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Janne Karjalainen pelasi aina kun painitreeneiltään ehti

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

JOHTOAJATUS :: KUVA anne peltola

Myötätuulta
innovointiin
Ammattikorkeakoulumme toiminta perustuu työja elinkeinoelämän tarpeisiin. Kehitämme koulutustarjontaamme ja vahvistamme opiskelijoiden
työelämätaitoja yhdistämällä eri alojen osaamista. Työelämäkumppanuus voi olla kuitenkin paljon enemmän.
Hallituksen innovaatiosetelillä pk-yritykset
voivat jatkossa hankkia tutkimus- ja kehittämispalveluita korkeakoululta tai tutkimuslaitokselta,
esimerkiksi liikeideoiden arviointiin ja kehittämiseen tai keksintöjen kaupallistamiseen. Innovaatioseteli tulee edistämään yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä, mutta erityisesti se tukee
yritysten omista tarpeista tehtävää kehitystä.
Toivottavasti syksyn 2016 aikana suunniteltava toimintamalli on niin selkeä, että yritykset
pystyvät vaivattomasti hyödyntämään tätä hallituksen kädenojennusta. Osaamisemme on monialaista ja ajanmukaista, ja olemme innoissamme päästessämme osoittamaan sen.
MARJA SARAJÄRVI
Hallintojohtaja

marja sarajärvi oulun ammattikorkeakoulun hallintojohtaja, joka
käyttää vapaa-aikaansa ulkoiluun, penkkiurheiluun ja reissaamiseen.
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NOSTOJA ::

olemme kaikki
brändilähettiläitä
Brändi muodostuu maineesta,
mielikuvista ja niiden mukana
tuomista tunteista. Siihen vaikuttaa
kaikki se, mitä teemme. Oamkin
uudistettu brändi julkaistaan

pohjois-suomen
suosituin – kiitos
hakijoille!

3.6.

Kevään yhteishaussa meille haki
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ensisijaista hakijaa, mikä teki meistä
Pohjois-Suomen suosituimman korkeakoulun. Vetovoimaisin koulutuksemme oli
ensihoito, jonka yhtä aloituspaikkaa haki
lähes 11 ensisijaista hakijaa.
Lisätietoa: u.oamk.fi/yhteishaku16

huomionosoitukset
opiskelijoiden
hyväksi

ENSIMMÄISET
YHTEISET
VALMISTUJAISET
Vietämme koko ammattikorkeakoulumme yhteistä valmistujaisjuhlaa 10.6. Tilaisuuteen olemme kutsuneet
kaikki edellisten valmistujaisjuhlien jälkeen opintonsa päätökseen saaneet opiskelijat.

Rehtorimme Jouko Paaso ohjaa syntymäpäiviensä mahdolliset huomionosoitukset stipendirahastoon opiskelijoiden
hyväksi. Jouko täyttää 60 vuotta 4.6.
Onnea, Jouko!

#Hyvääkesää!
Seuraava Aito ilmestyy lokakuussa.
Tiesithän, että otamme juttuideoita mielellämme vastaan? Jos sinulla
on aihe mielessä, pistä se osoitteeseen toimitus@oamk.fi. Ihanan lämpöistä kesää!

Oamkin stipendirahasto:
FI57 5741 4020 0808 47
viite: Rehtori 60 vuotta

haluaisitko jakaa
lukemasi artikkelin?
Osoitteesta oamk.fi/aito löydät lehtiemme FlippingBookversiot, joista voit jakaa artikkeleita helposti sosiaalisessa
mediassa.
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aitasta
isompiin tiloihin
ja maailmalle.
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JUURILLA :: teksti anne aho, kuva anne peltola
elokuusta alkaen Luovan laboratorion Martta
Tervosen ja Sami Mikkolan löytää uusista tiloista
Stockmannin rakennuksen yläkerrasta.

Pelkkiä positiivisia yllätyksiä
Luova laboratorio haluaa murtaa monia luovuuteen liittyviä myyttejä.
Erityisesti uskomuksen siitä, ettei joku voisi olla luova.

Luova laboratorio syntyi Sami Mikkolan ja Martta
Tervosen unelmasta täyttää maailma luovuudella. Yritys näki päivänvalon elokuussa 2015. Yrittäjäksi ryhtyminen ei Samia arveluttanut, vaikka hän naurahtaa, että äidille kertominen vähän pelotti.
– Isäni toimi pitkään yrittäjänä. Äitini näki hyvin läheltä, kuinka raskastakin yrittäjyys ajoittain oli. Ainoita kotoa saamiani uravinkkejä oli, etten ainakaan alkaisi yrittäjäksi. Kuitenkin kun kerroin uutisen kotona, olen
saanut vanhemmiltani pelkkää tukea ja kannustusta.
Kesällä 2015 Samista alkoi tuntua, ettei valmiina ollut mieleistä työtä. Ajatukset kohtasivat jo silloin työkaverina olleen Martan kanssa niin hyvin, että niistä syntyi
Luova laboratorio. Yritys haluaa tuoda luovat tekijät yhteen, ja se tarjoaa jäsenyyksiä, tapahtumia sekä yrityksille räätälöityjä palveluita.
– Meillä ei ole tyypillisiä työpäiviä tai tehtäviä. Olemme luoneet yrityksellemme vision, jota toteutamme erilaisissa projekteissa. Työmme on hauskaa ja harrastamme unelmointia päivittäin.
Sami ihmettelee, miksi yrittäjyydestä puhuttaessa
esiin nousee usein vain negatiivisia asioita.
– Yrittäjyys on tuonut minulle pelkkiä positiivisia yllätyksiä enkä ole kokenut sitä vaikeaksi. Tukea olen saanut kaikilta, ja Oulussa on muutenkin hyvä yhteisöllisyys
nuorten yrittäjien kesken.
Luovuus ei synny laput silmillä
Tuore yrittäjä ei enää erottele työtä ja vapaa-aikaa toisistaan, sillä niistä on tullut kokonaisvaltaista elämää.
– Unelman eteen täytyy olla valmis tekemään mitä
vain. Päättäväisyys sekä halu oppia ja nähdä uutta ovat
tärkeitä, yrityksen ohella Oamkissa liiketalouden tradenomin tutkintoa suorittava Sami toteaa.
Sami haluaisi murtaa luovuuteen liittyviä uskomuksia. Erityisesti hän haluaisi kumota ajatuksen siitä, ettei
joku ihminen tai jossain työssä voi olla luova.

– Luovuus tiivistyy siihen, että tekee itselleen tärkeitä asioita. Luovuutta voi ammentaa omasta elämästä,
jos vain haluaa pysähtyä ja tutkia maailmaa. Laput silmillä se ei onnistu.
Yritykset ovat Samin mukaan heräämässä luovuuden
merkitykseen kaikilla aloilla.
– Tutkimusten mukaan luovuuden merkitys työelämässä kasvaa. Työpaikoillakin sen käyttö onnistuu, jos
sille annetaan tilaa.
Tavoitteena maailmanlaajuinen
yhteisöllisy ys
Luovalla laboratoriolla on suunnitelmia niin Oulun kuin ulkomaiden varalle.
– Viimeistään elokuussa muutamme uusiin, suurempiin tiloihin. Haluamme luoda Ouluun Suomen siisteimmän innovaatiokampuksen.
Työn alla on myös luovuusportaali, pelillinen oppimis-, verkostoitumis- ja ongelmanratkaisuyhteisö.
– Portaali on alusta luovuuden kehittämiselle. Se
tarjoaa esimerkiksi vinkkejä siitä, keiden käyttäjien olisi hyödyllistä verkostoitua keskenään. Käyttäjä voi myös
heittää ongelmansa koko yhteisön ratkottavaksi.
Ulkomaille lähdetään luovuusportaali edellä.
– Haluamme viedä koko konseptimme ulkomaille, ensiksi Eurooppaan, Aasiaan ja Yhdysvaltoihin. Tavoitteenamme on levittää luovuusportaali maailmalle nopeasti
ja pian sen jälkeen laajentaa fyysisten tilojen ja tapahtumien osalta toiminta maailmanlaajuiseksi.
Isojen suunnitelmien edessä Sami ja Martta parhaillaan kartoittavat alan tilannetta maailmalla.
– Olemme kasanneet vahvan tiimin neuvonantajia kansainvälistymisemme tueksi ja lähiaikoina tutkimme tulevat kilpailijat tarkasti. Tavoitteenamme on luoda
jotain niin ainutlaatuista ja suomalaisuudesta lähtevää,
että erottuminen perinteisistä co-workingin ja luovan
koulutuksen markkinoista on selvää.
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TEORIASTA TOTTA :: teksti viestintäpalvelut kuvat viestintäpalvelut, mikko törmänen

tutustu:
oamk.fi/strategia

Arvojen kautta strategia käyttöön
Kehittymishalukkuus, tuloksellisuus, työelämäkumppanuus ja yhteisöllisyys ovat Oamkin uuden strategian
arvot. Mitä ne tarkoittavat ammattikorkeakoulun työntekijöille, opiskelijoille ja yhteistyökumppanille?

Yhteisöllisyys
Minulle yhteisöllisyys tarkoittaa sitä, että teemme asioita yhteiseksi toistemme kanssa. Tarvitsemme kohtaamispaikkoja, joissa voimme keskustella ja käsitellä asioita.
Ne voivat olla muodollisia, kuten palavereita tai epämuodollisempia, kuten kahvihetkiä. Kunhan ne ovat sellaisia tilanteita, joissa voi kohdata toisia ihmisiä.
Teemu Palokangas, lehtori

Kehittymishalukkuus
Minulle kehittymishalukkuus tarkoittaa itsensä kehittämistä. Toivon myös, että opetus kehittyisi koko ajan. Työelämän senhetkinen tilanne olisi hyvä huomioida opetuksessa, sillä haluamme mennä mahdollisimman hyvinä
ammattilaisina työelämään.
Kanerva Huovinen, rakenNUstekniikan opiskelija
Kehittymishalukkuus tarkoittaa minulle sitä, että esimerkiksi kurssit on tehty selkeästi, ne eivät ole päällekkäisiä
ja niistä saa uutta tietoa. Opettajilla tulisi myös olla käytössään kursseilla uusin mahdollinen tieto.
Tuomo Heikura, International Business -opiskelija
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PAINOALA

Terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ja
teknologia

Yhteisöllisyys

Meillä on yhteinen päämäärä ja
teemme yhdessä töitä
päästäksemme siihen

Työelämäkumppanuus

Keskeisten sidosryhmiemme
tarpeet ovat toimintamme perusta
ARVO

ARVO

Visio

Pohjoisen Suomen johtava, monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu

Profiili

PAINOALA

Uudistuva ammattikorkeakoulun opettajuus ja opettajankoulutus.

PAINOALA

Energiatehokas
Oamk luo elinvoimaa ja hyvinvointia
rakentaminen pohpohjoiseen. Vahvuutemme on Oulun seudun
joisiin
ICT-osaaminen, jonka avulla uudistamme ja
olosuhteisiin
kehitämme aluettamme. Toiminnallemme on luonteenomaista työ- ja elinkeinoelämää uudistava ketterä kokeilukulttuuri sekä tarkoituksenmukaisesti hyödynnetty digitalisaatio.

ARVO

ARVO

Tuloksellisuus

Kehittymishalukkuus

Huolehdimme monialaisen osaamisemme ajanmukaisuudesta

PAINOALA

Monialaiset
liiketoiminta- ja
yrittäjyysvalmiudet

Toimimme tehtävässämme
tehokkaasti ja tuloksellisesti

Työelämäkumppanuus
Jotta työelämäkumppanuus olisi hedelmällistä ja kaikin
puolin palkitsevaa, sen pitää olla konkreettisesti suunniteltua. Sen pitäisi olla mukana jokaisen arjen toiminnassa.
Pienet, hedelmälliset vuoropuhelut ja hyvät keihäänkärjet, jotka hyödyttävät työelämää, yrityksiä ja korkeakoulua, riittävät.
Johanna Jalas, y ksikön päällikkö, R amboll

Tuloksellisuus
Me kaikki olemme osa ammattikorkeakoulua, joka on osakeyhtiö. Meillä täytyy olla yhteinen päämäärä tehdä tulosta. Yksi hyvä keino tehdä tulosta on pyrkiä saamaan
opiskelijoiden oppiminen mahdollisimman esteettömäksi.
Henkilökohtaisesti teen tuloksen sillä, että opetan, opiskelijat toivottavasti oppivat ja sitä kautta tuotan opintopisteitä ja tutkintoja.
M aarit Konu, T untiopettaja
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Lähikuvassa :: teksti anne aho, kuva anne peltola

Lukeminen vie ajatukset työstä ja urheilusta
Miesten lentopallomaajoukkueessa pelaava Anssi Hakala myöntää olevansa välillä liian perfektionisti.
Hän on kuitenkin oppinut sen, ettei ihminen ole kone. Aina ei voi onnistua.

MITEN YHDISTÄT OPTOMETRISTIN TYÖN
JA KILPAURHEILUN?
Minulle on sattunut lottovoitto, kun voin sekä
urheilla että tehdä töitä alalla, jolle olen kouluttautunut. Pelikaudella teen töitä kolme tai neljä
päivää viikossa, sillä treenit, huoltava harjoittelu, fysioterapia ja hieronta vievät viikosta noin
25 tuntia. Pelireissut tulevat vielä päälle. Olen
kiitollinen Valkealinnan Optiikan omistavalle
Halosen perheelle, kun he mahdollistavat tämän. Olen työskennellyt yrityksessä syksystä
2007. He kysyivät minua töihin, kun tein heille
opintojeni toiseksi viimeistä harjoittelua.
MITEN VALITSIT LENTOPALLON?
Olen kotoisin Pieksämäeltä, jossa lentopallo
oli pienen paikkakunnan ykköslaji. Aloin harrastaa sitä, kun olin kuusi tai seitsemän. Harrastin
myös keihäänheittoa, seiväshyppyä, jalkapalloa ja jääkiekkoa, mutta aika nopeasti lentopallo seuloutui ykköseksi. Laji oli monipuolinen
ja haastava. Kehityin kuitenkin nopeasti ja olin
hyvä pelaamaan, mikä vei eteenpäin.
KUINK A PIEKSÄMÄEN POIK A LÖYSI
OPTOMETRIAN JA OAMKIN?
Lukion fysiikan kurssilla käsiteltiin valo-opin
parissa linssejä, ja se oli mielenkiintoista. Lisäksi isäni on silmälääkäri, joten ehkä kiinnostus on lähtenyt osittain sieltäkin. Olin ar-
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meijassa vuoden, ja sen loppupuolella ajatus
yliopistosta tuntui liian pitkältä rupeamalta enkä ollut siihen valmis. Sattuman kaupalla hain Oamkiin opiskelemaan optometriaa ja
pärjäsin valintakokeessa. Urheilun kannalta en
olisi voinut valita paremmin. Opettajista erityisesti Erkki Laitinen tuki opiskelun ja urheilun
yhdistämistä. Erkkiä olenkin muistellut sen takia lämmöllä.
MILLAINEN KILPAURHEILIJA OLET?
Olen hirmu säntillinen ja välillä liiankin perfektionisti. Olen myös jääräpäinen ja olen joskus
miettinytkin, teenkö terveyden uhalla liikaa. En
kuitenkaan ole luovuttajatyyppi. Se on vienyt
minua eteenpäin ja mahdollistanut pitkän uran.
Puolisoani Nooraa on kiittäminen siitä, että
hän on jaksanut tukea. Iän myötä olen ymmärtänyt, ettei jokaista peliä voi pelata hyvin eikä
työssä jokaista asiakasta saa palveltua täysin
tyytyväiseksi. Ihminen ei ole kone.
MITEN VALMISTAUDUT PELIIN?
Vetäydyn omiin oloihini ja kuuntelen musiikkia.
Pelaan parhaiten sopivassa paineessa, silloin
aistit ovat terävimmillään. Ilman painetta pelistä ei tule parasta. Saatan vieläkin ajatella ennen kisaa, että mitä jos mokaan tai nolaan itseni. Ne ovat ihan normaaleja ajatuksia. Mutta
jos ne yrittävät lähteä viemään, keskityn hengi-

tykseen ja huijaan kehoni rauhoittumaan. Pääkopan kisakestävyys ei ole mikään hokkuspokkustemppu. Pitää vain kyetä tekemään niitä
asioita, joita on treenannut sekä keskittyä palloon. Silloin paineet ja pistetaulut unohtuvat.
MILLÄ IRROTTAUDUT TÖISTÄ JA URHEILUSTA?
Luen paljon. Nykyisin enemmän dekkareita,
mutta myös sivistävää kirjallisuutta. Kirjallisuuden lajilla ei ole niin väliä, vaan kirjoittajalla.
Esimerkiksi Lapiduksen ja Nesbon kirjoitustyylit ovat imaisseet mukaansa. Parasta viihdettä
on oikein hyvä kirja, silloin ajantaju häviää.
MITÄ TULEVAISUUdessa?
Maajoukkueeseen valituksi tuleminen oli hieno
juttu. Minulla on edelleen tietynlainen kehittymisen halu, ja siinä pääsen toteuttamaan sitä.
Toisessa lajissani, beach volleyssa, olisi myös
vielä yksi pykälä otettavana. Kun urheilu-ura
jää taakse, tulee varmasti ensin iso tyhjyys.
Siksi koulutus on hyvä, ei jää tyhjän päälle. Kehitän varmasti sittenkin jotain tavoitteellista tekemistä. Esimerkiksi fysiikkavalmentaminen
kiinnostaisi.

lukeminen on parasta viihdettä

Anssi Hakalalle.

IHMINEN
EI OLE KONE.
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REPORTAASI :: teksti ja kuvat pia alatorvinen

PELIKOUKKU
Suomalaisen peliteollisuuden menestykselle
on syystäkin hurrattu viime vuosien harmaiden talousnäkymien keskellä. Pelillistämisestä odotetaan pelastusta kaikkeen koululaisten
oppimisesta työhyvinvointiin. Mutta mitä jos
peli vie mennessään? Ongelmapelaamisesta
Suomessa on olemassa vasta yksi tutkimus.
Sen mukaan yksi kymmenestä pelaajasta kuuluu riskiryhmään.
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puhelimella pelaaminen korvaa tietokonepelejä sen aikaa,

kunnes Juuso Sibakov saa tutkintotodistuksen käteensä.

– Minä olen pelaaja.

Hanna Lainepään vasenta hauista koristaa
tatuoitu näppäimistö, jolle antaa sormituntumaa
ihonalaiset silikoni-implantit.
Hanna on pelannut lapsesta asti. Teini-iässä
pelaaminen yltyi, kun kuvioihin tuli WoW, World of
Warcraft. Hanna sai äitinsä maksamaan WoW:in
kuukausimaksun, olihan se halvempaa kuin vaikkapa ratsastus.
– Äiti ei tainnut tajuta, kuinka paljon pelasin.
Joskus menin nukkumatta bussiin ja nukuin sitten
siellä.
Vähän myöhemmin Hanna oli työttömänä.
Silloin pelaaminen oli toisaalta pakokeino, mutta
toisaalta se antoi myös päivärytmin. Hanna laittoi
herätyskellon soimaan, että ehti pelata.
– En ole koskaan romahtanut pelaamisen takia. Jokin uusi juttu on vienyt mukanaan, opiskelut
tai kaverit.
Nyt 25-vuotiasta Hannaa harmittaa, ettei hän
ehdi pelata niin paljon kuin haluaisi. Oamkissa
tradenomiksi opiskelu ja työ vievät aikaa.

opiskelu ja työ vievät
Hanna Lainepään aikaa sen
verran, ettei hän ehdi pelata
niin paljon kuin haluaisi.
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urheilu rajoitti

Janne Karjalaisen pelaamista nuorena. Nyt työt
ajavat saman asian.

Urheilu tai t y ttöystävä
rajoittaa
Hannan opiskelutoveri Janne Karjalainen huo-

Äiti ei tainnut
tajuta, kuinka
paljon pelasin.

masi vastikään pelanneensa kahden viime viikon
aikana 170 tuntia. Mutta kohta se loppuu, kun
työt alkavat. Lapsena Jannen pelaamista rajoitti
kova urheilu. Pelaamiselta aikaa veivät painitreenit
ja koulu. Nyt Janne striimaa, eli lähettää suorana
netissä pelaamistaan muiden katsottavaksi. Suosituimmat striimaajat tekevät sitä ammatikseen.
– Minullakin on ensimmäiset kympit ansaittu.
Peliteollisuus hyödyntää addiktiotutkimusta: Kun pelaaja suorittaa tehtävän tai pääsee
seuraavalle tasolle, hänet valtaa onnistumisen
tunne. Onnistuminen tuo mielihyvää ja vapauttaa
mielihyvähormonia, dopamiinia. Kuvat ja äänet,
pelin ärsykkeet, on suunniteltu voimistamaan
kokemusta.

Nuorena jääkiekkoa pelannut Juuso
Sibakov sanoo, että voittamisen tunnetta jää
kaipaamaan. Jääkiekon jälkeen sen on saanut
tietokonepeleistä. Juuso jätti usein menemättä
ammattikouluun, koska WoW:in pelaaminen
venyi aamuun asti. Lopulta Juuso vaihtoi lukioon.
Sitten kuvioihin tuli ensimmäinen tyttöystävä, ja
pelaaminen väheni itsestään.
Viime syksynä Juuso innostui taas pelaamisesta niin, että opiskelu kärsi. Kun Kela alkoi
kysellä puuttuvien opintopisteiden perään, mies
veti tietokoneen piuhat irti. Kevään aikana opintopisteitä on tullut 60 ja kesäkuussa pitäisi olla
lopputyökin tehty. Vasta sitten saa taas pelata.
– Se odottaa palkintona, kun todistus on
kädessä, Oamkissa tradenomiksi opiskeleva
Juuso sanoo.
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Ongelmapelaajat muuttuvat
ärtyneiksi ja levottomiksi,
jos he eivät saa pelata.
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Loputtomuus koukuttaa
Luonteeltaan loputtomat pelit, joissa joka nurkan
takana avautuu uusi maailma ja mukana on yhtä aikaa
monia pelaajia, ovat koukuttavampia. Hankalinta on,
jos sosiaaliset suhteet pelissä ovat mieluisampia kuin
kasvokkain.
Hanna, Janne ja Juuso ovat kovia pelaamaan,
mutta heille itselleen rajat ovat selvät. Pelkäävätkö
vanhemmat turhaan jotain sellaista, mitä eivät vain itse
ymmärrä?
– Pelaamisen määrä ei vielä ole ongelma, vaan
pitää katsoa kokonaisuutta, ongelmapelaamista tutkinut Oamkin projektikoordinaattori Niko Männikkö
toteaa.

Ongelmapelaaminen vahingoittaa muuta elämää.
Ongelmapelaajat muuttuvat ärtyneiksi ja levottomiksi,
jos he eivät saa pelata. Tutkimuksessa huomattiin,
että ongelmapelaajilla on psyykkisiä oireita ja terveysongelmia, uupumusta, unettomuutta, masennusta ja
ahdistusta. Mutta sitä ei tiedetä, kumpi on ensin: ongelmapelaaminen vai masennus.
Kenelläpä ei joskus olisi jäänyt yksi tiskivuoro
väliin mukavampien asioiden takia. Hanna on kuitenkin
nähnyt myös kauhukuvan pelipiireistä tutun pariskunnan pelikoukusta.
– Lattialla oli levitetty viltti lapselle. Muuten asunto
oli hirveä läävä, homeisia ruokia joka paikassa. Eivät
he välittäneet muusta kuin pelaamisesta. Mutta se
olikin sitten ihan lastensuojelutapaus.
Ongelmapelaamisesta Suomessa on olemassa
vasta yksi tutkimus. Niko Männikön tekemästä
tutkimuksesta selvisi, että joka kymmenes pelaaja
kuuluu riskiryhmään. Tällöin ainakin neljä seitsemästä
ongelmapelaamisen kriteeristä täyttyi.
– Siis riskiryhmään. Se ei ole vielä äärimmäistä
ongelmapelaamista.

Norjalaisista, hollantilaisista ja saksalaisista tutkimuksista tiedetään, että pelaajista 1–2 prosentilla
pelaaminen on todella ongelmallista.

Ongelmien hoito alussa
Videopeliongelmat ovat auttajillekin uutta. On hyvin
sattumanvaraista, osuuko esimerkiksi nuorisoasemilla kohdalle videopelaamisen ongelmia
ymmärtävä työntekijä. Peluuri on ehkäissyt jo
vuodesta 2004 rahapelihaittoja. Nykyään auttavan
puhelimen soitoista noin viisi prosenttia koskee
videopelejä. Erityisesti asian nostavat esille
pelaajien läheiset.
– Samat auttamisen menetelmät pätevät videopelaamiseenkin. Apu olisi järkevää olla samassa
palvelussa, Peluurin kehittämispäällikkö Mari
Pajula toteaa.
Varsinaisesti Peluuria ei ole markkinoitu
videopelaajille, eikä videopelaamisen ongelmien hoitamiseen ole myöskään erillistä rahoitusta. Peluurin
toimintaa rahoittavat suomalaiset rahapeliyhtiöt ja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
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joka kymmenes
pelaaja kuuluu
riskiryhmään.
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Miettivätkö peliyritykset pelaamisen
varjopuolia? Oululainen videopelejä kehittävän yrityksen, Fingersoftin, tarkoitus on
luoda koukuttavia pelejä. Ja on se siinä
onnistunutkin, sen hittipeliä Hill Climb
Racingiä on ladattu yli sata miljoonaa
kertaa.
Fingersoftin arjessa ongelmapelaaminen ei ole tullut vastaan. Palautteessakin esille nousee vain pelien teknisiä
asioita.
– Badwill ei ole kenenkään pelinkehittäjän etu. Sellainen vain vähentää peliharrastamista, Fingersoftin toimitusjohtaja
Teemu Närhi sanoo.
Pelinkehittäjien etujärjestöt ovat
kuitenkin mukana pelaamisen haittojen
vähentämisessä muun muassa pelikasvattajien verkoston kautta.
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KOLUMNI :: TEKSTI kati hiekkapelto, KUVAT aki roukala

Osaatko sinä olla vaan?
Kun sain viimeisimmän romaanini valmiiksi,
lähdin äitini kanssa Viroon kylpylälomalle.
Kahdeksan päivän pakettiin kuului hierontoja, hoitoja sekä ruokailut. Se oli täydellinen tilaisuus olla tekemättä yhtään mitään,
sillä huoneissa ei ollut edes nettiyhteyttä.
Äidille tekemisen puute olikin yllättäen
ongelma. Jo ensimmäisenä päivänä alkoi
naapuripetistä kuulua naputus: ”En minä
osaa olla näin. Miten täällä jaksaa olla?
Olen tottunut tekemään koko ajan jotain.”
Keskustelimme tilanteesta ja mietimme, miksi tekemättömyys tuntui niin vaikealta. Mistä kumpuaa se tunne, että jatkuvasti pitäisi puuhastella jotakin?
Luovan alan ammattilaisena tiedän,
kuinka tärkeää joutilaisuus on. Luovuus
tarvitsee luppoaikaa kukkiakseen. Myös
työn ja huolien kuormittama, informaatio- ja meluähkyssä elävä ihminen tarvitsee sitä, vaikkei luovaa työtä tekisikään.
Uskon, että joutilaisuus on hyväksi kaikille.
Elämänlaatu paranee, kun ei tee arjestaan
suoritusputkea, jossa kodin pitää kiiltää
ja lasten harrastaa, jossa lyhyetkin tyhjät
hetket täytetään netissä surffailulla ja somessa riekkumalla sen sijaan, että olla öl-

löttelisi vain, tuijottelisi ikkunasta valoa ja
pimeyttä, olisi läsnä hetkessä ilman tavoitteita ja päämääriä.
Itseään ei kuitenkaan voi pakottaa joutilaaksi, silloinhan sekin muuttuisi suorittamiseksi. Tekemättömyys on lopultakin hyvin yksinkertainen olotila, jonka joko sallii
itselleen tai sitten ei. Jos tuntuu, ettet kestä tyhjiä hetkiä, kannattaa pysähtyä miettimään, miksi ne ahdistavat. Kenelle sinä
suoritat elämääsi? Mitä sillä saavutat? Minne sinulla on kiire?
Täten kehotan kaikkia ryhtymään
laiskaksi. Ahkeruus ja tunnollisuus ovat
mielestäni vanhentuneita hyveitä, joilla
pönkitetään mielikuvaa itsestä kunnon kansalaisena, haetaan ympäristön hyväksyntää, arvostusta, kunniaa ja rahaa ja hukataan kosketus omaan sisimpään. Vanha
sanonta ”ei Jumala laiskoja elätä” pitäisi muuttaa muotoon ”laiskuus on Jumalan
lahja”. Jos alkaisimme kunnolla laiskotella,
saattaisimme jopa pelastaa planeettamme,
sillä niin paljon me olemme saaneet tuhoa
aikaan silkalla ylenpalttisella tekemisellä.
Lopulta äitikin rauhoittui olemaan.
Laiskuus ei ole syntiä. Usko pois.

kati hiekkapelto on hailuotolainen kirjailija, punklaulaja ja teen ystävä.
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KESTÄVIÄ AJATUKSIA :: teksti pia alatorvinen, kuvat ekopine oy

Kahdesta jätteestä syntyy laatutuote
Hannu Kokko tietää, miten 10 euron tuotteen arvo
40-kertaistetaan viikossa jätteen avulla. Tuotetta on
Pohjois-Suomessa tarjolla yllin kyllin ja asiakaskuntaakin maailmanlaajuisesti.
Kyse on sellutehtaan toiminnassa syntyvän sivuvirran eli mäntyöljyn käytöstä puun kyllästämisessä. Hannu Kokon Ekopine-yrityksen kehittämällä menetelmällä pienestäkin puusta, jota voidaan pitää metsän hoidon sivuvirtana, tuotetaan nopeasti maisemarakentamiseen kestävää ja ekologista
materiaalia.
Muun muassa Sitra on puhunut kiertotaloudesta ja sivuvirtojen hyödyntämisestä jo vuosia. Oamkin ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteinen
Maaseudun yrityssymbioosit -hanke etsii yritysten yhteistyöllä tehokkuutta materiaalien käyttöön. Hannun mielestä Pohjois-Suomessa vieläkin vähän peitellään sivuvirtojen olemassaoloa.
– Voitaisiin avoimesti puhua jätteistä ja yritettäisiin yhdessä aktiivisesti löytää käyttöä niille.
Hannun arvion mukaan metsäala on edelleen konservatiivinen, ja
siellä on vain vähän rohkeaa ajattelua. Myös metsänomistajat tyytyvät
raaka-ainetuottajan rooliin, vaikka he voisivat itse olla aktiivisempia tuotteensa kanssa. Metsän paremmasta hyödyntämisestä hyötyisi erityisesti Pohjois-Suomi.
– Monet vain valittavat alhaista hintaa, mutta eivät tee mitään.
Metsäalaa on tavattu pitää jättiläisten pelikenttänä. Hannu muistuttaa, että pienetkin toimijat voivat olla merkityksellisiä omalla erikoisalallaan. Pienemmällekin puulle olisi paljon käyttöä, jos saataisiin alan yritykset puhaltamaan yhteen.
Sivuvirtojen jalostuksesta voi syntyä myös uusia sivuvirtoja, joita voi
edelleen hyödyntää. Esimerkiksi mäntyöljyä kuluu paljon biodieselin valmistuksessa, mistä syntyy kuitenkin ”jäteöljyä”. Sillä on puun kyllästyksessä mielenkiintoisia uusia käyttömahdollisuuksia.
– Kumpi on tulevaisuudessa arvokkaampaa, puukuitu vai siitä saatavat nesteet?

Metsäala ei ole vain isojen
toimijoiden hommaa.

Lue lisää Maaseudun yrityssymbioosit -hankkeesta: oamk.fi/myssy
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R EHTO R I M M E J O U KO PA ASO täy t tää 60 vuot ta 4.6. Yksi hä nen m ieleen pa i nuvi m m ista
synt ymäpä ivä mu istoistaa n on 1990 - luvu lta, ku n hä n ol i va i monsa Leena n ka nssa N uorkau ppa ka ma ri n kokou ksessa Genevessä. Edeltävä l le i l la l le osu nut viera i lu pa i ka l l isessa
isä ntäperheessä mu ut tu i yl lät täen synt ymäpä iväju h l i ksi: sha m pa n japu l lot poksa htel ivat
sveitsi lä isen isä n nä n osoit taessa vieraa nva ra isu ut taa n !
teksti JA kuva anne peltola

