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JOHTOAJATUS :: KUVA jussi tuokkola

Brändi on
arkisia tekoja
Brändi ymmärretään usein organisaation logona ja visuaalisena ilmeenä. Onhan se toki sitäkin,
mutta ennen kaikkea brändi muodostuu kaikesta
siitä, mitä organisaatio tekee tai jättää tekemättä: miten viestimme, miltä kuulostamme eli miten
toimimme jokapäiväisissä tilanteissa ja kohtaamisissa.
Törmään edelleen tilanteisiin, joissa brändin syvintä olemusta ei ole ymmärretty tai haluttu ymmärtää. On helpompaa seurata omia oikopolkuja, vaikka ne olisivatkin ristiriidassa Oamkin
brändilinjausten kanssa.
Brändi on liiketoiminnan kovaa ydintä, eikä
mitään pehmeää höttöä. Sen rakentaminen on
strategian näkyväksi tekemistä. Kuluttajamarkkinoinnissa harvemmin kyseenalaistetaan brändin
arvoa. Kaikki ymmärtävät esimerkiksi Coca-Colan ja Applen brändin merkityksen yrityksen liiketoiminnalle.
Hyvä brändi on kilpailuetu. Se syntyy asiakaskokemuksesta. Se syntyy rohkeudesta erottua
muista. Siitä yhteisestä matkasta meidän omalla
brändipolullamme.
anne-maria haapala ON OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN VIESTINTÄJOHTAJA,
JOKA ASUU YLI 100-VUOTIAASSA PAPPILASSA JA KIRJOITTAA, DRAMATISOI JA OHJAA
NÄYTELMIÄ. KUTOO LUOTOLAISIA NEULEITA JA HOITAA KANOJA JA LAMPAITA.
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NOSTOJA ::

OAMK
YRITTÄJÄN TUKENA
-TAPAHTUMA 21.4.

kaksi uutta
master-koulutusta

Järjestämme yhdessä PohjoisPohjanmaan Yrittäjien kanssa yrittäjille
suunnatun tapahtuman 21.4. kello 8–12.
Tapahtumassa kuulet, miten voit kehittää
yritystäsi meidän kanssamme. Lisäksi
kerromme Oamkista ponnistaneista
menestystarinoista. Seuraa ilmoitteluamme ja tule mukaan! Tapahtuma
on osa valtioneuvoston kanslian
Kokeileva Suomi -kiertuetta.

Hakuaika suomenkielisiin ammattikorkeakoulu- ja
Master-tutkintoon johtaviin koulutuksiin on

15.3.–5.4.

Ylempään ammattikorkeakoulu- eli Master-tutkintoon johtavia koulutuksia meillä on tarjolla kuusi, joista
kaksi ovat uusia. Ensimmäistä kertaa haussa ovat
ensihoidon kehittämisen ja johtamisen sekä
ympäristöteknologian Master-koulutukset.

Tee mitä
rakastat!

#aluevastuuraportti
Mitä teimme vuonna 2016 alueen
kehittymisen hyväksi? Lue esimerkkejä aluevastuuraportistamme.
oamk.fi/aluevastuuraportti

Lisätietoa osoitteessa
oamk.fi/hakijalle

uutisnälkä?
Jos haluat tietää, mitä ammattikorkeakoulussamme tapahtuu,
tilaa uutiskirjeemme:
oamk.mail-pv.fi

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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JUURILLA :: teksti ja kuva anne aho

Ei päivääkään vaihtoon
Jussi Tuohino oli 16-vuotias perustaessaan ensimmäisen yrityksensä. Yrittäjänä häntä on vienyt
eteenpäin periksiantamattomuus.

Maatilan poikana Jussi Tuohino oppi työnteon merkityksen jo nuorena.
– Maatilalla töitä tehdään käytännössä aina. Työnteko ja siitä nauttiminen tarttuivat äidinmaidosta, kiinteistö- ja infrapalveluita tarjoavan
Alltime Oy:n toimitusjohtaja Jussi kertoo.
Ajatus omasta yrityksestä syntyi sairaalassa. Silloin 16-vuotias
Jussi oli toipumassa liikenneonnettomuudesta, jonka takia lahjakkaan
lumilautailijan treeneihin oli tulossa vähintään vuoden tauko.
– Urheilusta jäävä tyhjyys piti paikata. Sanoin isälle sairaalassa,
että traktoria pystyn ajamaan keppienkin kanssa. Olin varmaan alitajuisesti miettinyt, että haluaisin olla yrittäjä.
Niin sai alkunsa Jussin ensimmäinen yritys, maarakentamiseen
keskittynyt JT Service, jonka hän myi myöhemmin. Tällä hetkellä Jussi
on osakkaana kymmenessä yrityksessä, joista Alltime on tärkein.
– Kun on useampi tukijalka eli yritys, pysyy paremmin pystyssä.
Siinä on kyse riskien hajauttamisesta.
Yritystensä kasvuvaiheissa Jussi kertoo tehneensä töitä kovasti.
Myöhemmin hän on löysännyt työtahtia.
– Yrityksessä mikään ei saisi olla yhdestä henkilöstä kiinni. Olen
koettanut palkata itseäni viisaampia työntekijöitä, jotka osaavat tietyillä sektoreilla tehdä asiat minua paremmin.
Jussi kokee työntekijöiden voinnin yrityksen kannalta tärkeäksi.
– Yrityksen hyvä tulos tulee automaattisena sivutuotteena, jos ihmisillä on hyvä olla töissä. Siksi haluan tietää, miten meidän jengillämme menee ja onko fiilis hyvä.
Hulluuden ja viisauden rajamailla
Kilpaurheilijan taustalla Jussi tietää, että yrittäjällä ja urheilijalla on yhtäläisyyksiä.
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– Niin huippu-urheilijalta kuin yrittäjältä vaaditaan luonnetta, joka kulkee hulluuden ja viisauden rajamailla. Molempien pitää venyä ja jaksaa
tehdä samaa asiaa uudelleen, vaikka voittoa ei tule heti. Se vaatii älytöntä mielenlujuutta.
Kone- ja kuljetustekniikan insinööriksi 2006 Oamkista valmistunut
Jussi hyötyi opinnoista erityisesti luotujen verkostojen ja opinnäytetyön
osalta.
– Tein opinnäytetyönä liiketoimintasuunnitelman silloiselle pääyritykselleni JT Servicelle. Suunnitelman tekeminen kiinnosti, jolloin pohdin ja
mietin sitä tarkasti. Opinnäytetyöstä oli todella apua.
Jussi on käynyt puhumassa yrittäjyydestä eri tilaisuuksissa.
– Nuoret suhtautuvat yrittäjyyteen positiivisesti, mutta yrittäjäksi alkamisen kynnys on iso. Kannustan alkamaan yrittäjäksi, jos uskoo omaan
juttuunsa ja tekee sen hyvin. Asiat eivät tule ilmaiseksi, mutta en itse
vaihtaisi päivääkään pois.
Jussi toivoo, että nuoria rohkaistaisiin miettimään yrittäjyyttä vaihtoehtona.
– Ensimmäiset kolme vuotta pitää tehdä töitä kellon ympäri ja syödä
leipää ja vettä, mutta kuuden vuoden jälkeen voi jo ajella uudella autolla.
Jos haluaa parantaa elintasoa, yrittäjyys tarjoaa siihen parhaimman mahdollisuuden.
Parikymppisenä Jussi muistelee istuneensa traktorissa turvesuolla,
kun kaverit olivat juopottelemassa ja liehittelemässä tyttöjä.
– Silloin tympäisi, mutta ei enää. Yrittäjyys on valinta, ja se vaatii sitkeyttä ja periksiantamattomuutta. Lunta tulee tupaan monta kertaa, mutta silloinkin on vain mentävä eteenpäin.

jussi tuohino toivoo,

että nuoria
rohkaistaisiin miettimään yrittäjyyttä
vaihtoehtona.

– haluan tietää,
miten jengillämme
menee.
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TEORIASTA TOTTA :: teksti ja kuva anne aho

miten haet innovaatiosEteliä?
– Mieti, millaista osaamista tarvitset tuotteesi, palvelusi tai
prosessiesi kehittämisessä.
– Ota yhteyttä meihin:
oamk.fi/innovaatioseteli
– Teemme yhdessä työsuunnitelman palvelusta sekä innovaatiosetelihakemuksen Tekesin
asiointipalvelussa.

on Matias Hallikaisen
mukaan kesää huomattavasti hiljaisempi.
Nyt talvisesonkia kehitetään yhdessä Oamkin
kanssa.

talvi saunalautalla
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Naapurilta arvokas vinkki
Innovaatiosetelin avulla pk-yritykset voivat ostaa asiantuntijapalveluita toimintansa kehittämiseen. Saunalautta SMBoatin Matias ja Samuli Hallikainen kehittävät yrityksensä talvitoimintaa Oamkin kanssa.

Naapurilta saatu vinkki innovaatiosetelistä tuli SMBoatin yhtiömies Matias Hallikaisen mukaan oikeaan aikaan.
– Käytämme innovaatiosetelin yrityksemme talvitoiminnan kehittämiseen. Talvisesonkimme on nyt sitä, että oikeastaan vain meidät ennestään tietävät asiakkaat käyttävät palveluamme, Matias kertoo.
Talvisesongin kehittämisessä yritystä auttaa Oamkin liiketalouden
osaston lehtori Juha Väisänen.
– Uskon, että innovaatiosetelistä on yrityksellemme suuri hyöty. Juhalta saamme neuvoja ja kontakteja markkinoinnin kehittämiseen. Hän
on aktiivinen ja antaa ideoita, ja myös me ehdottelemme ja kyselemme.
Tällainen toimintatapa toimii meille, Matias jatkaa.
Yhteistyö etenee ripeästi. Sopimukset allekirjoitettiin alkuvuodesta,
ja yhteistyön tuloksia on odotettavissa jo keväällä.
– Suurin osa liikevaihdostamme tulee kesällä, jolloin emme juuri
ehdi pitämään vapaata. Kesä on kuitenkin lyhyt, joten jos saisimme tasattua kesä- ja talvikauden, onnistuisimme yli odotusten.
Vuonna 2014 perustetun yrityksen liikevaihto on kasvanut joka vuosi. Yrittäjille Oamkilta saatava apu ensimmäinen laatuaan.
– Oamk on järjestänyt setelin hakuprosessin yrittäjän näkökulmasta hel-

poksi. Hakemus Tekesille täytetään yhdessä, ja vastaus tulee sähköpostiin.
Fiilikset setelistä ovat todella hyvät. Pienyrittäjälle se on huippujuttu.
Innovaatiotoiminnalla kasvumahdollisuuksia
Tekesin innovaatiosetelikokeilu alkoi lokakuussa 2016. Oamkissa on parhaillaan käynnissä neljä innovaatiosetelillä rahoitettua palveluprosessia
alueen pk-yrityksille. Setelin arvo on 5 000 euroa arvonlisävero päälle
laskettuna.
– Setelin tavoitteena on kannustaa yrityksiä innovaatiotoimintaan ja
luomaan sitä kautta kasvumahdollisuuksia, Oamkin kehittämispäällikkö
Jouko Isokangas kertoo.
Setelillä lunastettavan palveluntarjoajan saa yrittäjä valita itse.
Oamk tarjoaa asiantuntijaosaamista muun muassa digitaalisen ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen sekä painettavan elektroniikan
tuotekehitykseen.
– Yritys voi esimerkiksi tehdä nopeasti kokeiluja tai prototyyppejä
selvittääkseen uuden tuotteensa tai palvelunsa käytettävyyttä tai markkinakelpoisuutta. Voimme auttaa yrityksiä myös erilaisissa arviointi- ja
testauspalveluissa.
Tapahtuma yrittäjille Oamkissa 21.4. Lue lisää sivulta 3.
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Lähikuvassa :: teksti ja kuva marjo sormunenteksti marjo sormunen kuva anne
peltola

Tekniikka on luovuuden moottori
Oululaisen digitoimisto Verkkoaseman toimitusjohtajaksi noussut Tiina Räisänen, 35, ei ole koskaan
kaihtanut mitään töitä. Sisukkaalla naisella on taskussaan kaksi tutkintoa Oamkista, joista toisen hän teki
töiden ohessa.
OLET KOULUTUKSELTASI SEKÄ TRADENOMI ETTÄ MEDIANOMI. MIKSI KAKSI
TUTKINTOA?
Valmistuttuani tradenomiksi ei työtilanne Oulussa ollut parhain mahdollinen. Päätin, että opiskelen toisen tutkinnon heti perään. Valitsin viestinnän, sillä halusin ymmärtää markkinoinnin ja
viestinnän kokonaiskuvan.
KOROSTAT TYÖELÄMÄSSÄ KOULUTUKSEN
OHELLA OIKEAA AKTIIVISUUTTA JA ASENNETTA. MIKSI?
Pelkkä koulutus ei riitä, vaan opiskeluaikana
pitää tehdä töitä ja verkostoitua. Eikä mitään
työtä saa väheksyä. Olen itse noussut kymmenessä vuodessa assistentin roolista yhtiön
toimitusjohtajaksi. En olisi päässyt assistentiksikaan ilman aiempaa työkokemustani. Kaikki
työt kuljettavat elämässä eteenpäin ja mahdollisuudet aukeavat niille, jotka ovat aktiivisia ja
uskaltavat kokeilla eri töitä. Meillä Verkkoasemalla on jatkuvasti harjoittelijoita ja pidämme
kyllä hyvistä tyypeistä kiinni.
MILLAINEN ON TAVALLINEN TYÖPÄIVÄSI?
Sellaisia ei ole, sillä työni on hyvin liikkuvaa.
Pyrin kuitenkin pitämään yhden kokonaisen toimistopäivän viikossa. Teen myös usein töitä iltaisin: kirjoitan blogeja, ideoin ja luen digialaan
liittyvää ja muuta inspiroivaa kirjallisuutta, sillä
tämä ala muuttuu koko ajan.
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MOTTOSI ON, ETTÄ TEKNIIKAN JA LUOVUUDEN VOI YHDISTÄÄ. MITEN?
Tekniikka on moottori luovuudelle. Ilman tekniikkaa ja jakelukanavia luovuus jäisi aika pienen piirin nautittavaksi. Tekniikka mahdollistaa
sen, että sisältöjä voidaan tarjota sinne, missä
kohderyhmät ovat. Vaikka tekniikka ei ole kovin seksikästä, voi sekin olla luovaa. Luovuus
ei ole vain visuaalista tai sanallista kekseliäisyyttä.
MIKÄ ON TÄMÄN VUODEN DIGITRENDI?
Videot ovat koko ajan nousussa. Uskon myös,
että markkinoinnin automaatiot alkavat vihdoin yleistyä. Markkinoinnin automaatio tarkoittaa järjestelmää, jonka avulla markkinointia voidaan kohdistaa automaattisesti oikealle
kohderyhmälle tutkimalla asiakkaan käyttäytymistä eli esimerkiksi keräämällä tietoja verkkosivukäynneistä tai sähköpostiviesteihin reagoinneista.
MITKÄ OVAT SUURIMMAT VIRHEET SUOMALAISYRITYSTEN VERKKOSIVUILLA?
Liika pönöttäminen. Yritys toisensa jälkeen kertoo samaa itsekeskeistä tarinaa jäykällä tavalla. Kaikki korostavat olevansa asiakaslähtöisiä,
vaikka jo ensimmäinen lause voi puhua itseään
vastaan. Näkökulma tulisi kääntää asiakkaan
perspektiiviin: ymmärrämme ongelmasi, näin me
autamme sinua, luota meihin. Kaipaan aitoutta
viestinnässä ja sitä, ettei piilouduttaisi yrityksen

taakse vaan tuotaisiin enemmän persoonia esiin.
Vakavasti otettava asiantuntijakin voi twiitata ja
snäpätä, vieläpä ilman jakkupukua.
MIKÄ ON INTOHIMOSI?
Työn ohella koirat! Minulla on oma kennel nimeltä Mercurite´s. Kasvatan bichon frisé -rotuisia koiria. Tällä hetkellä kotonani asustaa neljä
koiraa, joista vielä nuorin, tyttö nimeltään Sakke, on näyttelytoiminnassa mukana. Kymmenkunta muuta koiraani asuvat sijoitusperheissä.
Olen ollut koiraihminen aina. Eläinten hyvinvointi on minulle tärkeää, siksi olen kasvissyöjä.
KERRO JOKIN MUKAVA LAPSUUSMUISTO.
Pystykorvamme karkasi ollessaan isäni kanssa
metsällä. Koiraa ei löytynyt mistään ja meillä
oli siskojen kansa aivan hirveä suru puserossa.
Isä ei kestänyt kuunnella sitä, vaan lupasi meille uuden koiran. Olimme lähdössä hakemaan
uutta koiraa, kun puhelin soi ja isä vastasi. Lähdimme ajamaan ja kuinkas ollakaan, päädyimme hakemaan pystykorvaamme. Soittaja oli
löytänyt koiramme, joka iloisesti haukahdellen
tuli meitä vastaan. Parasta oli, että me haimme uudenkin pennun, joka oli jo luvattu. Äiti ei
tosin ollut kovin iloinen, kun tulimme kahden
koiran kanssa kotiin.
verkkoaseman ohella Tiina Räisänen pyö-

rittää omaa kenneliä. Tiina trimmaa koirat ja
käyttää niitä näyttelyissä.

– VAKAVASTI OTETTAVA
ASIANTUNTIJAKIN VOI
TWIITATA JA SNÄPÄTÄ.
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Kulttuurielämyksiä
yhteistyönä
Oamkin yhteistyö kulttuurialan toimijoiden kanssa on
lisääntynyt. Alkuvuonna Oulun kaupunginteatterissa
esitettiin oopperaa Neljäntienristeys ja parhaillaan
teatterissa pyörii yhteistyöproduktio Rakastakaa!
– Jacques Brelin lauluja. Oulun Musiikkijuhlilla
puolestaan saa pian ensi-iltansa satuooppera
Prinsessa ja villijoutsenet. Uusia yhteistuotantoja on
luvassa lisää syksyllä.
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REPORTAASI :: teksti marjo sormunen, kuvat anne peltola,
oulun kaupunginteatteri, rakastakaa!, kaisa tiri
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– tämä on taiteellisesti hyvin
kunnianhimoinen projekti.
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Kotkantien kampuksen konserttisalissa käy kuhina. Parikymmentä tanssijaa ja laulajaa harjoittelee ohjaaja Mikko Korsulaisen johdolla
kohtausta Prinsessa ja villijoutsenet -satuoopperasta.
Laulajat, soittajat ja tanssijat ovat Oamkin
opiskelijoita. Myös lavalla nähtävät lavasteet
sekä visuaalinen materiaali ovat opiskelijoiden
käsialaa.
– Tämä on taiteellisesti hyvin kunnianhimoinen projekti. Opiskelijat ovat hyvin sitoutu-

neita ja innoissaan, ohjaaja ja Oulun kaupunginteatterin näyttelijä Mikko kertoo.
Jaakko Kuusisto on aikanaan säveltänyt oopperan nimenomaan opiskelijoita varten.
Mikko on valinnut laulajat rooleihin koelaulun
perusteella. Eliisa-prinsessan roolissa vuorottelee klassista laulua kolmatta vuotta opiskeleva Emma Mustaniemi.
– Olemme laulunopettajani kanssa harjoitelleet esitystä syksystä asti. Ohjaajan ja muiden esiintyjien kanssa työskennellessä kuiten-

kin huomaa, ettei pelkkä laulaminen riitä. Pitää
uskaltaa heittäytyä mukaan ja kokeilla uusia
ilmaisutapoja. Työ vaatii myös kärsivällisyyttä, kun kohtauksia harjoitellaan paljon, Emma
toteaa.
Toisen vuoden tanssinopettajaopiskelijat
ovat suunnitelleet opettajien johdolla esityksen koreografioita, mutta vielä ei ole varmaa,
mitkä niistä nähdään lopulta lavalla.
– Olemme saaneet aika vapaat kädet. Nyt
on mahtavaa nähdä, miten saamme kaiken yh-

distettyä kokonaisuudeksi, balettia opiskeleva
Ville Sievänen kertoo.
Villen mukaan vielä ei jännitä, mutta perhoset lentelevät vatsassa siinä vaiheessa, kun
esitys on alkamassa ja omaa vuoroa odottaa
lavan sivussa.
Juhlavuoden oopperabuumi
– Nyt on menossa oikea oopperabuumi, kulttuurin osaston koulutus- ja tki-johtaja Riitta
Tötterström naurahtaa.

13

teatteri suunnittelee
suuremman luokan
yhteistyötä oamkin kanssa.

Rakastakaa!-esitys on Oamkin ja Oulun kaupunginteatterin yhteistyöproduktio.

Prinsessaa ja villijoutsenia edelsi Suomi
100 -juhlavuoden aloittanut iso yhteistyöproduktio, ooppera Neljäntienristeys, jota esitettiin Oulun kaupunginteatterissa täysille
saleille. Seuraavaksi Oamkin opiskelijoita oopperaesitykseen pyysi Limingan kunta, joka
juhlistaa teoksella Abrahamin pidot paitsi satavuotiasta Suomea myös Limingan kunnan
540-vuotista taivalta. Oopperan ensi-ilta on
elokuussa.
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– Nämä kaikki tuotannot ovat opiskelijoille mielettömän hienoja oppimisen paikkoja. Samalla he saavat luotua tärkeitä verkostoja työelämään, Riitta kiittelee.
Myös Oulun kaupunginteatterin taiteellinen
johtaja Kari-Pekka Toivonen kehuu Oamkin
opiskelijoita. Hän esiintyy Rakastakaa!-teoksessa opiskelijoiden kanssa.
– Yhteistyö on sujunut molemmissa produktioissa todella hienosti. Suuren näyttämön
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työn jälkeen voi
aina luottaa.

haltuunotto oopperassa on vaativa työ. Rakastakaa!-produktiossa
intiimi yleisökontakti, vuorovaikutteinen bändityö sekä kantavien
soolojen tulkitseminen on ollut mielekästä ja opettavaista. Näiden
vahvan osaamisen omaavien opiskelijoiden kanssa on ilo työskennellä ja luoda yhdessä uutta.
Kari-Pekan mukaan parhaillaan teatteri suunnittelee suuremman luokan yhteistyötä Oamkin kanssa, mutta siitä hän ei vielä hiisku enempää.
Huippuluokan mestarikursseja
Yhteistuotantojen lisäksi Oamk tekee yhteisyötä Oulun Musiikkijuhlien kanssa mestarikurssien parissa. Musiikkijuhlat tuo joka
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vuosi huippuluokan pedagogeja Ouluun pitämään klassisen ja rytmimusiikin mestarikursseja, joihin voi hakea opiskelemaan ympäri
maailman.
– Oamk tarjoaa mestarikursseille tilat, joten meidän ei tarvitse huolehtia niistä. Oamkin
opiskelijat puolestaan pääsevät osallistumaan
kursseille tai vähintään seuraamaan opetusta.
Osa mestarikurssin pitäjistä on maailmanlaajuisesti tunnettuja pedagogeja. Tällainen oppimistilaisuus on opiskelijalle usein ainutlaatuinen, Oulun Musiikkijuhlien toiminnanjohtaja
Maija Perola kertoo.
Maija kehuu myös Oamkin henkilöstön tapaa valmentaa opiskelijoita eri yhteistyöproduktioihin. Hänen mukaansa työn jälkeen voi
aina luottaa.
– Oamkilaiset ovat osoittaneet, mikä taitotaso siellä on, mikä poikii aina lisää yhteistyötä.
– Työelämäyhteistyössä luodaan aina uutta,
josta kaikki hyötyvät, Kari-Pekka tiivistää.

oamkin opiskelija Jenni Siuruainen Rakastakaa!-esityksessä.
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KOLUMNI :: TEKSTI kati hiekkapelto, KUVAT aki roukala

Maailman tilasta, sivistyksestä
ja bushmanneista
Maailman tilassa nykyisin on jotakin lähes
tragikoomista; koemme että asiat ovat
monin tavoin riistäytyneet käsistämme ja
sen sijaan että ottaisimme takapakkia ja
rauhoittaisimme tilanteen, purkaisimme ja
korjaisimme omien kätöstemme tekemät
erheet, me vain painamme kaasua. Kaiken
lisäksi kuvittelemme, että lasten ja meidän
aikuistenkin on ahmittava yhä enemmän
ja enemmän tietoa itse keksimistämme
tarpeettomista asioista, jotta kykenisimme edes jotenkin hahmottamaan tämän
omatekoisen hullun myllyn. Omassa sivistyneisyydessämme olemme onnistuneet
luomaan niin uskomattoman surrealistisen oravanpyörän, että jopa Salvador Dali
kääntyilee haudassaan kateudesta.
Dokumetti Ghostland kertoo bushmanniheimosta, joka on vanhin olemassa oleva
alkuperäiskansa maailmassa. Nykyisin Namibian hallitus on kieltänyt heiltä metsästyksen ja he ovat pakotetut vastaanottamaan turisteja ansaitakseen elantonsa. He
tanssivat ja laulavat ja esittelevät ikiaikaisia
tapojaan länsimaisille, läskimahaisille uteliaille. Elokuvassa bushmannit saavat kutsun
Eurooppaan ja muutama heistä lähteekin.
Heidän huomionsa lännestä ovat äärim-

mäisen viisaita ja tarkkoja, huolimatta koulusivistyksen puutteesta. He ihmettelevät
miten ihmiset voivat kestää jatkuvaa ympäristön meteliä, miksi kauppoja tarvitaan niin
paljon että niitä varten pitää rakentaa kokonaisia kerrostaloja, miksi kaikki tekevät
koko ajan töitä ja ovat niin kiireisiä etteivät
ikinä ehdi kunnolla levähtää. Lopulta he ymmärtävät: kaiken tämän hulluuden rakentaminen ja ylläpitäminen vaatii sitä.
Meidän mielestämme yksinkertaisten
busmannien silmissä kaikki se jota kutsumme länsimaisen sivistyksen hedelmäksi näyttäytyy silkkana hulluutena. Mitä siis
on sivistys? Voisiko se olla yksinkertaisesti
kykyä elää sopusoinnussa luonnon kanssa
pelkistä perustarpeista huolehtien? Pitäisikö lapsiamme sivistää metsästyksen ja
luonnossa selviämisen saloihin ennemmin
kuin oravanpyörässä pyörimiseen? Mitä me
teemme niin sanotulla koulusivistyksellä,
jos käytämme tietojamme ja valtaamme
vain ajamaan omia länsimaisia rahanahneita etujamme?
Meidän sivistyksemme on hädin tuskin
joitakin tuhansia vuosia vanha. Mitä se on
25 000 vuotta vanhan kulttuurin rinnalla?
Silkkaa hulluutta, ei mitään muuta.

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

Valmentavaa koulutusta maahanmuuttajille
SIIMA-hanke auttaa maahanmuuttajia parantamaan valmiuksiaan hakeutua korkeakouluopintoihin ja
työelämään.

Syksyllä käynnistyvässä valmentavassa koulutuksessa maahanmuuttajat
perehtyvät suomen kieleen ja kulttuuriin, yrittäjyyteen, liiketalouden perusteisiin, työelämätaitoihin sekä työelämän tietotekniikkaan ja matematiikkaan. Oamkin SIIMA-hankkeessa (Siirtymävaiheen koulutusmalli maahanmuuttajille) rakennettu koulutusmalli pilotoidaan ammattikorkeakoulun
liiketalouden osastolla.
– Koulutusmalli tulee Oamkin käyttöön, mutta muutkin korkeakoulut
voivat ottaa siitä oppia. Etelä-Suomessa maahanmuuttajien koulutuksesta
on paljon kokemusta toisin kuin meillä Pohjois-Suomessa, lehtorit Jaana
Rissanen ja Eija Svanberg kertovat.
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2015 Oulun seutukunnassa oli
7 481 ulkomaalaistaustaista henkilöä.
– Vaikea sanoa, moniko heistä olisi potentiaalinen hakija koulutukseen.
Maahanmuutto on kuitenkin lisääntynyt. Tulijoissa on jo kotimaassaan kouluttautuneita ja niitä, joilla on halua ja kykyä korkeakouluopintoihin myös
Suomessa.
40 opintopisteen laajuinen maksuton ja kokopäiväinen koulutus kestää
syyskuusta maaliskuuhun.

– Tavoitteenamme on ennen kaikkea se, että opiskelijat
saavat paikan korkeakoulusta.
Syksyllä 2016 käynnistyneessä kaksivuotisessa hankkeessa koulutetaan myös Oamkin ohjaus- ja opetushenkilöstöä maahanmuuttajien ohjaamisessa ja opettamisessa.
Vuoden 2017 alusta Oamkista tuli kuudes maahanmuuton
vastuukorkeakoulu. Vastuukorkeakoulutoiminnalla pyritään nopeuttamaan Suomessa olevien ulkomaalaisten pääsyä korkeakouluopintoihin. Korkeakoulut tekevät yhteistyötä Opetushallituksen, TE-toimistojen ja vastaanottokeskusten kanssa.
Lue lisää: oamk.fi/siima

– tavoitteenamme on ennen
kaikkea se, että opiskelijat
saavat paikan korkeakoulusta.
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