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Hyväntekijät keskellämme
Henriikan ystävä on 80-vuotias ahkera käsitöiden harrastaja

JOHTOAJATUS :: KUVAT ANNE AHO, PEKKA KALLASAARI

Teemme yhdessä
korkeakoulutuksen
tulevaisuuden
Itsenäisen Suomen täyttäessä sata vuotta on
erityisen hyvä hetki luoda katsetta myös tulevaisuuteen. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi
jokin aika sitten vision Suomen korkeakoulutukselle ja tutkimukselle vuonna 2030. Visio korostaa korkean osaamisen ja elinikäisen oppimisen
merkitystä. Korkeakouluilta toivotaan joustavia
ja yksilöllisiä opintopolkuja, avoimuutta, aiempaa vahvempaa kansainvälistymistä ja yhteiskuntavastuuta.
Uudistamme Oamkissa parhaillaan opetussuunnitelmia opintojaksoperusteisista osaamisperusteisiksi. Samalla olemme enenevässä määrin siirtymässä kohti tiimiopettajuutta
ja vahvistamassa pedagogista osaamistamme. Nämä ovat askeleita kohti korkeakouluvision kuvaamaa maailmaa, joka edellyttää myös
pedagogisilta ratkaisuilta monimuotoisuutta ja
moniarvoisuutta. Haluamme olla vision toteuttamisessa edelläkävijöitä.
JYRKI LAITINEN
Vararehtori

JYRKI LAITINEN ON OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN VARAREHTORI, JOKA LUKEMISEN LISÄKSI
HARRASTAA HIIHTOVAELLUKSIA JA PURJEHDUSTA.
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NOSTOJA ::

#luotaitseesi

Valitse rohkeasti oma tiesi
Mitä sinä oikeasti haluat opiskella? Tutkaile
sydäntäsi ja valitse rohkeasti. Seuraavat hakuaikamme ovat 9.–24.1. englanninkielisiin ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin International
Business- ja Information Technology -koulutuksiin
sekä 10.–30.1. ammatillisiin opettajan- ja
erityisopettajankoulutuksiimme.
Lue lisää: oamk.fi/hakijalle

#suomi100 KUVA
5. joulukuuta juhlistimme 100-vuotiasta
Suomea osallistumalla koko maan yhteiseen kahvihetkeen yhdessä opiskelijakuntamme OSAKOn kanssa. Ennen
kahvittelua pistimme jalalla koreasti
Suomi-henkisessä diskossamme valotikkujen kera tanssahdellen. Onnea vielä
kerran 100-vuotias itsenäinen Suomi!

Kuva: Aki Roukala

OPAS VERKKOOHJAUKSEEN
Tutustu tuoreeseen Verkko-ohjaaja
-oppaaseemme, joka on tarkoitettu
verkko-ohjauksen työvälineeksi kaikille opintojen ohjauksen, tieto- ja
neuvontatyön, tuutoroinnin, mentoroinnin ja opiskelijoiden hyvinvoinnin parissa työskenteleville. Opasta voi käyttää myös oppimisen ja
opettamisen tukena erityisesti
monimuoto- ja verkko-opinnoissa.
Lue lisää:
u.oamk.fi/verkkoohjaajaopas

OPISKELIJAMME
MY FAIR LADYSSA
Suosituimpiin musikaaleihin kuuluva My
Fair Lady saa ensi-iltansa Oulun kaupunginteatterissa 26.1. Musikaalissa nähdään odotetusti upeita opiskelijoitamme
laulavassa ja tanssivassa ensemblessä.
Lue lisää: teatteri.ouka.fi
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– KUN RYHDYN JOHONKIN,
TEEN SEN PERUSTEELLISESTI.

töitä tekevän Petra Silvennoisen
kaverina on 9-vuotias portugalinpodengo Inka.

KOTITOIMISTOSSA
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JUURILLA :: TEKSTI JA KUVA ANNE AHO

Omaa työtä alusta loppuun
Markkinointiviestintäyritys Punkton Petra Silvennoinen haaveilee
voivansa tarjota tulevaisuudessa töitä muillekin.

– Kasvuajatus on ollut mukana yritykseni alusta asti. En välttämättä halua laajentaa toimintaa isoksi, vaan ehkä enemmän perheen kaltaiseksi, mutta varteenotettavaksi yritykseksi,
kesäkuussa 2016 yrittäjäksi alkanut Petra
Silvennoinen sanoo.
Yrittäjäksi hän rohkaistui freelancerina
luomiensa kontaktien myötä. Sysäystä antoi
myös työpaikkojen vähyys, kun hän valmistui
Oamkista medianomiksi joulukuussa 2015.
– Ajattelin, että minulla on osaamista sekä
halua kehittyä ja mennä eteenpäin, joten alan
yrittäjäksi. Itsensä työllistäminen ja ajatus luoda työpaikkoja muillekin jossain vaiheessa motivoivat myös.
MY Y TEILLE VAHVISTUSTA JA KENK Ä Ä
Yrittäjälle verkostot ja yhteistyökumppanit
ovat olennaisia.
– Työn tekemiseen liittyvän verkoston
lisäksi tarvitsen sellaisen, joka auttaa jaksamisessa. Yksinyrittäjänä minulla ei ole työkavereita, joten on tärkeää saada vertaistukea
muilta yrittäjiltä.
Puolentoista vuoden aikana Petra on kohdannut sekä paikkansa pitäviä yrittäjyysmyyttejä kuin saanut todeta niitä vääriksi.

– Se on totta, että yritys ja siihen liittyvä
vastuu ovat mielessä koko ajan. Raha ei niin
pyöri mielessä, sillä töitä on riittänyt.
Perheen ja yrittäjän arjen yhdistämisen
haasteita Petra ei allekirjoita. Perhearki on
itse asiassa heillä helpompaa.
– Meidän ei tarvitse elää kahdeksasta neljään -rytmissä. Esimerkiksi 6-vuotias poikani
ei ole aina täyttä päivää päiväkodissa, ja
7-vuotias poikani voi tulla iltapäiväkerhosta
kotiin aiemmin. Mieheni työajat vaihtelevat ja
sisältävät reissaamista, jolloin minä voin joustaa työajoissa.
PUOLIVILLAISUUS EI K ÄY
Erityisesti sosiaalisen median palveluita tarjoavia yrityksiä on syntynyt viime vuosina
runsaasti, joten kilpailua riittää.
– Kun myyn palveluitani, kerron tarjoavani apua. Se on valitsemani pehmeämpi lähestymistapa. Vahvuuteni on se, että kun ryhdyn
johonkin, teen sen perusteellisesti. En tee mitään puolivillaisesti toisella kädellä, en edes
kiireessä.
Petraa palkitsee oman työn jäljen näkeminen.
– Minusta on hienoa se, että pankkitilille
tulevat numerot ovat asiakkaan kontaktoinnis-

ta ja palvelun myynnistä lähtien kokonaan
minun omaa työtäni.
Yrittäjänä hän on saanut ylittää itsensä.
Esimerkiksi esiintyminen ei ole koskaan ollut
Petralle mieluisaa, mutta mukavuusalueen
ulkopuolelle hyppääminen on opettanut hänelle uutta itsestä.
– Olen kova jännittämään, mutta olen pystynyt ylittämään itseni. Esimerkiksi viime kesänä tein Kuuskan paluu -tapahtuman esiintymislavalta yleisön edestä livevideon sosiaaliseen
mediaan.
Yrittäjyyttä miettiviä Petra vinkkaa kartoittamaan alan kilpailutilanteen, riskitekijät sekä
sen, onko itsellä valmiita kontakteja ja asiakkaita vai tuleeko kaikki aloittaa nollasta.
– Tämän lisäksi lähipiiristä on löydyttävä
ihmisiä, jotka tukevat sinua. En olisi ryhtynyt
tähän ilman mieheni tukea. Luotan myös intuitioon: jos jostain tulee hyvä fiilis, menen sen
mukana.
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TEORIASTA TOTTA :: TEKSTI JA KUVA ANNE AHO

Aina on töitä, jotka tarvitsevat tekijöitä
Digitalisaatio mullistaa työmarkkinoita. Se hävittää vanhoja tehtäviä,
mutta luo myös uusia, joista kaikista ei vielä tiedetä mitään.

Tietokirjailija, kasvuyrittäjä, biohakkeri ja
asiantuntija Teemu Arina on tutkinut muun
muassa sitä, miten työ, johtaminen ja oppiminen muuttuvat digitalisoituvassa maailmassa.
– Digitalisaation myötä työttömyys nousee
varmasti hetkellisesti, mutta se myös luo uusia työpaikkoja, Teemu kertoo.
Digitaalisten teknologioiden yleistyminen
koetaan myös pelottavana: joistakin ammateista tulee turhia, mutta samalla tulee uusia
tehtäviä, joista tällä hetkellä ei tiedetä mitään.
– Aina on kuitenkin tehtäviä, joiden tekijöistä on huutava pula. Esimerkiksi tällä hetkellä on räjähdysmäinen tarve ihmisille, jotka
ymmärtävät algoritmeja, pystyvät implementoimaan asioita kännykkäsovelluksiksi ja osaavat hyödyntää tekoälyä, Teemu sanoo.

VIRITÄ T YÖPISTEESI
BIOHAKKERIN VINKEILLÄ:
– hanki huonekasveja tai viherseinä
– huolehdi ergonomiasta: sähköpöytä, satulatuoli, rannetuki,
seisontamatto, näyttö silmien
korkeudella, ergonominen hiiri,
vastamelukuulokkeet, puhelintelakka
– hyödynnä luonnonvaloa tai hanki
säädettävä, sävyä vaihtava valaistus
– pidä vesipullo saatavilla, käytä
hierontapalloa tai tärinälevyä.

6

TEKNOLOGISET RATK AISUT ARKIPÄIVÄIST Y VÄT
Teemu uskoo, että robotti voi hoitaa tulevaisuudessa terveydenhoitajan työn, sillä lääketieteen puolella koneet ovat hänen mukaansa
usein ihmistä tarkempia ja parempia.
– Jonkun tulee kuitenkin pitää huolta roboteista ja koneista, kehittää niitä ja miettiä niille käyttöä.
Teknologia arkipäiväistyy ja sulautuu
ihmisten maailmaan nopeasti.
– Esimerkiksi kynä oli aikoinaan teknologinen ratkaisu. Kännyköitä oli alussa vain harvoilla. Moni ajatteli, ettei koskaan tarvitse
moista. Samalla tavalla käy uusien teknologioiden kanssa. Tulevaisuudessa mikrosirun laittaminen ihmisen aivoihin on yhtä arkipäiväistä
kuin nyt kännykkä kaikkien käsissä.

Hän uskoo vakaasti siihen, että tulevaisuuden työelämässä pärjätäkseen on tuettava
omaa työtä ja oppimista teknologian avulla.
– Teknologian taustalla on transhumanistinen ajatus siitä, että se voi viedä ihmisyyttä ja
ihmiskuntaa uudelle tasolle. Tai tehdä meistä
tyhmempiä. Uskon enemmän kehittymiseen,
koska olen optimisti.
SUKUPOLVIEN KUILU
Miten sitten pysyä työelämässä mukana vielä
10–15 vuoden päästä?
– Tutustuisin vahvasti alustatalouden palveluihin sekä palveluihin, joiden avulla voi tehdä mikrotyötä netin kautta.
Digitalisaatio haastaa kuitenkin sukupolvet, sillä lähtökohdat ovat hyvin erilaiset.
– Meillä on digitaalisen käyttöosaamisen
kuilu niiden välillä, joilla on ollut pääsy nettiin
ja niillä, joilla ei ollut. Lasken vanhemmaksi väestöksi jo 35-vuotiaat. He ovat perheen ja työn
kanssa niin kiireisiä, ettei oman osaamisen
päivittämiseen ole aikaa. Nuoret taas kasvavat laitteiden ja välineiden parissa ihan uuteen
maailmaan ja näkevät sen eri tavalla.
Mikä nykyajan työelämässä ja tavassa tehdä työtä ei Teemun mielestä saisi kadota tulevaisuudessa?
– Luovuus ja luovat prosessit ovat aina
olleet se kiinnostavin osa, sillä kukaan ei
halua olla koneen osa tai ratas. Teollistuminen
ja automatisoituminen ovat vapauttaneet meille aikaa luoda uutta ja kokea siten onnistumisen tunteita.

– TULEVAISUUDESSA
MIKROSIRU AIVOSSA
ON YHTÄ ARKISTA KUIN
KÄNNYKKÄ KÄDESSÄ.

TEEMU ARINA uskoo teknologia n keh it tävä n i h m istä pa rem ma ksi. Hä nen
si l mä lasi nsa vä hentävät d igitaa l isista ki n la it teista tu leva n si n isen va lon
ha it tava i kutu ksia. Si n i nen va lo on l uon nol l ista, m ut ta se hä i ritsee
n u ka hta m iseen va i kut tava n melaton i i n i n erit ystä.
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LÄHIKUVASSA :: TEKSTI JA KUVA MARJO SORMUNEN

Kansantanssi sydämen asiana
Vuoden tanssintekijänä Etnogaalassa palkittu Oamkin lehtori
Petri Kauppinen, 45, haluaa tanssinopettajat kaikkiin kouluihin.

KUINKA KAUAN OLET TANSSINUT?
Olen tanssinut 4-vuotiaasta lähtien eli 41
vuotta. Tanssisuhde on elämäni pisin suhde.
Sain ensikosketuksen kansantanssiin 4-vuotiaana Oulunsalon Nuorisoseuran pikkujouluissa, ja siitä lähtien tanssi on kuulunut elämääni.
SINUT PALKITTIIN ETNOGAALASSA
ANSIOITUNEENA KANSANTANSSIN
EDISTÄJÄNÄ. MIKÄ KANSANTANSSISSA
KIEHTOO?
Kansantanssi on meidän suomalaisten oma
tanssilaji, joka on äärettömän sosiaalinen ja
yhteisöllinen. Kansantanssin voima on nimenomaan jaetussa kehollisessa kokemuksessa.
Tällä hetkellä eletään kansantanssin uutta
buumia, mikä näkyy muun muassa harrastajamäärien hienoisena kasvuna erityisesti Oulun seudulla. Kansantanssia pidetään nykyään
myös uskottavan näyttämötaiteena.
KUVAILET SUOMI 100 -JUHLAVUOTTA
”IHAN HILLITTÖMÄKSI”. MIKSI?
Tämä vuosi on ollut aivan mieletön! Esimerkiksi Koko Suomi tanssii -kampanjamme on
tavoittanut yli kaksi miljoonaa suomalaista,
mikä on ihan käsittämätöntä. Tanssi yhdistää
ihmiset. Lisäksi olen saanut olla mukana kymmenissä eri produktioissa, joissa tutkitaan

suomalaisuutta tanssin keinoin. Minusta Suomi 100 -juhlavuotena meidän suomalaisten itsetunto on vihdoin valmis siihen, että voimme
hyvillä mielin vetää lipun salkoon ja seistä sen
vierellä kilistäen samalla skumppaa – ilman
suurta ahdistusta.
TANSSIT YHÄ VÄHINTÄÄN 10 TUNTIA
VIIKOSSA. MITEN RENTOUDUT?
Tanssiessa purkautuu niin paljon energiaa,
etten koe uupuvani. Ruokaa kyllä pitää laittaa
paljon, ja ruoanlaitto on mukava harrastus.
Saatamme vaimoni kanssa kokata päivätolkulla pelkästä kokkaamisen ilosta. Etenkin
vietnamilaiset kevätkääryleet kutittelevat
makuhermojani. Lisäksi touhuan 4-, 6- ja
10-vuotiaiden lasteni kanssa. Olemme tanssiva perhe, sillä myös vaimoni opettaa tanssia Oamkissa. Kaikki lapsemme harrastavat
tanssia – ihan omasta tahdostaan. Tai pikemminkin olemme tanssiva suku, sillä molempien suvuista löytyy liuta tanssin ammattilaisia
ja harrastajia.
MISTÄ UNELMOIT?
Toivon, että tanssi vietäisiin kouluihin rohkeasti omaksi oppiaineeksi tai että se olisi
ainakin osa lasten fyysistä kasvatusta. Ruotsissa jo alakouluissa on tanssinopettajia, jotka opettavat lapsille kehollista ilmaisua. Esi-

merkiksi matematiikkaa voi opiskella tanssin
avulla. Tanssi on äärimmäisen arvokasta sosiaalisten taitojen opettelussa, ihmissuhteiden
muodostamisessa sekä koordinaation ja kehon ymmärtämisessä.
VOIVATKO KAIKKI OPPIA TANSSIMAAN?
Kyllä! Rytmitajuttomia ihmisiä ei ole. Kaikki
on lihastyötä. Usein ongelma on siinä, että
ajatellaan liikaa eikä uskalleta luottaa lihasmuistiin ja kehoälyyn. Eihän ihminen hetkessä
opi kävelemäänkään. Tanssissa pitää olla
itselle armollinen eikä vaatia kaiken osaamista
heti, pelkällä sormen hipaisulla.
OLET UUDEN PEDANSSI-VERKKOLEHDEN PÄÄTOIMITTAJA. MIKÄ ON
PEDANSSI?
Pedanssi-nimi on yhdistelmä pedagogiikkaa
ja tanssia. Lehti on tanssin ja tanssikasvatuksen asialla. Tällä keinolla saamme keskitetysti julkaistua sitä upeaa työtä, jota Oamkin ainutlaatuisessa tanssinopettajakoulutuksessa
tehdään. Lehdestä voi lukea opettajakunnan
artikkeleita sekä saada tietoa opinnäytetöistä
ja käynnissä olevista projekteistamme.
MITÄ KAIPAAT LAPSUUDESTA?
Niitä ihmistäkin korkeampia lumivalleja, joihin
hypättiin katolta. Niistä on ihanat muistot.
Tutustu Pedanssi-verkkolehteen: pedanssi.fi

OPETTAJA, KOREOGRAFI, K ÄSIKIRJOITTAJA JA OHJA AJA Petri Kauppisen
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monipuolinen työ pohjautuu vahvasti kansantanssiperinteeseen.
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REPORTAASI :: TEKSTI ANNE AHO, KUVAT ANNE AHO, MARIANNE ISOLA, PAULA KALLIO / WWF

Hyväntekijät
keskellämme
AIKA ON ARVOKASTA. ERITYISESTI VAPAAEHTOISTYÖSSÄ, JOSSA
IHMISET HALUAVAT AUTTAA TOISIA ANTAMALLA HEILLE OMAA
AIKAANSA. LUE NELJÄ ERI TARINAA SIITÄ, MITEN SEKUNNIT
MUUTTUVAT AVUKSI JA TUEKSI SITÄ TARVITSEVILLE.

Henriikka Nissilä saa
voimaa ja energiaa itselleenkin.

YSTÄVÄTOIMINNASTA
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TUKILAPSEN PERHE SAA
TÄRKEÄN LEPOTAUON.

VAIN PATJA JA LAUTANEN LISÄÄ
– Olemme olleet Pelastakaa lapset ry:n tukiperhetoiminnassa mukana noin 3,5 vuotta. Päätös
alkaa tukiperheeksi oli koko perheen. Se tuntui
mukavalta tavalta auttaa. Tukilapsemme ovat
10-vuotias poika ja 2-vuotias tyttö. Poika on rauhallinen ja pohdiskelevainen, tyttö kova höpöttämään
ja lauleskelemaan. Tyttö on käynyt meillä vuoden,
poika koko ajan. Halusimme ottaa toisenkin
lapsen, sillä omamme ovat jo niin isoja, että on
mukava hoitaa ja puuhailla pienemmän kanssa.
Eikä se ole kuin yksi lautanen pöydässä ja yksi
patja yläkerrassa lisää. Perheemme omat 11- ja
14-vuotiaat poikamme ovat ottaneet lapset hyvin
vastaan. He oppivat, että on olemassa perheitä
eri tilanteissa sekä yleistä auttavaisuutta ja hyvän
tekemistä. Lapset ovat meillä yhden viikonlopun
kuukaudessa perjantaista sunnuntaihin. Joskus
he ovat yhtä aikaa, yleensä kuitenkin eri aikaan.
Viikonloppu on sopivan pituinen aika. Emme
pysäytä perheemme tavallisia menoja: leikimme,
ulkoilemme, harrastamme ja syömme tavallista
ruokaa. Tukiperhetoiminta auttaa sekä lasta että
hänen perhettään, joka saa tärkeän lepotauon.
Monella tukiperhettä tarvitsevalla on hyvin pienet
tukiverkot eivätkä he saa lasta hoitoon välttämättä
edes hetkeksi. Suosittelen alkamaan tukiperheeksi, mikäli löytää ajan olla lapsen kanssa viikonloppu
ja voi sitoutua vuodeksi. Meillä on mennyt helposti
ilman suurempia ristiriitoja sekä lasten että perheiden kanssa. Tuntuu kivalta, kun voi auttaa toisia.
Marianne Isola, laatuasiantuntija, Oamk

omat pojat ovat ottaneet
perheen kaksi tukilasta hyvin vastaan.

MARIANNE ISOLAN
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AINOAN MAAPALLON PUOLESTA
– Kiinnostuin WWF:n vapaaehtoisten öljyntorjuntatoiminnasta, kun Oulun Toppilassa tapahtui öljyvuoto kesäkuussa. Myöhemmin näin Facebookissa
WWF:n ilmoituksen öljyntorjuntakoulutuksesta ja
kävin syksyllä sekä perus- että ryhmänjohtajakurssin. Peruskurssilla opin käytännön öljyntorjuntatyöstä, esimerkiksi varusteiden oikeasta käytöstä.
Ryhmänjohtajakoulutuksessa harjoittelimme
johtamista sekä opimme lisää torjuntatyöstä.
Opin myös, että öljyntorjuntatyö on viranomaisyhteistyötä, jossa WWF:llä on sovittu rooli. Kävin
molemmat kurssit, jotta voisin tehdä enemmän
auttaakseni, jos jotain tapahtuu. Tulevaisuudessa
aion käydä Helsingissä öljyyntyneiden lintujen
hoito -kurssin. Luonto ja eläimet ovat olleet minulle
aina tärkeitä. Haluan tehdä vapaaehtoistyötä, sillä
meillä on vain tämä ainoa maapallo, jota olemme
tuhonneet jo aika paljon. Haluan tehdä edes vähän
sen hyväksi. Aiemmin olen tehnyt vapaaehtoistyötä
eläinten parissa asuessani Pietarsaaressa. Olin
mukana Suomen eläinsuojeluyhdistyksen toiminnassa: majoitin kodittomia eläimiä ja autoin niiden
pyydystämisessä.
Nina Keränen, kirjasto- ja tietopalvelun
opiskelija, Oamk

MEILLÄ ON VAIN TÄMÄ
AINOA MAAPALLO .
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Oulun Toppilassa sattunut öljyvuoto
toi vapaaehtoiset paikan päälle auttamaan.
Kuva: Paula Kallio / WWF

KESÄKUUSSA

IÄKKÄÄMMÄT KESKITTYVÄT
ELÄMÄN OLENNAISIIN ASIOIHIN .

VOIMAA JA ENERGIAA MOLEMMILLE
– Mietin keväällä, mitä hyväntekeväisyyttä voisin
tehdä. Halusin auttaa niitä, joilla asiat eivät ole niin
hyvin. Mieleni sopukoista muistin ystävätoiminnan.
Selvitin asiaa ja sain kesäkuussa SPR:n kautta
ystäväkseni 80-vuotiaan, yksin asuvan leskirouvan.
Ensimmäinen tapaaminen jännitti. Mutta kun näin
hänet, helpotuin heti. Tulimme toimeen, ja rupattelu
oli helppoa. Ystäväni on kova tekemään käsitöitä,
joista juttelemme yleisen maailmanmenon lisäksi.
Näemme kahvittelun merkeissä hänen luonaan parin
viikon välein. Hän on vähän yksinäinen ja kiittelee
kovasti, kun olen lähdössä. Saan tästä itsekin voimaa ja energiaa. Iäkkään elämä on niin erilaista kuin
tällaisen nuoren, kiireisen opiskelijan. Hänen luonaan
voin rauhoittua, sillä iäkkäämmät tuntuvat osaavan
keskittyä elämän olennaisiin asioihin. Ystävätoiminnassa pitää varautua siihen, etteivät kemiat toisen
kanssa kohtaa. Toiminnan vetäjille ilmoitetaankin
noin kuukauden jälkeen, haluaako tapaamisia jatkaa.
Tärkeää on osata olla kaveri ja jutella sopuisasti,
vaikka kaikki elämänarvot ja näkemykset eivät
kohtaisi. Tämän myötä oma vanheneminen on mietityttänyt, vaikka olen vielä eri elämäntilanteessa.
Valitsin ystäväkseni juuri iäkkään, koska olen aina
tullut heidän kanssaan hyvin toimeen. Tämä tuntuu
luontevalta tavalta auttaa.
Henriikka Nissilä, kirjasto- ja tietopalvelun
opiskelija, Oamk
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HALUAN AUTTAA MUITA
OMALTA OSALTANI.

MOLEMMINPUOLISTA TUKEA
– Teen vapaaehtoistyötä Oulun Seudun Yhden
Vanhemman Perheet ry:n hallituksessa taloudenhoitajana. Teemme kaikki töitä korvauksetta.
Rovaniemellä asuessani olin perustamassa vastaavaa yhdistystä, sillä kaupungissa ei silloin ollut
yksinhuoltajille oikein mitään. Halusin saada tukea
niin itselleni kuin muille. Olen itse ollut yksinhuoltaja reilut kuusi vuotta. Nyt olen naimisissa, mutta
yksinhuoltajan identiteettini säilyy loppuelämän.
Yhdistys vaatii aika paljon aikaa, mutta saan siitä
itsellenikin vertaistukea. Olen yhteisöllinen ihminen
ja haluan auttaa muita omalta osaltani. Olemme
saaneet palautetta, että teemme hyvää työtä.
Yksinhuoltajien arki voi olla helposti raskasta, joten
siitä irtautuminen esimerkiksi askarteluhetkiin tai
retkille on arvokasta. Lapset pääsevät leikkimään
keskenään ja aikuiset puhumaan vertaistensa
kanssa. Moni saattaa olla totaaliyksinhuoltaja eli
heillä ei ole ketään ympärillään. Ilman kolmannen
sektorin toimijoita ihmisillä ei välttämättä olisi
paikkoja, joista saada apua. Jos meille haluaa
tulla tekemään vapaaehtoistyötä, emme käännytä ketään ovelta. Meille voi tulla esimerkiksi
lastenhoitajaksi, vertaistukiryhmien vetäjäksi tai
varaisovanhemmaksi.
Hanna Holopainen,
liiketalouden opiskelija, Oamk

?

HERÄSIKÖ HALU AUTTAA?
– WWF, wwf.fi
– Oulun Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry, osyvp.fi
– Pelastakaa Lapset ry, pelastakaalapset.fi
– Punainen Risti, punainenristi.fi

lapset pääsevät leikkimään toistensa kanssa.
Hanna Holopainen askartelemassa yhdessä Sofian (vas.),
oman poikansa Rekon sekä Pekon kanssa.
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ASK ARTELUILLOISSA

KOLUMNI :: TEKSTI KATI HIEKKAPELTO, KUVAT AKI ROUKALA

Matkalla minäksi
Jokainen etsii jossain elämänsä vaiheessa vastausta kysymykseen kuka minä olen.
Etsintä liitetään yleensä nuoruusvuosiin,
mutta itse kohta viisikymppisenä olen huomannut, ettei se taida loppua koskaan. En
ole `valmis minä` ja tuskin tulen olemaankaan. Toki tunnen itseäni paremmin kuin
nuorena, ja vuosien karttuessa myös uskallan olla juuri sellainen kuin olen enemmän
kuin ennen. Siitä huolimatta minä on edelleen myös mysteeri; outo planeetta jossa
on kartoittamattomia seutuja ja purjehtimattomia meriä, ja hyvä niin.
Ennen vanhaan kaikki saattoi olla helpompaa. Paikka yhteisössä, ja elämäntehtävä sekä minäkuva sen myötä, oli ennaltamäärättyä. Itseään ei tarvinnut lähteä
etsimään meditointikurssilta tai reppureissulta Aasiasta. Toisaalta, jos sisimmässään kaipasikin jotakin muuta kuin pottupellon kuokkimista ja villan karstaamista,
ei auttanut kuin purra hammasta ja antaa
kaihertaa. Yhteisö ja sen normit tukahduttivat tehokkaasti liian yksilölliset pyrkimykset,
eikä Aasiaan ollut torpasta mitään asiaa.
Nykyään sen sijaan on suorastaan vaatimus tehdä yksilöllisiä valintoja ja toteut-

taa itseään. Sekään ei välttämättä ole
helppoa, sillä tarjolla olevat vaihtoehdot
ovat lähes poikkeuksetta markkinoiden,
median ja sosiaalisen median määrittelemiä, silkkaa näennäisvapautta. Minuutta rakennetaan vimmaisesti selfieillä, tavaroilla,
suorituksilla ja elämyksillä huomaamatta,
että oma minä onkin ihan hukassa vaikka
se facebookissa näyttäisi kuinka hienolta.
Oma itse on ehkä elämän suurin ja tärkein tutkimusmatka; toisille selkeästi viitoitettu ja helposti kuljettavissa oleva tie,
toisille pimeää ryteikköä ja upottavaa rämettä, monille vaihtelevasti molempia. Minäkuva muuttuu matkan ja vuosien varrella, se rakentuu ja selkiytyy hajoten välillä
palasiksi, joita sitten etsitään ja liimataan
ja korvataan uusilla. Matkan päämäärä on,
näin uskon, tulla kulloisessakin elämänvaiheessa sinuiksi sen tyypin kanssa jota minäksi kutsun. Vai pitäisikö sanoa minuiksi.
Olla oma itsensä on kykyä kuunnella omaa
sisäistä ääntään vaikka muut mitä metelöisivät, kykyä olla rehellinen, uskollinen ja armollinen itselleen ulkoisista vaatimuksista
ja matkanteon vaikeuksista huolimatta.

KATI HIEKKAPELTO ON HAILUOTOLAINEN KIRJAILIJA, PUNKLAULAJA JA TEEN YSTÄVÄ.
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MUKANA ARJESSA :: TEKSTI ANNE AHO, KUVA ANTERO STENIUS

Rakennusalan osaamista Arabiemiraatteihin
Oamkin rakennustekniikan vahvasta osaamisesta ja tiimityöskentelystä halutaan ammentaa
oppia Arabiemiraateissa saakka.

American University of Sharjah ratkoo Oamkin rakentamistekniikan osaston sekä monialaiseen tiimityöhön
perustuvan LABs-oppimismallin asiantuntijoiden kanssa
paikallisia rakennusteollisuuden haasteita. Toukokuussa solmittu koulutuskauppasopimus sisältää seitsemän
workshopia, joissa Oamk toimii Sharjahin yliopiston opiskelijoiden ja opettajien sekä yritysten mentorina.
– Ensimmäisessä workshopissa määrittelimme osaalueet, joiden nykytilaa he selvittävät parhaillaan. Valitut
osa-alueet liittyvät esimerkiksi työmaan johtamiseen, tietomallintamiseen ja arkkitehtisuunnitteluun, rakennustekniikan yliopettaja Antero Stenius sanoo.
Suomalainen rakennusalan osaaminen on vahvaa ja
sitä arvostetaan Arabiemiraateissa.
– Meillä on kokonaisnäkemystä, jonka pohjalta ohjaamme heitä. He soveltavat tiedon paikallisiin olosuhteisiin,
Antero jatkaa.
Tavoitteena on myös tehostaa rakennusalan työtä.
Esimerkiksi omakotitalojen rakentamisessa Arabiemiraatit
ovat tasolla, jolla Suomessa oltiin 50-luvulla.
– Arabiemiraateissa on tähän saakka voitu tehdä isommilla resursseilla, mutta se muuttuu lähivuosina. Automatisaatio, robotiikka ja 3D ovat teknologisia ratkaisuja siihen,
lehtori ja yhteistyön projektipäällikkö Kimmo Paajanen
kertoo.
Myös monialainen yhteistyö on keskeisenä tavoitteena.
– Sharjahin yliopiston tiedekunnat ovat vielä erillään.
Tavoitteena on saada heidät ymmärtämään, että monialaisen yhteistyön avulla saavutetaan enemmän, rakennustekniikan lehtori Seppo Perälä kertoo.
Oamkille yhteistyö on koulutusvientiä, mutta myös
tiedonsaantia opettajille, opiskelijoille ja alueen yrityksille.
American University of Sharjah on ollut yhteistyöhön tyytyväinen, ja jatkossa yhteistyötä tehtäneen myös muiden
alojen kanssa.

MONIALAISEN YHTEISTYÖN AVULLA
SAAVUTETAAN ENEMMÄN.

VAHVA A OAMKILAISTA RAKENNUSTEKNIIK AN

osaamista viedään American University of Sharjahiin.
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SOS I O N O M I O PIS KELIJA M M E kävivät lau la massa jou lu lau lu ja neljässä i kä i h m isten pa lvelu -

kod issa ma rrasku u n a i ka na. Ensi m mä isen vuosi ku rssi n opiskel ijat ha lusivat tehdä jota i n
hy vä ntekevä isy y t tä jou lu n a l la. He ideoivat yhdessä lau lu kei kat ja ot tivat yhtey t tä pa lve luta loi h i n. Vastaa not to ol i lä m m i n, ja tutut lau lut sa ivat i kä i h m iset mu kaa n lau la maa n.
T EKST I JA KU VA M A R J O SO R M U N EN

