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

R E P O R TA A S I :: 10

Ovet avoinna
Esittelimme Avoimet ovet -tapahtumassamme
koulutustarjontaamme sekä huippuluokan simulaatioympäristöjämme ja laboratorioitamme.

HAAVEENA MAAILMAN
PARAS TYÖPAIKKA :: 4
MUKAVA TULLA,
HYVÄ OLLA :: 19

JOHTOAJATUS :: KUVAt pekka kallasaari, SHUTTERSTOCK

Eteenpäin
elävän mieli
Koulutus on Suomessa suurten muutosten kynnyksellä. Rakenteellinen kehittäminen, suoran
rahoituksen pieneneminen ja ympäröivän maailman digitalisaatio ravistelevat perinteisiä toimintatapoja. Korkeakoulujen tulisi jo toimintansa
luonteen vuoksi olla muutoksen edelläkävijöitä.
Koulutusorganisaatioissa tämä kaikki aiheuttaa
henkilöstölle huomattavan uudistumispaineen.
Oamkissa lisähaasteena on lähivuosina tapahtuva toimintojen siirtyminen merkittäviltä osin Linnanmaalle.
Kaiken keskellä kannattaa kuitenkin muistaa,
että perustehtävämme eivät ole muuttumassa.
Oamk tarjoaa myös jatkossa opiskelumahdollisuuksia vuosittain yli 8 000 opiskelijalle ja toteuttaa tki-toimintaa aktiivisesti omaa aluettaan
kehittäen. Toimintojen ja tilojen uudistaminen
varmistavat perustehtäviemme laadukkaan suorittamisen tulevina vuosina.
Muutos on tälläkin kertaa mahdollisuus!
JYRKI LAITINEN
Vararehtori
jyrki laitinen ON OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN
varaREHTORI, JOKA lukemisen lisäksi harrastaa
hiihtovaelluksia ja purjehdusta.
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NOSTOJA ::

pääkampus
linnanmaalle

haku päällä
tammikuussa
Hakuaika Ammatilliseen opettajakorkeakouluumme on

Siirrymme kahden kampuksen
malliin Oulussa. Pääkampuksemme
sijoittuu Linnanmaalle, ja Kontinkankaan kampuksemme jatkaa toimintaansa nykyisellä sijainnillaan. Pääasiallinen muuttovuosi on 2019.
– Olen erittäin tyytyväinen kampuspäätökseen, sillä Linnanmaan
yhteiskampuksesta hyötyy koko
Oulun seutu ja Pohjois-Suomi, rehtorimme Jouko Paaso kertoo.
Lue lisää: blogit.oamk.fi/rehtori

4.–26.1.

Englanninkielisten ammattikorkeakoututkintoon
johtavien koulutustemme hakuaika on

10.–25.1.

Tee mitä
rakastat!

#25vuotta
25-vuotisjuhlamme kunniaksi tehdyssä verkkohistoriikissa on poimintoja kulkemastamme matkasta.
oamk.fi/25vuotta

Lisätietoja osoitteessa
oamk.fi/hakijalle

Rauhallista
joulua ja onnea
uudelle vuodelle

2017!
Vinkit ja jutut
jakoon

Osoitteessa oamk.fi/aito voit
jakaa lehden artikkelit sosiaalisessa mediassa. Otamme
myös juttuvinkit ilolla vastaan:
toimitus@oamk.fi
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on Kuulussa
tärkeää, kertovat asiakkuusjohtaja
Taru Pulkkinen ja toimitusjohtaja
Jonna Muurinen.

keskinäinen viestintä

tapamme toimia
on uniikki.
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JUURILLA :: teksti anne aho, kuvat riina kansanoja, anne aho

Haaveena luoda unelmatyöpaikka
Kun Jonna Muurinen perusti markkinointitoimisto Kuulun, ajatteli hän luovansa maailman parhaan
työpaikan vain itselleen. Nyt kolme vuotta myöhemmin kuululaisia on Jonnan lisäksi 12.

Kuulun toimitusjohtaja Jonna Muurinen on tehnyt töitä 14-vuotiaasta
saakka ja ehtinyt olla erilaisissa työpaikoissa.
– Minulle sattui monta peräkkäistä työpaikkaa, jossa ilmapiiri oli
huono. Minusta myös tuntui, etten päässyt näyttämään koko osaamistani. Päätin sitten tehdä maailman parhaan työpaikan itselleni. Homma lähti kuitenkin äkkiä hyvällä tavalla lapasesta, Jonna naurahtaa.
Oulussa sijaitseva Kuulu on erikoistunut videomarkkinointiin ja sosiaaliseen mediaan.
– Vahvuutemme on digimarkkinoinnin koko kaaren ymmärrys.
Olemme asiakaslähtöisiä ja tajuamme, mitä tarjoamme ja kenelle.
Sanomme myös suoraan, jos emme ole asiakkaalle oikea kumppani.
Tällä hetkellä yritys kehittää tuotteistamistaan ja asiakaspalveluprosessiaan.
– Mietimme, miten palvelemme asiakkaitamme ja miten meiltä olisi helpompi ostaa. Monesti oston este on ymmärryksen puute.
Yrittäjyys ei ollut Jonnalle uusi juttu, vaan se kulkee suvussa.
– Olen yllättynyt siitä, ettei mikään muu kuin jatkuva työmäärä ole
tuntunut vaikealta. Ihmettelen joka päivä sitä, miten huippu porukka
meillä on. Maanantaibuustauksissamme kuuntelen suu auki ja tippa
linssissä, kun muut kertovat edellisviikon onnistumisista.
T yöntekijät täydentävät toisiaan
Kuulun työntekijät valitaan tarkasti. Tavoitteena on tiimi, jonka jäsenet
täydentävät toisiaan.
– Teemme haastattelun lisäksi persoonallisuusprofiilin. Työntekijöidemme profiilit täydentävät toisiaan. Sen perusteella osaamme esimerkiksi viestiä keskenämme siten, että tulemme kuulluiksi ja ymmärretyiksi. Se sujuvoittaa työtä, Jonna kertoo.

– Esimerkiksi tällä viikolla olen yhden päivän toimistolla ja loput Helsingissä. Kun näemme toisiamme harvemmin, on meidän osattava viestiä
keskenämme oikein, tradenomiksi Oamkista valmistunut asiakkuusjohtaja
Taru Pulkkinen jatkaa.
Kuulun hyvä ilmapiiri välittyy myös muille.
– Haastatteluissa käyneet ovat sanoneet, että meillä näyttää oikeasti olevan kivaa. Se ei ole päälleliimattua, vaan lähtee arvoistamme, Taru
sanoo.
Persoonalla on Kuulussa painoarvoa.
– Työkalujen käytön voi opettaa, mutta hyväksi tyypiksi ei, Jonna toteaa.
T yöhy vinvointi välitt y y asiakk aalle
Kuulussa panostetaan työntekijöiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin
muun muassa mentoroinnin ja personal trainerin avulla.
– Tällä alalla on helppo ajaa itsensä piippuun, sillä työntekijät ovat kunnianhimoisia. Jotta yrityksestä ei tule tähdenlentoa, työntekijöiden jaksamiseen on keskityttävä. Siihen panostaminen näkyy myös asiakkaille, Taru
sanoo.
Tulevaisuudessa Taru haluaisi Kuulun pysyvän kehityksessä mukana.
– Meillä on toki kilpailijoita, mutta tapamme toimia on uniikki. Toivon,
että kehitämme rohkeasti toimintaamme ympäristön ja teknologian muutosten mukaan.
Jonna lisää, että asioita on uskallettava arkailun sijasta tehdä.
– Vahvuuteni on se, että elän tässä päivässä. Näin nopeasti muuttuvalla toimialalla en pysty määrittelemään, missä Kuulu on viiden vuoden
päästä. Teen sen, mikä tuntuu hyvältä ja pidän kiinni siitä, että Kuulussa
on parasta osaamista.
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TEORIASTA TOTTA :: teksti ja kuva anne aho

Palvelut halutaan saman katon alle
Master-tutkintoa opiskelevat Susanna Juuth ja Kaisa Ruikkala selvittivät opinnäytetyössään, millaisia
toiveita nuorilla aikuisilla on tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilta.

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen Master- eli ylempää
ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevat Susanna Juuth ja Kaisa Ruikkala tekivät Pohjois-Pohjanmaan liitolta tulleen selvitystyön opinnäytetyönään. Selvitys tehtiin liiton Signaalit ja trendit Pohjois-Pohjanmaalla
-hankkeeseen.
Mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe sai Kaisan ja Susannan tarttumaan työhön. Selvitystä varten he haastattelivat kymmentä 25–35-vuotiasta oululaista, iiläistä ja kempeleläistä.
– Merkittävä tieto oli se, etteivät nuoret aikuiset olleet niin perehtyneitä tulevaan sote-uudistukseen, Susanna ja Kaisa sanovat.
Haastatteluissa nousi esille sekä käyttökelpoisia ideoita että pieniä
yllätyksiä.
– Osa halusi palveluiden pysyvän nykyisellään, mikä yllätti hieman. Iiläiset ja kempeleläiset olivat tyytyväisimpiä nykyisiin palveluihinsa. Oululaisilta tuli enemmän kritiikkiä. Heitä pelotti, tuleeko tulevaisuudessa
vielä isompia yksiköitä, ja katoaako ihminen niihin, Susanna kertoo.
– Esille nousi myös se, että palvelut haluttaisiin saman katon alle.
Lisäksi toivottiin, että järjestelmät keskustelisivat keskenään eikä asiakkaan tarvitsisi kertoa samoja asioita uudelleen eri paikoissa, Kaisa jatkaa.
Kaikkien toivottiin myös saavan tarvitsemansa palvelut tulevaisuudessakin varallisuudesta riippumatta.
– Tulevaisuuden resurssit ja heikko-osaisempien asema huolettivat
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vastaajia. He miettivät myös, millainen julkisten palveluiden taso tulevaisuudessa on, ja syrjäyttääkö yksityinen julkisen, Susanna sanoo.
Hyödyllistä tietoa saataville
Pohjois-Pohjanmaan liitto tilasi selvityksen Oamkilta, jonka kanssa yhteistyötä on tehty aiemminkin.
– Ammattikorkeakoulu tekee alueellista kehitystyötä, joten se on
meille luonteva kumppani. Nyt tehty opinnäytetyö onnistui todella hyvin ja siitä saatiin konkreettisia tuloksia, jotka toivottavasti auttavat muita hankkeitamme, liiton erityisasiantuntija ja Signaalit ja trendit PohjoisPohjanmaalla -hankkeen projektipäällikkö Ari Näpänkangas kertoo.
Hankkeessa kokeillaan uusia ennakoinnin välineitä ja kehitetään hyviä toimintatapoja. Opinnäytetyöstä hanke ja liitto saavat konkreettista
tietoa nuorten aikuisten suhtautumisesta tulevaisuuteen. Osa tuloksista
yllätti myös tilaajan.
– Nuoret aikuiset olivat ajatustensa kanssa aika jalat maassa. Vastaavanlainen selvitys tehtiin myös ikääntyneille. He visioivat tulevaisuutta enemmän. Ehkä nuoret aikuiset eivät välttämättä ajattele vielä niin
pitkälle, vaan elävät enemmän hetkessä. Heille tietoteknisetkin ratkaisut
ovat jo arkipäivää, Ari pohtii.
Opinnäytetyön voi hakea kokonaan luettavaksi osoitteessa theseus.fi.

Master-tutkinnosta
apua uralle
Susanna Juuth ja Kaisa Ruikkala lähtivät opiskelemaan Mastertutkintoa, sillä he halusivat saada
eväitä työhön ja urakehitykseen.
– Olen koulutukseen tyytyväinen, sillä se on monipuolinen ja
käytännönläheinen. Siitä on omassa työssä ja urakehityksessä hyötyä, ammattioppilaitoksen kuraattorina työskentelevä Susanna
kertoo.
Kaupunginsairaalan sosiaaliohjaajan työstä vanhempainvapaalla
oleva Kaisa on pysynyt opintojen
avulla alansa asioista kärryillä.
– Opiskelun ansiosta en ole
kotona ollessani pudonnut oman
alani tietotaidosta, vaan olen saanut lisäeväitä työhöni, Kaisa sanoo tyytyväisenä.

Kaisa
Ruikkala (vas.) ja Susanna Juuth kokevat
saavansa tutkinnosta hyötyä työurilleen.

master-tutkintoa opiskelevat
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Lähikuvassa :: teksti ja kuva anne aho

– tänä päivänä on
onneksi erilaisia
tapoja auttaa.
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Työn tuloksen näkeminen voimaannuttaa
Eero Keinänen valmistui Oamkista ensimmäisten joukossa 1995 terveydenhoitajaksi. Nykyisin hän työskentelee psykoterapeuttina.

MILLAISTA OLI OPISKELLA RAKENTEILLA
OLEVASSA OAMKISSA?
Olin innostunut ja heti täysillä mukana. Ammattikorkeakoulun rakentaminen näkyi esimerkiksi
siten, että niin opiskelijat kuin opettajat opiskelivat. Suurin osa opettajista uskalsi sanoa, että
olivat yhtä pihalla kuin me opiskelijat, ja että
asioita piti vain kokeilla. Alku oli hieman hämmentävää kaikille, mutta innostusta oli. Opiskelu oli mukavaa, mutta rankkaa. Olin opinnot
aloittaessani 34-vuotias, ja meillä oli kaksi lasta. Kävin myös opiskelun ohella töissä.

ajo-opettajat. Koin siinä roolissa onnistuvani
todella hyvin, ja se hiveli itsetuntoani. Suoritin
siellä niin sanotun rekkakortin ja armeijan jälkeen ajoin vajaan vuoden rekkaa. Totesin varsin pian, etten halua olla loppuikääni rekan ratissa. Niinpä silloisen tyttöystäväni ja nykyisen
vaimoni kehotuksesta päätin lähteä vielä opiskelemaan. Hain mielisairaanhoitajakoulutukseen Oulun sairaanhoito-oppilaitokseen ja tulin valituksi.

MITEN VALITSIT TERVEYDENHOITOALAN?
Valmistuin koneasentajaksi keskelle lamaa
1976. Asentajan paikkoja oli tarjolla hyvin vähän. Koin myös, ettei se ollut alani. Pääsin Mallasjuoman Toppilan tehtaalle kesätyöhön kuorma-auton kuljettajaksi. Pesti jatkui siihen asti,
että menin asepalvelukseen. Aliupseerikoulun
jälkeen olin ajo-opettajana alokkaille. Monet
heistä olivat pelokkaita ja epävarmoja. Tuntui,
että olin monelle ikään kuin isoveli, joka oli turvallisempi kuin kantahenkilökuntaan kuuluneet

TYÖSKENTELET NYT PSYKOTERAPEUTTINA. MIKÄ VEI SEN PARIIN?
Olen tehnyt aiemmissakin töissäni terapiaa.
Oulun ensi- ja turvakodilla työskennellessäni
mietin, lähtisinkö opiskelemaan hoitotieteelliseen tai psykoterapeutiksi. Hain sitten Oulussa
2000 alkaneeseen ylemmän erityistason psykoterapeuttikoulutukseen. Olin työssäni tajunnut, että asiakkaassa on kaksi puolta. Se, joka
näyttäytyy terapiassa ja se, joka tiukan paikan
tullessa käyttäytyy aivan eri tavalla. Halusin
saada keinoja työskennellä jälkimmäisen puolen kanssa.

psykoterapeutin t yössä Eero Keinänen
tarvitsee kuuntelemisen ja toisen asemaan
asettumisen taitoja.

MILLAISTA TYÖSI ON?
Työni vaatii kuuntelemista ja toisen asemaan
asettumista. Käytän kognitiivista terapiaa, jossa
asiakkaan ongelmat muutetaan sellaiseen muotoon, että hän ymmärtää ja hyväksyy ne. Sen
jälkeen niitä aletaan työstää. Terapeuttina on
voimaannuttavaa nähdä, kun asiakas saa mörkönsä hallintaan, ja hänen elämänsä alkaa sujua.

OLET TEHNYT HEVOSAVUSTEISTA
TERAPIAA. MITEN ELÄIN AUTTAA?
Eläin auttaa erottamaan ja ilmaisemaan tunteita. Perheelläni on ollut useampia hevosia.
Otin Frida-hevosemme terapiatyöhön mukaan
eläimistä tykänneen asiakkaan kautta. Hän oli
eläinten kanssa aivan erilainen. Hän talutteli ja
hoiti Fridaa ja oppi sitä kautta olemaan pomo.
Hän avautui hirveästi, ja se oli Fridan ansiota.
MITEN IHMISET VOIVAT TÄNÄ PÄIVÄNÄ?
Ajattelen ihmisten voivan monella tavalla paremmin kuin ennen. Luulen kuitenkin, että yksinäisyyttä on enemmän yhteisöllisyyden ja
perherakenteiden muutosten takia. Tänä päivänä on onneksi erilaisia tapoja auttaa. Terapiankin saaminen on helpottunut. Siihen myös
suhtaudutaan avoimemmin ja sitä haetaan helpommin. Ennen oli niin paljon tekemistä jokapäiväisen leivän hankkimisessa, ettei ollut aikaa miettiä omaa vointia. Silloin ei myöskään
tiedetty samalla tavalla esimerkiksi masennuksesta niin kuin nyt. Nykyisin siitäkin tiedetään, jolloin apua osataan ja uskalletaan hakea.
MITÄ TEET VAPAA-AJALLASI?
Tykkään tehdä sellaista, jossa näen työn tuloksen. Olen remontoinut vaimoni kanssa lahon
ulkosaunamme sekä rakentanut veljeni kanssa parit kuistit. Vietän myös aikaa lapsenlapseni kanssa, ja tykkäämme vaimon kanssa matkustella.
9
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REPORTAASI :: teksti marjo sormunen, kuvat ANNE AHO,
RIINA KANSANOJA JA MARJO SORMUNEN

Protomallit ja
tutkimukset tuotekehityksen tukena
Esittelimme huippuluokan simulaatioympäristöjämme
ja laboratorioitamme viime kuussa, kun järjestimme
Avoimet ovet Kotkantien ja Kontinkankaan
kampuksillamme. Modernit tilat ja laitteet ovat
myös yritysten ja yhteistyökumppaneidemme
hyödynnettävissä.
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ASIAKKAAt SAAVAT
TUKEA TUOTEKEHITYKsEEN.
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Auto- ja moottorilaboratorio on
yksi Suomen monipuolisimmista oppimisympäristöistä, jossa tehdään myös yrityslähtöisiä tuotekehityshankkeita. Laboratorio on erikoistunut auto- ja moottoritekniikkaan sekä
ohjaus-, säätö- ja turvajärjestelmiin. Yritykset
voivat ostaa laboratoriosta asiantuntija- sekä
mittaus- ja testauspalveluita.
– Asiakkaitamme on esimerkiksi sähkömoottoreita valmistava Randax Oy, jolle suoritamme tuotekehitysmittauksia. Myös pako-

kaasunpuhdistimia valmistava Proventia on
pitkäaikainen asiakkaamme, kertoo laboratorioinsinööri Janne Ilomäki.
Mittausten lisäksi autolaboratoriossa voidaan muun muassa simuloida autojen tieajoolosuhteita alustadynamometrin avulla. Laboratorio tunnetaan myös moottoriurheilun
saralla muun muassa rallicross- ja ralliautojen
menestyksekkäistä säädöistä niin kansallisella
kuin kansainväliselläkin tasolla.
Jannen mukaan opiskelijat eivät laborato-

riossa varsinaisesti osallistu maksullisen palvelutoiminnan suorittamiseen, mutta he voivat osallistua erilaisiin projekteihin esimerkiksi
opinnäytetöiden muodossa.
Konelaboratorion pääpalvelu on
tukea pienyrityksiä sekä yksityisiä henkilöitä tuotekehitystyössä. Laboratoriossa valmistetaan prototyyppejä sekä piensarjoja
nykyaikaisilla koneistus- ja vesileikkauslaitteistoilla.
– Iso osa asiakkaistamme on pienyrityk-

siä, joilla ei itsellään ole laitteistoa ja jotka
tarvitsevat tukea tuotekehitykseen. Meillä
voi myös valmistaa vesileikkauksella erilaisia
kylttejä ja lavasteita eri materiaaleista, havainnollistaa laboratorioinsinööri Tomi Tuononen.
Tomin mukaan prosessi menee yleensä
niin, että yritykset itse suunnittelevat tuotteen, tuotteistavat sen konelaboratoriossa ja
hakevat sarjavalmistajaa – mahdollisesti jopa
patentin.
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Rakennuslaboratoriossa tehdään
yrityksille monipuolisia päällystetutkimuksia ja
betonitestauksia. Lisäksi laboratoriossa tehdään erilaisia rakennefysikaalisia mittauksia,
kuten äänimittauksia, rakennusten tiiveysmittauksia ja lämpökuvauksia.
– Laboratoriota hyödynnetään myös erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. Vesilaboratoriossa meillä on muun muassa
vedenpuhdistuksen pilottimalli, kertoo koulu-
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tus- ja tki-johtaja Jyrki Röpelinen.
Laboratoriossa tehtävä liiketoiminta tarjoaa
myös opiskelijoille harjoittelupaikkoja sekä projektityöaiheita. Esimerkiksi kuntotutkimus-opintojaksolla kenttätutkimukset tehdään pääasiassa todellisissa tutkimuskohteissa.
Pikamallipalveluissa valmistetaan
muovimateriaaleista prototyyppejä ja muita
kappaleita yritysten tarpeisiin. Avoimilla ovilla
opiskelijat esittelivät 3D-tulosteita. Isommat

uusi 3D-tulostin
käyttää materiaalina paperia.

tulosteet oli tehty pikamallilaboratoriossa
ja pienemmät kappaleet tulostettiin ständillä opiskelijoiden käytössä olevilla pienillä koneilla.
– Yleensä yritykset tarvitsevat tuotekehitykseensä protomallin kehityksen alla olevasta tuotteestaan. Proton avulla he pystyvät
testaamaan tuotteen toimivuutta, kertoo laboratorioinsinööri Kaisa Orajärvi.
Malleja on tehty eniten Oulun seudulla toi-

miville teknologiayrityksille ja muutamia muotoilijoille ja taiteilijoille.
– Meille on vuoden vaihteessa tulossa
uusi 3D-tulostin, joka käyttää materiaalina
paperia ja neliväritulostusta. Uutta konetta
odottaa innolla meidän lisäksemme rakennusarkkitehtipuoli sekä kulttuuripuolen visuaaliset suunnittelijat. Uskomme, että saamme
uusia asiakkaita aloilta, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet 3D-tulostuspalveluita.
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positiivisten kokemusten
innoittamana yhteistyö
jatkuu.
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Oamk SimLab on terveys- ja hyvinvointialan
simulaatiokeskus, jota myös yritykset ja yhteistyökumppanit voivat käyttää terveysteknologian ja hyvinvointipalveluiden tuotekehityksessä. Simulaatioympäristöä vuokrataan myös
koulutuskäyttöön.
SimLabissa on bioanalytiikan, ensihoidon
ja hoitotyön, radiografian ja sädehoidon, suun
terveydenhoidon sekä kotona asumisen tuen
oppimis-, testaus- ja kehittämisympäristöjä
laitteineen.
– Ympäristöissä on muun muassa tietoko-

neohjattuja potilassimulaattoreita, joiden elintoimintoja ohjataan tietokoneella. Niiden avulla
voidaan simuloida ihmisen peruselintoiminnot
sekä tutkia ja tehdä hoitotoimenpiteitä, kertoo
yliopettaja Helena Heikka.
Käytettävyyslaboratorion modernit laitteistot ja ohjelmistot tukevat terveysteknologian
laitteiden, ohjelmistojen, mobiilisovelluksien ja
www-sivujen käytettävyystestausta sekä havainnointitutkimusta.
– Keväällä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ensihoidon simulaatio-ohjaajat olivat en-

simmäistä kertaa testaamassa sisäisiä koulutusmateriaalejaan MedSimissä. Positiivisten
kokemusten innoittamana yhteistyö heidän
kanssaan jatkuu tulevaisuudessakin.
3D-virtuaalilaboratorio EVEssä
(Electronic Visualization Environment) toteutetaan korkean suorituskyvyn interaktiivisia
visualisointeja virtuaalitodellisuutta ja kehittynyttä verkkoinfrastuktuuria sekä laitteistoa
hyödyntäen. EVEssä voi visualisoida rakennuksia, rakennettuja ympäristöjä, koneita ja
laitteita isoille joukoille yhtäaikaisesti.

Laboratorio soveltuu visualisointiympäristöksi kaikelle tietokoneavusteiselle suunnittelulle toimialasta riippumatta. EVEssä voi
esimerkiksi kävellä talossa tai tutkia prosessikoneiston toimintaa suunnitteluvaiheen aikana.
EVEä käyttävät etenkin arkkitehti- ja insinööritoimistot, konsulttiyritykset sekä julkinen
sektori muun muassa rakentamisen ja raskaan
konepajateollisuuden alueilla.
Lue lisää: oamk.fi/yhteistyo
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KOLUMNI :: TEKSTI kati hiekkapelto, KUVAT aki roukala

Rakas joulupukki!
Tänä jouluna minä toivoisin, että sinä olisit
totta. Että siellä sinä asustelet Korvatunturilla pullean vaimosi ja tonttujesi kanssa ja koko olemassaolosi on omistettu
maailman lasten ilahduttamiseen. Sinulla
on siellä Lapissa hieno paja, jossa tonttuset ahertavat ympäri vuoden joululahjojen
kimpussa. Haluan uskoa että kaikki lahjat
ovat tonttujesi käsityötä, eettisesti ja ekologisista materiaaleista valmistettuja, että
pajassasi on hyvät työskentelyolosuhteet
eikä lapsitonttuja saati orjatonttuja käytetä. Haluan uskoa, että kierroksesi maailman ympäri paketteja jakaen hoituu ympäristöystävällisesti saasteettomilla poroilla.
Ja kaikkein eniten toivon, että köyhinkin
lapsi saa ihan yhtä monta ja hienoa lahjaa
kuin maailman rikkaimman perheen vesa.
Sillä ethän sinä, rakas joulupukki, voi olla
epäoikeudenmukainen. Eihän jouluna voi
olla epätasa-arvoa, kurjuutta, nälkää ja ympäristötuhoja. Eihän joulu ainakaan voi sellaisia aiheuttaa. Eihän?
Ja sitten julma totuus. En ole lapsi, en
usko joulupukkiin, enkä jaksa enää jouluja.
Joka ikinen ihminen nykypäivänä tietää jo,
että maapallomme on romahduksen par-

taalla ja siitä huolimatta me jatkamme kulutusta yhä kiihtyvässä tahdissa tekemättä
asialle yhtään mitään. Joulu nykyisellään on
kuin irvokas loppukiri kohti maalia, jossa lukee: tuho. Ostetaan vielä vähän enemmän
kuin muina vuodenaikoina halpatyömaissa
tuotettua krääsää piittaamatta hiilijalanjäljistä tai työläisten ihmisoikeuksista. Ostetaan,
ostetaan, ostetaan jingle bells taustalla kilkattaen, hohoho korvissa soiden, hiki toppavaatteiden alta pursuten, vaikka velaksi
jos ei muuten onnistu. Hössötetään, siivotaan ja kokataan itsemme umpiuuvuksiin,
jotta saamme sitten ”käpertyä vällyihin lukemaan lahjakirjaa” perheen tuhistessa pahnoilla siinä ympärillä. Suoritetaan kaikki prikulleen mainosten ja odotusten mukaisesti,
niin kyllä se abstrakti rakkauden, onnen ja
suklaaähkyn sävyttämä rauhaisa hetki nimeltä joulu sieltä tulee. Ja jos ei nyt ihan
kaikille maailman ihmisille tule, niin ainakin
minulle ja minun lapsilleni. (Lapsenlapsenlapsista ei niin enää väliä.)
Oi rakas joulupukki. Ei minulla ole mitään joulua vastaan sinänsä. Mutta voisitko sinä ja kaikki se mitä edustat, olla totta?
Muuta en tänä jouluna toivo. Simsalabim.

kati hiekkapelto on hailuotolainen kirjailija, punklaulaja ja teen ystävä.
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KESTÄVIÄ AJATUKSIA :: teksti marjo sormunen, kuva ANNE AHO

Mukava tulla, hyvä olla
Oamkissa on tänä syksynä julkaistu hyvän käytöksen pelisäännöt henkilöstölle ja opiskelijoille.
Tervehdi, kiitä, kehu kollegaa, esimiestäkin hyvästä työstä. Kohtele kaikkia
tasapuolisesti ja anna rakentavaa palautetta. Myös rento rupattelu kahvihuoneessa on suotavaa. Pienillä, mutta tärkeillä teoilla rakennetaan korkeakouluyhteisön hyvää ilmapiiriä.
Oamkissa on sovittu yhdessä pelisäännöt, joilla halutaan vahvistaa hyvää käytöstä sekä avointa palautekulttuuria.
– Tavoitteenamme on vahvistaa hyvinvoivaa korkeakouluyhteisöä. Samalla haluamme muistuttaa, että jokaisella on vastuu hyvän ilmapiirin edistämisestä. Omaa käytöstä ja toimintaa yhteisössä kannattaa välillä pohtia,
kertoo hallintojohtaja Marja Sarajärvi.
Yhteisöllisyys on yksi Oamkin arvoista ja sen kuuluu näkyä arjessa yhdessä tekemisenä, toisten arvostamisena ja toisiin luottamisena.
– Pelisäännöt pyrittiin tekemään sellaisiksi, joihin kaikki voivat sitoutua.
Työryhmään kuului kymmenkunta edustajaa eri puolilta korkeakouluyhteisöä. Säännöt haluttiin puristaa tiiviiksi tietopaketiksi, joka on nopea lukea.
Hyvän käytöksen ohjesäännöissä kuvataan myös toimintamallit, miten yhteisön ongelmatilanteissa toimitaan tilanteen ratkaisemiseksi. Myös
Oamkin johto on sitoutunut edistämään hyvää työkulttuuria sekä nollatoleranssia epäasiallisessa kohtelussa.
Puhuminen k annattaa aina
Kampusopo Heli Huttunen joutuu toisinaan sovittelemaan opiskelijoiden ja opettajien välille syntyneitä ongelmia.
– Joskus yksinkertaisesti ihmisten kemiat eivät sovi yhteen ja tulee
törmäyksiä. Useimmiten ongelmien syynä on kuitenkin puhumattomuus ja
asenteellisuus. Luullaan tietävämme, mitä toinen tarkoitti sanomisillaan ja
lopputulemana on turhia väärinkäsityksiä. Olisi mukava, jos uskallettaisiin
olla avoimempia ja kysyä suoraan, mitä oikein tarkoitit kommentillasi.
Heli kiteyttää, että ihmiset luovat työpaikan aivot, mutta samalla myös
sen sydämen – ja ilman sydäntähän eivät aivotkaan toimi.
– Positiivinen asenne toisiin ihmisiin välittyy ympäristöön ja koko organisaation toimintaan. Myös yhteenkuuluvuuden tunne on tärkeää: me olemme kaikki samassa veneessä, niin opiskelijat kuin henkilöstö. Mehän teemme yhdessä hyvän sykkeen Oamkiin!

ihmiset luovat työpaikan aivot,
mutta samalla myös sen sydämen.
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sata ta pa a kokea ku lt tuu ri. Ju h l i m me 100 - vuotiasta Suomea toteut ta mal la yhteist yö -

ku m ppa neidem me ka nssa ju h lavuoden 2017 ai ka na sarja n eri laisia ku lt tuu ritapa htu m ia
Ou lu n seudu l la. Oti m me varaslä hdön ju h lavuoteen jo jou lu kuussa, jol loi n ensi - i lta nsa sai
teos Ka hden valssi n väl issä. Seu raa tapa htu m ia m me: oa m k.fi/suom i100
kuva anne aho

