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MIKSI TEKNOLOGIA-ALA
EI HOUKUTTELE TYTTÖJÄ? :: 10
LUONNOSSA, LUONNOSTA,
LUONTOON! :: 18

JUURILLA :: 4

Vili kokoaa kiinnostavat
brändit tarjolle
Opiskelijoiden yritys Kure houkuttelee tavalliset ihmiset designin pariin

JOHTOAJATUS :: KUVAT MARJO SORMUNEN, PEKKA KALLASAARI

Aloitamme
varainhankinnan
Oamkissa
Ammattikorkeakoulut saivat kesällä opetus- ja
kulttuuriministeriöltä luvan aloittaa varainkeruun. Aikaa annettiin vähän, sillä keruuaika on
1.8.2017–28.9.2018.
Valtioneuvosto on varannut ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen 24 miljoonaa euroa.
Valtion vastinrahoitus kohdennetaan ammattikorkeakoulujen kesken suhteessa ammattikorkeakoulujen keräämään yksityiseen pääomaan.
Rahalahjoitukset ovat vastikkeettomia. Kuitenkin vähintään 10 000 euron yksittäinen lahjoitus voidaan kohdentaa tietylle koulutusalalle.
Lahjoittaja voi näin vaikuttaa Oamkin työelämäläheisen toiminnan kohdentamiseen.
Lahjoittamalla Oamkille edistät pohjoisen
Suomen ihmisten ja elinkeinoelämän hyvinvointia. Jokainen summa on merkityksellinen ja auttaa luomaan hyvinvointia alueellemme!

JOUKO PAASO
Rehtori, toimitusjohtaja

JOUKO PA ASO OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN
REHTORI, JOKA HARRASTAA SUUNNISTUSTA, GOLFIA
JA MATKUSTELUA.
blogit.oamk.fi/rehtori

2

Oulun ammattikorkeakoulun

Toimituskunta Mikko Pulli, Marjo Sormunen

sidosryhmälehti, Kotkantie 1,

Kansikuva Anne Aho

PL 222, 90101 OULU, toimitus@oamk.fi

Painos 900 kpl, Erweko Oy

Vastaava päätoimittaja Jouko Paaso

Paperi Munken Pure

Päätoimittaja Anne-Maria Haapala

Vuoden 2017 kolmas numero.

Toimituspäällikkö Anne Aho

Seuraava numero ilmestyy joulukuussa 2017.

AD, kuvatoimittaja Heidi Tauriainen

Aito löytyy myös verkosta: oamk.fi/aito

Julkaisuneuvosto Jouko Paaso, Jyrki Laiti-

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

nen, Marja Sarajärvi, Anne-Maria Haapala

NOSTOJA ::

VETOVOIMAMME K ASVOI
Syksyn yhteishaussa 6.–20.9. yhtä aloituspaikkaamme tavoitteli 4,3 ensisijaista hakijaa. Vastaava luku viime syksyn haussa oli 3,7. Hakijamäärältään suosituin oli sosionomikoulutus, jonka yhtä
aloituspaikkaa haki 12 ensisijaista hakijaa. Kaikkiaan ensisijaisia hakijoita koulutuksiimme oli 733 ja
yhteensä hakijoita oli 1 237. Aloituspaikkoja oli tarjolla 170 agrologin, insinöörin, sairaanhoitajan,
sosionomin ja tradenomin koulutuksiin.

#Oamkinhallitus
Ammattikorkeakoulumme uuden
hallituksen puheenjohtajana jatkaa
Timo Levo. Hallituksen jäsenet ovat
Kari Mattila, Maire Mäki (varapuheenjohtaja), Markus Mäkitalo, Eija
Rajakangas, Kalervo Ukkola ja
Mari Viljas. Esittelijänä toimii
rehtorimme Jouko Paaso.

NAUTI KONSERTEISTA JA
TUE PIANOKILPAILUA

YHTEISTYÖ
PALKITAAN
Valitsimme syyskuun Oamk-gaalassa
Vuoden sidosryhmäksi Oulun kaupunginteatterin, jonka toimitusjohtaja Tuija Hyppönen vastaanotti kunniakirjan.
Vuoden alumniksi valitsimme musiikkipedagogi (AMK) Ville Mankkisen. Katso
haastattelut: oamk.fi/gaala

Marraskuussa voit nauttia 100 tapaa kokea
kulttuuri -kokonaisuuteemme kuuluvasta konserttisarjasta, jonka lipputuloilla kartutamme XI
Leevi Madetoja -pianokilpailun palkintorahastoa.
Konserttisarja alkaa 13.11., jolloin esiintyvät
Soile Isokoski, sopraano ja Outi Rahko, piano.
Lisätietoa: oamk.fi/suomi100



EDISTÄ HYVINVOINTIA
– LAHJOITA OAMKILLE
Tutustu varainhankintatyöhömme ja
tee lahjoitus. oamk.fi/varainkeruu
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– PYRIMME OLEMAAN
ENEMMÄN KUIN
MYYMÄLÄ.
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JUURILLA :: TEKSTI JA KUVA ANNE AHO

Design kaikkien saataville
Koko ajan tulee yllätyksiä, naurahtaa huhtikuussa avatun Kuren myyntipäällikkö Vili Huovinen.

Miten Ouluun saisi palan Budapestin mielenkiintoisesta kauppamaailmasta? Tätä mietti
ryhmä Oamkin liiketalouden opiskelijoita, kun
he viime vuoden seminaarireissullaan tutustuivat kaupungin tarjontaan.
– Perustin viime vuonna oman brändin,
joka tekee puisia aurinkolaseja. Sen myötä ehdotin opiskelijatiimillemme, että perustaisimme suomalaiseen designiin liittyvän liikkeen
Ouluun, liiketalouden kolmannen vuoden opiskelija Vili Huovinen taustoittaa.
Tiimi pohti ajatusta joululoman yli. Avajaisia Oulun Hallituskadulla sijaitseva Kure vietti
huhtikuussa opiskelijoiden remontoitua tilat
mieleisekseen.
– Etelässä on tämäntyyppisiä myymälöitä
paljon, mutta Oulusta tällainen puuttui. Lainaa
etsiessämme löysimme vielä meille sopivan
pankin, joka kannusti meitä toteuttamaan hyvänä pitämänään idean. Rupesimme itsekin
uskomaan tähän ja toteuttamaan tätä täysillä.
Tavoitteena oli suunnitella myymälä, johon
tavalliset ihmiset uskaltavat tulla.
– Haluamme rikkoja rajoja ja houkutella
tavallisia ihmisiä kotimaisen designin pariin.
HYPISTELYÄ JA PALVELUA K AIVATA AN
Kurea pyörittävät opiskelijat ovat valinneet Terwa-akatemian suuntautumisvaihtoehdon, jossa
liiketaloutta opiskellaan vuoden opintojen jäl-

keen omaa yritystä pyörittämällä. Kuren taustalla toimii opiskelijoiden yritys Räikiä Oy. Nuoret yrittäjät on otettu hyvin vastaan.
– Myymämme brändit ovat olleet innoissaan siitä, että tällainen liike on vihdoin pohjoisessa. Asiakkaat ovat tyytyväisiä, kun nyt on
muitakin vaatteita kuin niitä, joita myydään kaikissa kauppakeskuksissa.
Vilin mukaan asiakkaat ovat siirtymässä
verkkokaupoista kivijalkaliikkeisiin.
– Asiakkaat arvostavat sitä, että pääsevät näkemään ja hypistelemään tuotteita sekä
saavat palvelua.
Kure myy tällä hetkellä yli 30 brändin tuotteita, joita hyllyistä löytyy päälle kaksi sataa.
Tavoitteena on saada muutakin elämää liikkeeseen.
– Pyrimme olemaan enemmän kuin myymälä. Haluaisimme enemmän tapahtumia ja
ympärillemme eläväisen yhteisön.

Oman liikkeen perustaminen nollasta on
opettanut paljon.
– Suurin anti on ollut syntyneet suhteet ja
se, että on päässyt tekemään töitä upeiden
tyyppien ja yrittäjien kanssa ympäri Suomen.
Vaikka käytännön työn pyörittäminen on
opiskelijoiden vastuulla, saavat he apua Oamkilta.
– Tiimiohjaajamme mentoroivat meitä ja
antavat myös hyviä neuvoja esimerkiksi markkinointiin. Meidän täytyy kuitenkin itse tehdä
käytännön työt ja olla vastuussa.
Kuressa mukana olevat ovat hitsautuneet
toisilleen tuntemattomista ihmisistä tiiviiksi
tiimiksi.
– Kurea ei olisi, jos meillä ei olisi näin
hyvää jengiä. Oikeat ihmiset tekevät tämän.
Jokainen meistä tekee kunnianhimoisesti
töitä Kuren eteen.

YLLÄT YKSIÄ KOKO AJAN
Ensimmäisen neljän kuukauden taipaleensa aikana Kure tarjosi Vilin mukaan yllätyksiä jatkuvalla syötöllä.
– Yllätyksinä on tullut isoja rahareikiä,
mutta myös paljon positiivista. Esimerkiksi
yhteistyö brändien kanssa on ollut mukavaa,
ja olemme päässeet muutamaan otteeseen
myyntitavoitteisiin.

liiketalouden opiskelijoiden tiimi. Myyntipäällikön
tehtäviä hoitavat Jenni Santaniemi ja Vili Huovinen.

KUREN TAK ANA ON
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TEORIASTA TOTTA :: TEKSTI ANNE AHO, MARJO SORMUNEN, KUVA KATI LEINONEN

Yhteistyöhön Oamkin kanssa ollaan tyytyväisiä
Parhaimmillaan yhteistyö on nopeuttanut yritysten ja organisaatioiden tavoitteiden toteutumista.

”ERITTÄIN INNOVATIIVINEN
HENKILÖKUNTA. HEIDÄN
TOIMINTATAPANSA ON
AVOIMUUTTA TUKEVA.”
Vastaajan kommentti kysymykseen:
Mitkä asiat vaikuttavat voimakkaimmin
siihen, että pidätte yhteistyötä onnistuneena?

Oamk selvitti tänä keväänä sidosryhmiensä
tyytyväisyyttä yhteistyöhön. Taloustutkimus
Oy:n toteuttamassa tutkimuksessa kävi ilmi,
että sidosryhmien halukkuus suositella yhteistyötä Oamkin kanssa oli erinomainen.
– Haluamme tarjota yhteistyökumppaneillemme osaavia ammattilaisia ja mahdollisuuden kehittää toimintaansa eteenpäin. Vuosittain 120 yritystä on mukana korkeakoulumme
kehittämishankkeissa, rehtori Jouko Paaso
kertoo.
Tutkimuksen mukaan Oamkin kaksi selkeää vahvuutta ovat molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyö sekä osaavien työntekijöiden
rekrytoiminen ammattikorkeakoulusta. Sidosryhmät kokivat myös, että esimerkiksi uusien,
konkreettisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä tehokkuuden ja tuottavuuden lisääntyminen ovat nopeutuneet yhteistyön ansiosta.
YHTEIST YÖ HYÖDY TTÄ Ä MOLEMPIA
Tutkimuksessa selvisi lisäksi se, että sidosryhmien yhteistyölle asettamat neljä päätavoitetta myös toteutuivat parhaiten. Niitä olivat
molempien osapuolten hyötyminen, verkostoituminen, uuden tiedon saaminen sekä osaavien
työntekijöiden rekrytoiminen.
– Meidän näkökulmastamme yhteistyö
vahvistaa työelämäläheistä osaamistamme,
niin organisaationa kuin erityisesti opiskelijoidemme ja henkilökuntamme osalta. Tehtä-

vämme on koulutuksen lisäksi kehittää työ- ja
elinkeinoelämää sekä vahvistaa alueen elinvoimaisuutta, Jouko korostaa.
Yhteistyökumppanit voivat myös vaikuttaa
valmistuvien opiskelijoiden osaamisprofiiliin ja
saada projektitöiden, harjoitteluiden ja opinnäytetöiden kautta juuri tarpeisiinsa vastaavia
työntekijöitä.
KEHITETTÄVÄ Ä K ANSAINVÄLIST YMISEN EDISTÄMISESSÄ
Yhteistyössä on myös kehittämistä. Sitä toivottiin esimerkiksi verkostoitumiseen, kansainvälistymiseen sekä kestävän kehityksen periaatteiden omaksumiseen.
– Tartumme tutkimuksessa esiin nousseisiin kehityskohtiin ja lähdemme viemään niitä
eteenpäin. Koulutus- ja tki-johtajamme paneutuvat tuloksiin ja laativat niiden perusteella tarvittavia toimenpiteitä, Jouko sanoo.
Ammattikorkeakoulu sai kiitosta siitä, että
yhteydenottoihin vastataan hyvin. Petrattavaa
olisi kuitenkin tiedonsaannissa sekä siinä, miten asiantuntijoita pääsee lähestymään. Yleisesti ottaen yrityskumppanit arvioivat Oamkin
toimintaa kriittisemmin kuin julkinen sektori,
joka oli yhteistyöhön tyytyväisempi.
– Haluamme olla asiantunteva, työelämäläheinen ja ennen kaikkea helposti lähestyttävä.
Siksi aiomme seurata aktiivisesti, miten toimenpiteemme lähtevät vaikuttamaan kehityskohteisiin.

TIETOA TUTKIMUKSESTA
Taloustutkimus Oy:n tekemään tutkimukseen haastateltiin 200 sidosryhmän edustajaa.
Tiedonkeruu tehtiin puhelinhaastatteluina 29.5.–12.6.2017 välisenä aikana. Tutkimusta
jatketaan teemahaastatteluina.
6
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LÄHIKUVASSA :: TEKSTI JA KUVA ANNE AHO

Yhteisen hyvän etsijä
Tekemällä oppiminen on Oamkin varainhankinnan yhteyspäällikkönä aloittavalle Ville Kärkkäiselle
se kaikkein vahvin juttu.

MIKSI HALUSIT MUK A AN VARAINHANKINTAT YÖHÖN?

Minua pidettiin tehtävään sopivana tyyppinä ja
minulta kysyttiin, voisinko hakea siihen. Olen toiminut Polar Bear Pitchingin sponsori- ja yhteistyösopimuksista vastaavana, joten yhteyspäällikön tehtävä oli luonteva. Menin sinne, minne
minut kutsuttiin.

MIK Ä SINUA MOTIVOI?

Se, että saan itse pähkäillä, miten asiat pitää
tehdä ja onnistua toteuttamaan visioni. En usko,
että viihtyisin kovin pitkään kauhean tarkasti
määritellyssä työssä. Se on ehkä se syy, miksi
minua on pyydetty moneen uuteen tehtävään.
Niihin on tarvittu tyyppi, joka pystyy miettimään,
mitä ne tehtävät olisivat.

OLET KOULUTUKSELTASI TRADENOMI,
OLIKO SE PÄ ÄSUUNNITELMASI?
Alun perin olin menossa Sveitsiin hotellinjohtajakouluun. Se oli varteenotettavin vaihtoehtoni, sillä minua innosti ajatus päästä kiertämään
eri maiden hotelleja ja oppimaan työ tekemällä.
Sitten menin kuitenkin käymään koulutusmessuilla. Siellä Tampereen ammattikorkeakoulun
Proakatemian porukka teki niin toimivan esittelyn, että saivat käännettyä suunnitelmani aivan
erilaiseksi.

TULETKO LUONNOSTASI IHMISTEN
K ANSSA JUTTUUN?

Olen ehdottomasti ulospäin suuntautunut ihminen. Esimerkiksi neljävuotiaana en jaksanut
istua sukuni kanssa ravintolan pöydässä, vaan
lähdin viihdyttämään asiakkaita vitseillä ja lauluilla. En jännitä sitä, että menen kertomaan
asioista tai pyytämään jotain silloin, kun itse
uskon asiaan ja olen siitä innostunut. Myyntityö
on mielestäni innostusta ja sen siirtämistä toiselle osapuolelle.

ONKO VINKKIÄ ESIINT YMISTÄ
JÄNNITTÄVÄLLE?

Kun olen itse yleisössä, toivon esiintyjälle pelkkää hyvää. Ihmiset tulevat esiintyjää varten paikalle eivätkä he ole häntä vastaan. He haluavat
kuulla, mitä esiintyjällä on sanottavana. Ihmiset
pelkäävät sitä, että heihin suhtaudutaan negatiivisesti. En ole koskaan törmännyt yleisöön, joka
olisi esiintyjää vastaan.

MIKÄ SINUSSA VOI YLLÄTTÄÄ?

Esimerkiksi se, että vaikka olen luonteeltani hyvin ulospäin suuntautunut, nautin eniten yksin tekemisestä ja harrastamisesta. Olen myös äärimmäisen aktiivinen ja innokas tekemään kotitöitä
laidasta laitaan. En näe miesten ja naisten töitä,
mielestäni olemassa on vain töitä. Viimeisin val-

loitukseni on ompelukone, jonka alan hiljalleen
hallita. Tein 3- ja 4-vuotiaille tytöilleni vanhojen
farkkujen palasista lompakot.

MITÄ ISY YS ANTA A SINULLE?

Se opettaa minulle itsestäni valtavan paljon
ja antaa pakahduttavan ylpeyden tunteen, kun
näen pieniä onnistumisia pienten ihmisten
arjessa.

MIKSI HARRASTAT MA ASTOPYÖRÄILYÄ JA GEOK ÄTKÖILYÄ?

Ensinnäkin siksi, että niitä saa tehdä yksin luonnossa. Niiden tekemisessä on myös jokin syy.
Geokätköilyssä innostaa se, että siinä pitää löytää. Maastopyöräily on puolestaan vauhdikasta ja haastaa eri tavalla. Tykkään myös hiihtämisestä, mutta se on valtavan tylsää.

MIK Ä ON SINULLE TÄRKEÄ Ä?

Uskon tekemällä oppimiseen todella vahvasti.
Painajaiseni ei ole istua luennolla, mutta en vain
opi siten mitään. Keskittymiskykyni loppuu, ja
vilkas mielikuvitukseni lähtee keksimään jotain
muuta. Pyrin myös kaikessa tekemisessäni yhteiseen hyvään. En ole koskaan uskonut riistämismeininkiin, vaan minun mielestäni kaikkien
osapuolten tulee hyötyä.

VAPA A-AJALLA VILLE K ÄRKK ÄINEN viihtyy

luonnossa geokätköilyn parissa.
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REPORTAASI :: TEKSTI MARJO SORMUNEN, KUVAT ANNE AHO JA MARJO SORMUNEN

Tyttöjä kannustetaan
teknologian tielle
MIKSI MATEMAATTISISSA JA LUONNONTIETEELLISISSÄ AINEISSA LOISTAVAT SUOMALAISTYTÖT EIVÄT HAKEUDU OPISKELEMAAN JA TÖIHIN TEKNOLOGIA-ALALLE? TÄTÄ
ONGELMAA RATKOO OAMKIN JA KOULUTUSAVAIN OY:N SINÄ OSAAT! -TIIMI, JOKA ON
AINUT POHJOISSUOMALAINEN TIIMI SITRAN RATKAISU 100 -INNOVAATIOKILPAILUN
FINAALISSA MARRASKUUSSA.

HAUKIPUTA AN ASEMAN KOULUN neljäsluokkalainen
Anna-Sofia Haataja pääsi testaamaan 3D-laseja tyttöjen
teknologiapajassa. – Täällä näkyy ihmisen luuranko ja
verisuonia. Pystyn liikuttelemaan luurankoa silmilläni.
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TYTTÖJEN INNOSTUS
TEKNOLOGIAAN ROMAHTAA
NOIN 12 VUODEN IÄSSÄ.

MIHIN INNOSTUS KATOAA?
– Mitä siellä näkyy? kyselevät Haukiputaan
Aseman koulun neljäsluokkalaiset tytöt 3Dlaseja kokeilevalta Aino-Sofia Haatajalta.
– Täällä näkyy ihmisen luuranko ja verisuonia. Pystyn liikuttelemaan luurankoa silmilläni.
Pian lasit saa nenällään Sonja Koukkari. Hän valitsee laseista hologrammiohjelman.
Sormillaan hän nappaa kiinni virtuaalimaailmassa seikkailevista hahmoista, kuten yksisarvisista ja siirtää niitä silmiensä liikkeillä paikasta toiseen.
– Oho, nyt sun pään päällä on pallo, Sonja
kikattaa.
Tytöt ovat innoissaan 3D-laseista. He eivät
meinaa malttaa odottaa omaa vuoroaan. Sinä
osaat! -tiimi järjesti tyttöjen teknologiatyöpajan Oamkin Kotkantien kampuksella elokuussa.
Tytöille esiteltiin virtuaalilasien ohella 3D-tulostusta, painettavaa elektroniikkaa sekä virtuaalitilaa, jossa voi havainnollistaa esimerkiksi uusia rakennuksia.
– Alakoulussa tytöt ovat ihan yhtä innoissaan teknologiasta kuin pojat. Koko maailma
on tämän ikäisille avoin, työpajaan saapunut
Metsokankaan koulun opettaja Laura Määttä
kertoo.
Mihin tämä innostus sitten oikein katoaa?
– Tämä on se kysymys, johon me haluamme löytää ratkaisun. PISA 2015 -tutkimuksen
mukaan suomalaistytöt ovat luonnontieteissä
maailman toiseksi parhaita, mutta silti he ovat

OECD-maista vähiten kiinnostuneita hakeutumaan tekniikan ja luonnontieteiden alalle, Oamkin kehityspäällikkö Hanna Ylönen kertoo.

KIINNOSTUS ROMAHTAA
MURROSIÄSSÄ
Hannan mukaan Ruotsissa tilanne on ihan toinen. Siellä insinööriliitto julkaisi hiljattain tutkimuksen, jonka mukaan 18–29-vuotiaiden ruotsalaisnaisten haaveammatti on insinööri.
Suomessa taas tyttöjen usko itseensä ja
innostus teknologiaan suorastaan romahtaa
noin 12 vuoden iässä.
– Siksi haluamme vaikuttaa nimenomaan
3.–6.-luokkalaisten tyttöjen asenteisiin. Heille
pitää esitellä teknologia-alan monipuolisuus,
jotta innostus alaa kohtaan ei lopahtaisi.
– Teknologia-alalle pitäisi saada enemmän
hyviä naisesikuvia. Meillä on iso määrä teknisiä keksintöjä, jotka ovat naisten kehittämiä,
mutta niitä ei tuoda tarpeeksi esille. Esimerkiksi koodin ja auton tuulilasinpyyhkijät on kehittänyt nainen, Microsoftin ohjelmapäällikkö
Marianna Halonen kertoo.
– Pyrkimys teknologian hallintaan näkyy
uudessa opetussuunnitelmassa. Esimerkiksi koodaus on tullut osaksi matematiikan opetusta. Oppilaat huomaavat, ettei se ole mitään
kummallista, vaan loogista päättelyä, Laura
Määttä toteaa.

Microsoftin Marianna Halonen asettelee 3D-laseja.
Vasemmalla opettaja Laura Määttä oppilaidensa kanssa.
Oikealla keskellä Oamkin Hanna Ylönen Sinä osaat! -tiimistä.

YLHÄ ÄLLÄ
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Energiaa!

Sinä osaat!

Koodari
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TIESITKÖ?

SUOMALAISTYTÖILLÄ HEIKKO ITSETUNTO
– Suomalaistytöt ovat luonnontieteissä maailman toiseksi parhaita
Singaporen jälkeen. (PISA 2015 -tutkimus)
– Erinomaisista PISA-tuloksista huolimatta tyttöjen luottamus omaan
osaamiseensa tiedeaineissa on Suomessa heikkoa.
– Microsoftin tutkimukseen (2017) osallistuneista suomalaistytöistä ja
-naisista suurempi osuus arvioi taitonsa fysiikassa, kemiassa ja tietojenkäsittelyssä huonoksi kuin hyväksi.
– Yläkoululaiset ja lukiolaiset mieltävät pojat itsevarmoiksi. 49 prosenttia
vastaajista on tätä mieltä. Vain 7 prosenttia liittää tyttöihin käsityksen
itsevarmuudesta. (Kun koulu loppuu -tutkimus 2017)
– Hoiva-ala on yhä tyttöjen suosikki, tekniset alat poikien.
– Viimeisen kymmenen vuoden aikana teknologia-alan työllisyys
Euroopassa on kasvanut kolme kertaa nopeammin kuin muu työllisyys.
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#TytotJaTeknologia

Ihana
insinööri!
MONIPUOLISEN ALAN ESITTELYÄ
Sinä osaat! -tiimin tavoitteena on purkaa työelämän ja koulutuksen segregoitumista eli
jakaantumista vahvasti sukupuolen mukaan.
Tiimi myös luo uusia keinoja, joilla vahvistetaan
tyttöjen luottamusta omaan osaamiseensa.
– Järjestämme tytöille erilaisia teknologiatyöpajoja yhdessä alan yritysten kanssa.
Opettajille ja opinto-ohjaajille tarjoamme täydennyskoulutusta. Luomme digitaalisia kohtaamispaikkoja, joissa tytöt ja teknologia-alan
naisosaajat voivat luoda mentorointisuhteita,
Hanna sanoo.
Hänen mukaansa kaikessa toiminnassa
voidaan hyödyntää digitaalisuutta ja virtuaalitodellisuutta, joiden avulla esimerkiksi osallistuminen työpajoihin on mahdollista pitkienkin
välimatkojen päässä oleville oppilaille ympäri
Suomen.
Pilotoitavana on myös mobiilisovellus, jossa tytöt voivat perustaa pelifirman ja testata, mitä ammatteja ja osaamista pelisuunnittelu vaatii.
Tiimi uskoo, että tyttöjen innostaminen
teknologia-alalle parantaisi suomalaisten kilpailukykyä maailmalla. Microsoft on laskenut,
että jos teknologia-alan työmarkkinoilla olisi
yhtä paljon naisia kuin miehiä, EU:n bruttokansantuote voisi kasvaa jopa yhdeksällä miljardilla eurolla.
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teknologiatyöpajassa
tekemään ja koristelemaan spinnereitä.

T Y TÖT PÄ ÄSIVÄT

JOS TEKNOLOGIA-ALAN TYÖMARKKINOILLA OLISI YHTÄ
PALJON NAISIA KUIN MIEHIÄ,
EU:N BRUTTOKANSANTUOTE
VOISI KASVAA JOPA YHDEKSÄLLÄ MILJARDILLA.

17

KOLUMNI :: TEKSTI KATI HIEKKAPELTO, KUVAT AKI ROUKALA

Luonnossa, luonnosta, luontoon!
Suomen luonto on ilahduttavasti nostettu
juhlinnan aiheeksi satavuotisen itsenäisyytemme juhlavuonna. Luontomme sai ensimmäisenä maailmassa oman liputuspäivänsä (26.8.) ja vuoden aikana vietetään
neljää erityistä luontopäivää sekä järjestetään satoja muita luontoaiheisia tapahtumia.
Suhde luontoon on suomalaisuuden ytimessä. Oikeammin sanottuna suhde luontoon on kaiken ihmisyyden ytimessä, luontokappaleitahan me olemme siinä missä
merilevät, sudet tai muurahaisetkin kansalaisuudesta riippumatta, vaikka jostakin
syystä kovasti äiti maata vastaan tappelemmekin ja sitä kiihtyvällä vauhdilla
tuhoamme.
Maailmalla matkustellessani olen tehnyt täysin mutu-tuntumaan perustuvan
päätelmän: suomalaisilla on keskivertoa
läheisempi luontosuhde kuin monilla muilla. Asuessani Serbiassa tuli puhe metsistä. Ystäväni eivät oikein ymmärtäneet, kun
kerroin ikävöiväni metsään. ”No mikset
mene metsään?” he ihmettelivät. Heidän
metsänsä oli kapea suikale ryteikköä joen
rannalla kaupungin laidalla, kaunis ja rauhallinen paikka, mutta ei se metsä ollut,
minulle. Teneriffalla ystävä vei minua ”villiin

luontoon” ylös vuoristoon. Maisemat olivat
henkeäsalpaavia ja luonto upeaa, mutta
suomalaisen silmissä villeyttä vähensi kummasti joka puolella näyttäytyvä ihmisen kädenjälki: teitä, rakennuksia, sähköjohtoja.
Suurissa kaupungeissa tunnen lähes
säälinsekaista surua, kun katson miten ihmiset viettävät aikaansa puistoissa. En mitenkään väheksy puistoja saati niistä nauttivia ihmisiä, mutta ajatus siitä, että ainoa
kosketukseni luontoon olisi juoksulenkki
hoidetulla puistonurmella, liikenteen katkeamaton humina taustalla, karmaisee.
Suomalainen kaipaa metsään, merelle, tunturiin, suolle, tulee levottomaksi jos
ei säännöllisesti pääse luonnon helmaan.
Suomalainen ei pelkää erämaan hiljaisuutta, villeyttä ja suuruutta, vaan virkistyy siitä, saa voimaa ja sisäistä rauhaa. Luonnossa sydämen syke ja stressihormonien
eritys laskevat ja ihminen on läsnä hetkessä, läsnä itsessään, siellä minne hän oikeasti kuuluukin. Suomi on kärkisijoilla, kun
on tutkittu eri maiden onnellisuutta. Syitä
on tietysti monia, mutta rohkenen väittää,
että luontomme on vahvasti onnellisuuttamme lisäävä tekijä. Hyvää satavuotisjuhlaa kaikille! Ollaan luonnossa!

KATI HIEKKAPELTO ON HAILUOTOLAINEN KIRJAILIJA, PUNKLAULAJA JA TEEN YSTÄVÄ.
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MAAILMALLA :: TEKSTI JA KUVA ANNE AHO

Kansainvälisyyttä opiskelijan kautta
Ulkomaan markkinoille tähyävälle tai jo siellä toimivalle yritykselle kansainvälisestä opiskelijasta
voi olla apua.
Toista vuotta englanninkielisessä informaatioteknologian koulutuksessa
opiskeleva, Vietnamista kotoisin oleva Thanh Dang on tyytyväinen tilanteeseensa. Opintojensa ohella hän työskentelee osa-aikaisesti oman alansa
yrityksessä, kempeleläisessä Softagram Oy:ssä.
– Työn saaminen oli onni. Opinnoista saan teoriaa ja perusteita. Töissä
pääsen oppimaan asioista vielä enemmän ja saan arvokasta työkokemusta, front-end-tehtävien parissa työskentelevä Thanh sanoo.
Ohjelmistokokonaisuuksien visualisointijärjestelmiä kehittävän Softagramin toimitusjohtaja Tommi Tallgren on tehnyt yhteistyötä opiskelijoiden
kanssa aiemminkin.
– Olemme tarjonneet heille projekteja, kuten markkinointi-, käyttäjä- ja
käyttöliittymätutkimuksia. Niistä ovat hyötyneet sekä me että opiskelijat.
Thanhin lisäksi Softagramissa työskentelee toinenkin Oamkin kansainvälinen opiskelija. Tommi on molempiin hyvin tyytyväinen.
– He ovat yritteliäitä ja heillä on jo jonkin verran tarvittavaa osaamista.
Thanhilla on aikaisemman kokemuksensa vuoksi näkemystä työhön, ja hän
voi työskennellä itsenäisesti.
PAIK ALLISTA K ANSAINVÄLISY Y TTÄ
Tommin mukaan globaali yritys voi olla sitä myös paikallisesti.
– Silloin yrityskulttuuriin, myös Suomessa olevaan tuotekehitystiimiin,
tulee alusta lähtien kansainvälinen aspekti. Se auttaa myös luomaan yhteyksiä maailmalle helpommin sekä kielen että verkostojen takia.
Hänen mukaansa kansainvälisten työntekijöiden palkkaaminen laajentaa yritysten mahdollisuuksia toimia Oulussa.
– Kansainväliset rekrytoinnit houkuttelevat ulkomaalaisia tulemaan
Ouluun töihin.
Suomeen Thanhin houkutteli maan korkea osaaminen niin teknologian
kuin koulutuksen saralla.
– Valmistumisen jälkeen haluan jäädä alani töihin Suomeen, hän suunnittelee.

Yhteistyötä opiskelijoiden kanssa? Lisätietoa: oamk.fi/yhteistyo

T YÖN JA OPISKELUN YHDISTÄMINEN tarjoaa insinööriksi opiskelevalle
Thanh Dangille mahdollisuuden soveltaa oppimaansa heti käytäntöön.
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hetkiä

KEM I N K AU PU N G I N O R KESTER I N I NTEN D ENT TI N Ä t yöskentelevä, 2004 musi i kkipedagogi ksi

va l m istu nut Vi l le Ma n kki nen va l it ti i n Oa m ki n Vuoden a lu m n i ksi. – Pää l l i m mä i nen tu n ne ol i
hä m men nys, si l lä Oa m kista va l m istu u vuosit ta i n todel la ky v ykkä itä i h m isiä. Va l itu ksi
tu lem i nen on iso ku n n ia nosoitus. Olen si itä ää ret tömä n i loi nen ja otet tu.
T EKST I JA KU VA A N N E A H O

