasistit voisi toimittaa vuodeksi jonnekin, jossa he joutuisivat kohtaamaan ennakkoluulojensa kohteet kasvoista kasvoihin.
Paatuneinkin nurkkapatriootti saattaisi huomata, että ihmiset ovat loppujen lopuksi hy-

vin samanlaisia kaikkialla, ulkoisista kulttuurieroista huolimatta meitä yhdistävät samat
ilot ja surut, halut ja toiveet.
Jos vietämme koko elämämme tiukasti kotipiirissä, voimme helposti jäädä omien stereotypioidemme ja yksipuolisen informaation vangeiksi. Media ei anna oikeaa
kuvaa maailmasta. Se mässäilee väkivallalla, sodilla ja sairauksilla. On hyvin helppoa
saada ihmiset lietsottua täyteen ennakkoluuloja, jotka hämärtävät asioiden taustoja ja lisäävät väärinkäsityksiä. Esimerkiksi, jos et ole koskaan käynyt islamilaisessa
maassa tai edes tavannut yhtään muslimia, olet helppo uhri islamilaista maailmaa
mustaavalle vihamieliselle propagandakoneistolle.
Matkailu avartaa siis katsettamme. Näkökenttämme ja -kykymme laajenee. Menkää ulkomaille! Jos sunkin mahdollista menkää sinne pitkäksi aikaa; opiskelemaan,
töihin tai rinkka selässä kiertämään. Ja jos
ei ole varaa tai mahdollisuutta lähteä, voi
kotimaassakin kansainvälistyä. Tutustumalla turvapaikanhakijoihin ja muihin maahanmuuttajiin saa maailman omaan olohuoneeseensa kahvikupposen hinnalla.

kati hiekkapelto on hailuotolainen kirjailija, punklaulaja ja teen ystävä.
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KESTÄVIÄ AJATUKSIA :: teksti ja kuva anne aho

Kellarista käyttöön
Käytöstä poistuneille Oamkin markkinointimateriaaleille on luvassa uusi elämä OSAOn opiskelija Seija
Tikan käsissä.

Mitä vanhoista banderolleista tai t-paidoista voisi tehdä? Tätä asiaa on pohtinut vaatetusartesaaniksi opiskeleva Seija Tikka. Hän sai tehtäväkseen
suunnitella uusia tuotteita Oamkin vanhoista markkinointimateriaaleista.
– Projekti on ollut tosi mielenkiintoinen. Kierrättäminen ja tuotteiden
hyödyntäminen kiinnostavat minua. Mietin aina ennen kuin heitän jonkin tavaran roskiin, voisiko sitä käyttää jotenkin muuten, Seija kertoo.
Toista vuotta OSAOn Myllytullin-Pikisaaren yksikössä opiskeleva Seija
tekee työn osana tuotteen suunnittelun opintoja.
– Opinnoissa ei tehdä valmiita tuotteita, vaan niiden suunnittelumateriaalit ja työohjeet, joiden perusteella tuotteet voi tehdä valmiiksi.
Seijalta valmistuvat suunnitelmat kannettavan tietokoneen laukkuun,
tablettisuojukseen, kassiin sekä reppuun. Kaksi ensimmäistä tuotetta tulivat tilaajan toiveena.
Alkuperäisestä uutta
Vaikka tuotteisiin on hankittava uusiakin materiaaleja, pyrkii Seija käyttämään alkuperäisiä mahdollisimman paljon.
– Haluan käyttää materiaalin niin, ettei se näytä enää alkuperäiseltä,
vaan uudelta tuotteelta. Annetuista materiaaleista valtaosa on valkoista, joten uutta kangasta tarvitsee tuomaan väriä.
Tuotteiden suunnittelussa Seija on hakenut ideoita netistä, tutkinut kankaita sekä tehnyt koekappaleita selvittäen, miten materiaalit toimivat.
– Omana kädenjälkenäni on syntynyt Oamkin logon K-kirjaimen innoittamana lähtökohta muotoon. Olen tyytyväinen, jos siitä tykätään.
Seija on aina harrastanut käsitöitä ja ompelua. Nyt hän opiskeleekin
alaa, josta haaveili jo aiemmin.
– Hain lukion jälkeen opiskelemaan vaatetussuunnittelua, mutta en silloin päässyt. Nyt valmistun ensi keväänä vaatetusartesaaniksi. Vaatteiden
suunnittelun ja valmistuksen lisäksi minua kiinnostaa sisustustekstiilien tekeminen.

Mietin aina ennen kuin heitän
jonkin tavaran roskiin, voisiko
sitä käyttää JOTENKIN MUUTEN.
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hetki ä

En n ät ys m ä ä rä va i hto - o pis kelij o ita saapu i tä nä syksynä Oa m ki i n. 165 opiskel ija n jou kossa pa rha iten edustetut maat ovat Sa ksa, A la n komaat ja Korea. Ka i kkiaa n eri ka nsa l l i su u ksia on 22. Vuosien tauon jä l keen Oa m k sa i va i hto - opiskel ija n myös Ta nskasta. Su u ri n osa va i hto - opiskel ijoista vi ipy y Ou lussa vä h i ntää n kol me ku u kaut ta.
teksti anne a h o
kuva marjo sormunen

