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Ainutlaatuista
yhteistyötä
Työelämäprojektit ovat opiskelijoiden näytönpaikkoja.

APUA SAA, KUN KYSYY :: 4
OULU TUNTUU KOTISEUDULTA :: 8

JOHTOAJATUS :: KUVA ANNE PELTOLA

Pohjoinen
elinvoimakeskus

MARJA SARAJÄRVI ON OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN HALLINTOJOHTAJA, JOKA
KÄYTTÄÄ VAPAA-AIKAANSA ULKOILUUN, PENKKIURHEILUUN JA REISSAAMISEEN.

Tänä vuonna kevät on antanut odottaa itseään.
Kolea sää ja säästötoimet ovat viime viikkoina varjostaneet kahvipöytäkeskusteluja. Uutta
on kuitenkin syntymässä, sillä valmistaudumme
muuttamaan pääosan Oamkin toiminnasta Linnanmaalle kesällä 2020. Korkeakouluyhteisölle
on tarjoutunut ainutlaatuinen mahdollisuus päästä suunnittelemaan tulevaisuuden työskentelyja oppimisympäristöjä yhdessä asiantuntijoiden
kanssa.
Laajuudeltaan ja kestoltaan mittava peruskorjaushanke tulee työllistämään ammattilaisia ja
alan opiskelijoita. Toivottavasti opiskelijat pääsevät hankkeen aikana monipuolisesti toteuttamaan
työelämälähtöisiä projekteja eri toimijoiden kanssa. Kaupunkisuunnittelulle ammattikorkeakoulun muutto tuo erityisiä haasteita, kun noin 6 500
henkilön opiskelu- tai työpaikka siirtyy yhden kesän aikana toiselle puolelle kaupunkia. Oamkilaisten huoli kohdistuu erityisesti joukkoliikenteen ja
asumisen järjestelyihin.
Muutos on aina mahdollisuus. Haluavatko
myös oululaiset yritykset ja yhteisöt hyödyntää
tämän muutoksen osana elinvoimaistumista?

MARJA SARAJÄRVI
Hallintojohtaja
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NOSTOJA :: KUVA SHUTTERSTOCK

TUTKIMUS- JA
KEHITYSTYÖN
TULOKSIA

ONNEA VALMISTUVILLE!
Vietämme ammattikorkeakoulumme yhteisiä
valmistujaisia

Millaista tutkimus- ja kehitystyötä
me teemme? Verkossa julkaistavassa tutkimus- ja kehitystyön julkaisusarja ePookissa on tarjolla lukuisia
tk-työtämme käsitteleviä artikkeleita, raportteja, oppimateriaaleja sekä
videoita. Verkkojulkaisun ensimmäinen artikkeli ilmestyi maaliskuussa 2009, ja julkaisumäärä on kasvanut vuosi vuodelta. Tutustu ePookiin
osoitteessa oamk.fi/epooki

9. kesäkuuta

Kastellin monitoimitalolla. Toista kertaa järjestettävään
juhlaan olemme kutsuneet kaikki viime vuoden kesäkuussa ja sen jälkeen valmistuneet opiskelijamme.
Julkaisemme kuvagallerian tapahtumasta
osoitteessa oamk.pic.fi

Hyvää
kesää!

#oamklabs
LAB-oppimismallimme leviää maailmalla. Uusin yhteistyösopimus allekirjoitettiin toukokuussa Arabiemiirikunnissa toimivan American
University of Sharjah Enterprisesin
kanssa.
u.oamk.fi/laboppimismalli

OPINTIELLE
SYKSYLLÄ?
Syksyn yhteishaku järjestetään
6.–20. syyskuuta. Julkaisemme
tuolloin haussa olevat koulutuksemme verkkosivuilla. Lisätietoa saat
osoitteesta oamk.fi/hakijalle

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

Apua saa, kun vain kysyy
Ihmisten avuliaisuus on yllättänyt Spawn Pintin Lasse Lindin, Steele Lindbloomin ja Joel Lähdevirran.

Liikeidea voi syntyä missä vain. Siitä yksi esimerkki on kolmen Oamkin kansainvälisen liiketalouden opiskelijan perustama Spawn Pint.
– Viime syksynä istuimme iltaa jätkäporukalla. Olimme baarissa,
ja puhe kääntyi pelaamiseen. Yrittäjä- ja yhteisöhenkisessä porukassamme syntyi ajatus perustaa ensimmäinen e-sporttibaari Suomeen,
Spawn Pintin Chief Executive Officer Joel Lähdevirta kertoo.
Alkukesästä avautuvan Spawn Pintin tavoitteena tuoda elektronista urheilua harrastavat eli videopelejä kilpailumielessä pelaavat ja
alasta kiinnostuneet yhteen.
– E-sporttibaarimme tarkoituksena on olla tapaamispaikka niin pelaajille kuin tavallisille ihmisille, Chief Operations Officer Lasse Lind kuvailee.
Spawn Pintin sijainti on pelialan näkökulmasta erinomainen: baari
sijaitsee Oulun keskustassa Pelikampuksella.
ALA K ASVA A SUOMESSAKIN
Elektroninen urheilu ja sen seuraaminen ovat nousussa niin maailmalla
kuin Suomessa. Kasvavan trendin myötä Lasse, Joel ja Steele tiesivät,
että alalle lähtemisen aika olisi nyt tai ei koskaan.
– Tunnemme kohderyhmän hyvin, sillä olemme itse osa sitä. Ajatus äidin kellareissa pelaavista nörteistä on kuitenkin vanhanaikainen,
sillä elektroninen urheilu on noussut valtavirtaan, Joel ja Lasse kertovat.
Kolmikon taustatietojen mukaan elektroninen urheilu on Suomessa neljänneksi seuratuin penkkiurheilu. Maailmalla sen liikevaihto on
noin 500 miljoonaa euroa, ja aktiivisten katsojien määrä pyörii 125
miljoonassa.
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– Suomalaisistakin yli 90 prosenttia pelaa jotain peliä päivittäin, Joel
täydentää.
Elektroninen urheilu on saanut Suomessa jalansijaa myös oikeiden urheilujoukkueiden parissa. Esimerkiksi HIFK ja JS Hercules ovat luoneet
omat elektronisen urheilun joukkueet.
– Vaikka elektronisessa urheilussa kilpaillaan toisia vastaan, on yhteisöllisyydellä suuri merkitys, Joel kertoo.
JALAT MA ASSA MATK A AN
Yrittäjäksi ryhtyminen ei kolmikkoa hirvittänyt.
– Ala-asteelta saakka olen haaveillut yrittäjyydestä, jotta saan tehdä
sitä, mitä haluan. Yrittäjänä näkee oman kädenjäljen, Lasse kertoo.
– Olemme lähteneet tähän jalat maassa duunariasenteella eli sen
saamme aikaiseksi, minkä teemmekin, Joel jatkaa.
Heitä on ilahduttanut erityisesti se, miten auttavaisia ihmiset ovat. Tukea ja neuvoja he ovat saaneet myös Oamkin opinnoista ja yrityshautomosta sekä Oamkin ja Oulun yliopiston Avanto Accelerator -ohjelmasta.
– Alussa emme oikein uskaltaneet puhua ideastamme kenellekään ja
luulimme, että kaikesta pitää selviytyä yksin. Nyt olemme huomanneet,
että Oulussa on tosi hyvä yhteisö, joka auttaa, Joel ja Lasse sanovat tyytyväisinä.
Pelaaminen kuuluu tiiviisti myös Joelin ja Lassen vapaa-aikaan. Tosin
oman yrityksen myötä jostain on pitänyt tinkiä.
– Kummasti nyt oma pelaaminen ja baareissa käynti ovat jääneet taka-alalle, Joel ja Lasse virnistävät.

– LUULIMME, ETTÄ KAIKESTA
PITÄÄ SELVIYTYÄ YKSIN.

LASSE LIND JA JOEL LÄHDEVIRTA

ovat lähteneet yrittäjiksi jalat
maassa -asenteella.
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TEORIASTA TOTTA :: TEKSTI JA KUVA ANNE AHO

kertoi Super God -yritykselle
tekemästään produktiosta Showtime-tapahtumassa.
Kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä tapahtumassa
viestinnän opiskelijat esittelevät lukuvuoden aikana
tekemiään projekteja ja produktioita.
TUULI MÄENPÄ Ä
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Arvokasta kokemusta ja mahdollinen työntekijä
Opiskelijoiden ja yritysten välisessä yhteistyössä opiskelija saa arvokasta työkokemusta ja yritys voi
kouluttaa opiskelijasta tarpeitaan vastaavan työntekijän.

Harjoittelut, projektit ja opinnäytetyöt ovat
opiskelijoille hyviä tapoja verkostoitua yritysten kanssa jo opintojen aikana. Opiskelijoiden
ja yritysten yhteistyöstä hyötyvät molemmat
osapuolet.
– Jos yritys ottaa opiskelijan esimerkiksi
harjoitteluun, ei pidä ajatella saavansa ilmaista
työvoimaa. Sen sijaan kannattaa ajatella, että
opiskelija on lähes valmis ammattilainen, josta
voi kouluttaa yrityksen tarvitseman osaajan, pelialalla toimivan Super Godin toimitusjohtaja ja
Oamkin yliopettaja Teppo Räisänen korostaa.
Opiskelijoista on syksyllä 2016 perustetulle Super Godille apua.
– Mahdollisuus tehdä korkeakoulujen ja
oppilaitosten kanssa yhteistyötä on erityisesti uudelle tai pienelle yritykselle keskeistä ja
välttämätöntä. Pienessä yrityksessä tarvitaan
monialaista osaamista.
OHJAUS AUTTA A KEHITT YMÄ ÄN
Visuaalista viestintää opiskeleva Tuuli Mäenpää teki sekä harjoittelun että opinnäytetyön
produktion Super Godille.

– Produktion tekeminen tilaajalle auttoi minua kehittymään enemmän kuin jos olisin tehnyt sen yksin. Tilaajalla oli peligrafiikasta vahvat näkemykset, mutta jos minulle tuli hyvä
idea, sain työstää sitä eteenpäin.
Peligrafiikan tekeminen kiinnostaa Tuulia
tulevaisuudessakin.
– Muutamalla pikselillä hahmon tai tavaran
tekeminen sekä oikean- että hyvännäköiseksi
on yllättävän vaikeaa. Sain kuitenkin tilaajalta
ohjausta ja palautetta, joten olen oppinut todella paljon sen tekemisestä.
TÄRKEITÄ KONTAKTEJA
Halu oppia tekemään journalistisia sosiaalisen
median videoita sai journalismia opiskelevan
Eeva Kuivaksen ottamaan yhteyttä Yleen.
Hän halusi tehdä opinnäytetyön produktion yhtiölle.
– Mielestäni Yle Kioski tekee journalistisia
somevideoita tällä hetkellä Suomessa parhaiten. Otin Yle Kioskin vastaavaan tuottajaan yhteyttä ja pääsin tekemään produktion heille,
Eeva kertoo.

Eeva on tehnyt Ylelle myös harjoittelun ja
projektiopinnot. Projektin ja produktion tekeminen yhtiölle on ollut opettavaista.
– Tulevaisuuden työllistymisen takia on
hyvä oppia uusia tapoja tehdä journalismia.
Produktiossa opin työtavoista, videoiden tekemisessä huomioitavista asioista sekä muutenkin somen tekemisestä.
Työkokemuksen lisäksi yhteistyöstä saa
tärkeitä verkostoja.
– Työssä tutustuu alan ihmisiin ja saa kontakteja. Koin, että sain molemmista töistä irti
enemmän kuin jos olisin tehnyt ne itsenäisesti,
Eeva sanoo.
Super Godin toimitusjohtaja Teppo Räisänen kannustaakin yrityksiä ja opiskelijoita löytämään toisensa.
– Suosittelen ehdottomasti yrityksiä tekemään yhteistyötä opiskelijoiden kanssa. Ohjauksen, opettamisen ja auttamisen kautta voi
saada alan ammattilaisen omaan yritykseensä,
Teppo sanoo.
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– PARAS TULOS TULEE
YHTEISTYÖLLÄ.
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LÄHIKUVASSA :: TEKSTI JA KUVA MARJO SORMUNENT

Kunnallishallinto – enemmän kuin työ
Huhtikuussa Oulun kaupunginjohtajana aloittanut Päivi Laajala haaveili pikkutyttönä kauppiaan urasta, mutta
yhteiskunnallinen ”hörähdys” muutti kaiken.

MILTÄ TUNTUI ASTUA KAUPUNGINJOHTAJA MATTI PENNASEN SAAPPAISIIN?
Iso saappaathan ne ovat. Oulu oli minulle kuitenkin entuudestaan tuttu, koska olen aiemmin toiminut Oulun apulaiskaupunginjohtajana.
Oulu on muuttunut paljon kuntaliitoksen myötä.
Myös elinkeinoelämässä ja kuntataloudessa on
tapahtunut isoja muutoksia.
TYÖSKENTELIT AIEMMIN VALTIOVARAINMINISTERIÖN YLIJOHTAJANA JA KUNTA- JA ALUEHALLINTO-OSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖNÄ. VETIKÖ VERI TAKAISIN
POHJOISEEN?
Kyllä näinkin voi sanoa, sillä olen kotoisin Haapajärveltä. Meillä on nyt kaksi kotia, sillä mieheni työskentelee Helsingissä. Päätin Hämeenlinnan kaupunginjohtajan vaaleissa kakkoseksi
jäätyäni, että jos vielä joskus haen johonkin
kuntaan, niin se on nimenomaan Oulu. Oulu tuntuu kotiseudulta.
MITEN KUVAILISIT ITSEÄSI?
Uskon olevani helposti lähestyttävä ja yhteistyökykyinen. Johtajana haluan, että asiat edis-

OULUN K AUPUNGINJOHTAJA

Päivi Laajalan mukaan Oamkin ja
Oulun yliopiston yhteiskampus on
Oululle tuhannen taalan paikka.

tyvät. Siinä suhteessa olen hiukan kärsimätönkin. Pidän itseäni tiimijohtajana, sillä en ole
yksinäinen puurtaja. Paras tulos tulee yhteistyöllä.
MITÄ TEET VAPAA-AJALLA?
Vapaa-aikani on aika minimalistinen, sillä teen
pitkiä työpäivä. Tämä on vähän elämäntapa:
työpäivä saattaa alkaa kello 8 ja olen usein kotona vasta iltakymmenen aikaan. Nuorempana
juoksin todella paljon, mutta nyt käyn pitkillä
kävelylenkillä Oulun jokisuistomaisemissa. Viikonloppuisin tykkään olla kotosalla ja rentoutua. Sunnuntaiaamuun kuuluu myös sanomalehdet aamukahvin kanssa, yleensä luen lehdet
sähköisesti. Tykkään käydä myös konserteissa, teatterissa ja elokuvissa.
MITKÄ ASIAT KIINNOSTAVAT SINUA?
Kuntien tehtävät ja velvoitteet, kuntatalous,
kunnan rooli yhteiskunnassa, kuntademokratia,
kunnan elinvoima sekä kansalaisten osallistuminen. Koen olevani kuntabyrokraatti, myönteisessä valossa.
MIKÄ MERKITYS TULEVALLA OAMKIN JA
OULUN YLIOPISTON YHTEISKAMPUKSELLA ON?
Yhteiskampuksella on suuri merkitys. Ammattikorkeakoulu ja yliopisto voivat tehdä yhteistyötä toimitilojen käytössä ja opetuksessa. Oululle yhteiskampus asettaa haasteita maankäytön
suunnittelun, liikenteen ja asumisen osalta. Miten yhteiskampus vaikuttaa esimerkiksi kau-

punkikeskukseen, koska sen täytyy pysyä elinvoimaisena. Kaupungissa pohditaan asiaa eri
työryhmissä, joita ovat ohjaus-, kaavoitus-, liikenne- ja imagoryhmät. Yhteiskampus on tuhannen taalan paikka – meidän täytyy osata
Oulussa hyödyntää sitä!
MITÄ ODOTAT OAMKILTA?
Ammattikorkeakoulu on yksi kaupungin merkittävistä yhteistyökumppaneista. Pidän ykkösasiana, että ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä alueen yrittäjien kanssa. Oamk työllistää
ihmisiä yrityselämän palvelukseen. Toivon, että
ammattikorkeakoulu voisi lisätä opiskelun lomassa harjoittelujaksoja yrityksissä. Työkokemus opiskelun lisäksi on tärkeää.
MIKÄ OLI HAAVEAMMATTISI LAPSENA?
Pikkutyttönä haaveilin, että minulla olisi kukkakauppa tai yleensä kauppa. Leikimme pienenä
isosiskoni kanssa kauppaa eli toinen oli kauppias ja toinen asiakas. Kun olin noin 17-vuotias, koin yhteiskunnallisen hörähdyksen koulussa yhteiskuntaopin tunneilla. Olin todella
kiinnostunut siitä, miten yhteiskunnan rattaat
pyörivät. Ehkä oppiaineella oli merkitystä, sillä vanhempani eivät esimerkiksi osallistuneet
kunnallispolitiikkaan.
KERRO JOKIN MUKAVA LAPSUUSMUISTO.
Meillä oli Tähti-niminen vanha tamma, joka oli
hyvin rauhallinen ja lapsiystävällinen. Ratsastin Tähdellä monet kesät ja talvet aina nuoruusvuosiin asti. Ne olivat antoisia hetkiä!
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Ainutlaatuista
tietotekniikan
työelämäyhteistyötä
Oamkissa tietotekniikan ja Degree
Programme in Information Technology
-koulutusten opiskelijat opiskelevat alaa
noin 2,5 vuotta, jonka jälkeen he voivat
suorittaa loput opinnoistaan yrityksissä.
Yrityksille yhteistyö tarjoaa uusia oppeja sekä
mahdollisuutta rekrytoida uutta verta.
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REPORTAASI :: TEKSTI JA KUVAT MARJO SORMUNEN

GREENLEDIN TUOTEPÄ ÄLLIKKÖ Eemeli Kyröläinen (vas.) jäi firmaan töihin
tehtyään sinne opintoihinsa kuuluvat yritysprojektit. Nyt projektiopintoja tekevät
Mark Perunka ja Aleksi Kimmonen.
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– OPISKELIJAT PÄÄSEVÄT NÄYTTÄMÄÄN,
MITÄ HE OSAAVAT.
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Kempeleessä sijaitsevan Greenled Oy:n tuotepäällikkö Eemeli Kyröläinen on malliesimerkki siitä, mihin Oamkin ja yrityksen yhteistyö voi parhaimmillaan johtaa. Eemeli valmistui
tietotekniikan insinööriksi reilu vuosi sitten ja
sai heti töitä Greenledistä, jossa hän teki opintoihin kuuluvat projektityöt, harjoittelun sekä
opinnäytetyön.
– Onhan se hienoa, että heti valmistumisen jälkeen on työpaikka, joka kaiken lisäksi
on tuttu.

Alkuvuonna Eemeli kävi esittelemässä
Oamkissa tietotekniikan sekä sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijoille Greenledin projekteja, joihin opiskelijoiden toivottiin tarttuvan.
Nyt opintoihin kuuluvia projektitöitä tekevät laite- ja tuotesuunnitteluun suuntautuva Aleksi
Kimmonen sekä sähkötekniikkaa opiskeleva
Mark Perunka.
– Minulla on jo toinen projektityö täällä menossa. Olen oppinut tosi paljon valaisimista
sekä ohjausjärjestelmistä, Aleksi kertoo.

Mark pitää työelämäprojekteja näytönpaikkana opiskelijoille.
– Tämä on hyvä toimintamalli, jossa opiskelijat pääsevät näyttämään, mitä he osaavat.
Samalla on kuitenkin tärkeää, että yritykset
tarjoavat opiskelijoille tukea ja ohjausta, sillä
emme ole vielä alan ammattilaisia.
Aleksi ja Mark jatkavat Greenledissä kesän ajan harjoittelussa ja kesätöissä. Aleksilla
ja Markilla on suunnitelmissa tehdä myös opinnäytetyö Greenledille.

UUSIN TIETO ALALTA
Toisaalla Linnanmaan Teknologiakylässä automaatiotestauksen parissa työskentelevät tietotekniikan opiskelijat Karri Riikonen ja Jani
Keskiaho. He tekevät opintoihin kuuluvaa yritysprojektia Empower-yhtiölle, joka tarjoaa
energiayhtiöille muun muassa tiedonhallintaa
ja ohjelmistopalveluja.
– Idea opiskelijoiden ottamisesta ohjelmistoprojekteihin tuli uudelta työntekijältämme, joka oli aiemmassa työpaikassaan tehnyt
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– SAAMME NUORTEN MUKANA VIIMEISIMMÄT OPIT ALALTA, JOKA MENEE
VAUHDILLA ETEENPÄIN.
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EMPOWERIN OHJELMISTOKEHIT YSTIIMIN vetäjä Pekka Pietilä (keskellä) kehuu

opiskelijoiden Jani Keskiahon (vas.) ja Karri Riikosen (oik.) tehneen hyvää työtä.
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PUNAISENA LANKANA
ON RAKENTAA VAHVA
TYÖELÄMÄKUMPPANUUS.

yhteistyötä Oamkin kanssa. Empower on kasvuyritys ja tämä on
meille hyvä keino mahdollisesti myös rekrytoida alan uusia osaajia. Saamme nuorten mukana viimeisimmät opit alalta, joka menee
vauhdilla eteenpäin. Opiskelijat puolestaan näkevät, onko tämä heidän alansa, Empowerin ohjelmistokehitystiimin vetäjä Pekka Pietilä kertoo.
Kolmannen vuosikurssin opiskelijoilla Karrilla ja Janilla ei ennen
projektia ollut aiempaa kokemusta oman alan töistä.
– Opinnoista on hyötyä, mutta kyllä työ opettaa aivan eri tavalla. Haluaisin työskennellä niemenomaan tällä alalla, Jani toteaa.
– Opiskelijoille yritysprojektit opettavat myös työnhakua, kun
yrityksiin lähetetään hakemus ja CV, joiden perustella yritys toivottavasti kutsuu haastatteluun. Kävin ennen Empowerille tuloa parissa muussakin yrityksessä haastattelussa, Karri kertoo.
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REILU SATA YRIT YSTÄ
– Koko homman punaisena lankana on rakentaa vahva työelämäkumppanuus sekä auttaa
opiskelijoita ensimmäisen työpaikan saannissa, Oamkin informaatioteknologian tiimipäällikkö Eero Nousiainen kiteyttää.
Eero on rakentanut ainutlaatuista tietotekniikan koulutusmallia pitkään. Muissa ammattikorkeakouluissa ei vastaavaa Eeron mukaan
ole. Oamkissa opiskelija suorittaa vähintään
30 opintopistettä yrityksessä tehden yrityksen tarjoamia projekteja. Lisäksi opiskelija voi
tehdä harjoittelun ja opinnäytetyön samassa
yrityksessä. Kaikkiaan neljän vuoden opinnoista 1,5 vuotta voi kulua niin sanotusti oikeassa
työelämässä.
– Meidän opettajillamme on laajat työelämäverkostot. Yritykset tulevat mielellään Oamkiin esittelemään tarjoamiaan projekteja kolmannen vuosikurssin opiskelijoille. Opiskelijat
lähettävät hakemuksensa yrityksiin, jotka valitsevat itse heille sopivat opiskelijat.
Työelämälähtöisä projekteja on vuosien
varrella tarjonnut reilut sata yritystä.
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MAAILMALLA :: TEKSTI JA KUVA MARJO SORMUNEN

Maailmalle paikallisten kautta
Oamk ojentaa yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa auttavan kätensä kansainvälisille
markkinoille tähyäville yrityksille.

Arctic Business Corridor (ABC) -palvelulla yritykset saavat käyttöönsä kansainvälisen opiskelijatiimin, joka selvittää markkinapotentiaalin yrityksen hamuamasta kohdemaasta. ABC-palvelu
voitti hiljattain Oamkin yrityksille suunnattujen
palveluiden pitchauskilpailun.
– Meillä on ainutlatuinen yhteistyöverkosto Saksassa, Ruotsissa, Norjassa, Belgiassa ja
Hollannissa. Erotumme muista palveluista siinä, että me tarjoamme aina paikallisen opiskelijan työtiimiin mukaan. Eli jos yritys haluaa mennä vaikkapa Saksan markkinoille, meillä on aina
mukana saksalaisia opiskelijoita selvittämässä,
onko Saksassa yrityksen tuotteelle markkinapotentiaalia, kertoo Oamkin kansainvälisen liiketoiminnan lehtori Outi Sutinen.
Kansainvälinen opiskelijatiimi tutkii yrityksen
ongelmaa tai annettua tehtävää kymmenen viikon ajan. Heidän apunaan on Oamkin asiantuntijoiden lisäksi kohdemaan korkeakoulun asiantuntijat ja heidän verkostonsa.
– Olemme yritykselle ikään kuin auttava oikea käsi. Tuomme yrittäjille avuksi vahvat verkostomme. Palvelumme on toimialariippumaton. Olemme auttaneet niin teknologiayrityksiä
kuin terveysalan toimijoita ja hirsirakentamiseen
erikoistuneita yrityksiä.
Outin mukaan yritykset ovat saaneet palvelusta konkreettista hyötyä. Erään teknologiafirman kohdalla selvisi esimerkiksi, että hollantilaiset ovat paljon avoimempia digitaaliselle
teknologialle kuin belgialaiset. Eräs firma oli
puolestaan ajatellut, että kohdemaassa on heille hyvät markkinat, mutta tutkimuksessa selvisi,
että näin on vasta viiden vuoden päästä. Syynä
oli maassa tekeillä oleva lainsäädäntömuutos.
– Palvelumme maksaa yrittäjälle vain 2 000
euroa. Kannattaa myös muistaa, että ABC-palvelua voi ostaa vaikka innovaatiosetelin avulla,
vinkkaa Outi.
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Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: outi.sutinen @oamk.fi tai terho.jylhalehto@oamk.fi

KESTÄVIÄ AJATUKSIA :: TEKSTI JA KUVA ANNE AHO

Lähiruoka tulee liki
Syyskuussa järjestettävä Likis-tapahtuma tuo lähiruoan tuottajat ja kuluttajat yhteen Oulussa.

Oulun seudun lähiruoan ystävät pääsevät tutustumaan paikalliseen lähiruokaan Likis-lähiruokatapahtumassa 23.–24.9. Oamkin Kotkantien kampuksella. Tapahtuman järjestävät agrologiopiskelijat.
– Lähdin mukaan, sillä aihe on mielenkiintoinen. Pääsen näkemään läheltä, mitä tapahtuman järjestäminen vaatii. Tästä on hyötyä työelämää
ajatellen, toisen vuoden agrologiopiskelija Hanna Mikkonen kertoo.
Kolmen opiskelijan tiimi aloitti tapahtuman suunnittelun viime vuoden
puolella. Heitä ohjaavat lehtorit Antti Hirvonen ja Jarmo Kastikainen.
Työelämälähtöisessä oppimisessa opiskelijat pääsevät testaamaan oppimiaan asioita käytännössä. Opettajien rooli ohjata ja tukea heitä.
– Opiskelijoiden palaute on ollut myönteistä. He saavat ottaa vastuuta, mikä kasvattaa työelämään. Työstä he saavat opintopisteitä, Antti Hirvonen sanoo.
Hannan mielestä tapahtuman järjestämisessä vastuun saaminen on
palkitsevaa.
– Tiimimme toimii tosi hyvin ja olemme saaneet aika vapaat kädet. Siitä tulee olo, että meidän opiskelijoiden työtä arvostetaan. Opettajilta saamme apua, kun sitä tarvitsemme, Hanna toteaa.

LÄHIRUOK ATAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISESSÄ agrologiopiskelijat Joel Ojalehto, Hanna Mikkonen ja Reija Madetoja pääsevät viemään opitun teorian käytäntöön.

Tapahtumaan odotetaan yli sataa myyjää ja 20 000 kävijää.
– Olemme jo rekrytoineet seuraavan tapahtuman järjestävät opiskelijat eli tarkoituksena on tehdä Likiksestä vuosittainen
tapahtuma, Antti summaa.
Kaikille avoimessa Likis-lähiruokatapahtumassa on paikallisen lähiruoan lisäksi tarjolla muun muassa kotimaisia käsityötuotteita sekä oheisohjelmaa, joka tarkentuu lähempänä ajankohtaa.
Lue lisää: oamk.fi/likis

– TARKOITUKSENA ON TEHDÄ LIKIKSESTÄ VUOSITTAINEN TAPAHTUMA.
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hetki ä

SA LL A L AU R I L A valmistui medianomiksi toukokuussa. Opintojensa aikana hän on työsken -

nellyt opiskelijalehti Osakolaisen päätoimittajana ja toimittajana Ylellä. Hän pitää valmistuvan opiskelijan puheen Oamkin valmistujaisjuhlassa. – Valmistuminen on hetki, jolloin jokaisella on mahdollisuus lähteä toteuttamaan unelmiaan. T EKST I JA KU VA M A R J O SO R M U N EN

