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”Tämä on taitolaji, joka vaatii hy-
viä hermoja ja päättelykykyä”, 
sanoo Jonna Mäkelä, joka opis-
kelee ajoneuvoasentajaksi Haa-
paveden ammattiopistossa. 

Autot ja niiden korjaaminen 
kiinnostivat Mäkelää jo pienenä, 
kun hän seurasi vierestä isänsä 
puuhailuja autojen kanssa. Alan 
opinnot ovat tähän asti osoittau-
tuneet oikeaksi valinnaksi.

”Opinnoissa käydään läpi kaikkea 
auton toimintaan liittyvää. On 
kiinnostavaa oppia tuntemaan se 
kokonaisuutena.” 

Opiskelujen aikana huoltoja ja 
korjauksia opetellaan tekemään 
käytännön kautta, erilaisten asia-
kastöiden yhteydessä. Ongel-
mien etsintä ja ratkaiseminen on 
Mäkelästä aina yhtä mielenkiin-
toista. Työssä on oltava tarkka ja 

kärsivällinen.

”Parasta on kun työn alla on iso 
remontti ja kun tekee, tahkoaa ja 
saa vihdoin valmiiksi. On todella 
palkitsevaa, kun onnistuu korjaa-
maan jonkin haastavan vian.”

Seuraavaksi Mäkelällä on vuoros-
sa kevään mittainen työharjoitte-
lu autokorjaamolla: 

”Odotan mielenkiinnolla sitä, että 
pääsen näkemään pidemmäksi 
aikaa korjaamoelämää.”

Valmistuttuaan Mäkelä suuntaa 
joko alan töihin tai jatkamaan 
opiskelua. Ajoneuvoasentajille 
löytyy työmahdollisuuksia esi-
merkiksi korjaamoilla, huolta-
moilla tai auto-, varaosa- tai kul-
jetusliikkeissä. Ja ainakaan ei jää 
neuvottomaksi, kun oman auton 
konepeltiä pitää kohottaa. 

Asentaja laittaa 
kaarat kuntoon

Jonna Mäkelä, ajoneuvoasentaja

AJONEUVOASENTAJA
TÄHÄN AMMATTIIN 
VOIT OPISKELLA:
• Haapavedellä
• Nivalassa



Moni asia tämän päivän yhteis-
kunnassa pyörii - sanamukaisesti 
- kuljetusalan ammattilaisten an-
siosta. Nivalalainen Janne Raja-
mäki kiinnostui alasta päästyään 
seuraamaan sitä tutun kuljettajan 
kyydissä. Vuonna 2012 hän valmis-
tui itsekin autonkuljettajaksi Niva-
lan ammattiopistosta. 

Opinnoissa käytiin läpi perusteel-
lisesti kuljetusalaa ja sitä koskevia 
säädöksiä. Myös kuorma-auton 
perustoiminnot tulivat tutuiksi. 
Luonnollisesti iso osa ajasta vietet-
tiin ratissa.

”Koululla on laaja kalusto, ja aja-
mista päästään harjoittelemaan 
paljon käytännössä. Saimme teh-
dä paljon koulun sisäistä ajoa ja 
esimerkiksi kuljettaa tavaraa työ-
maille.” 

Yksi logistiikka-alan koulutuksen 
eduista on, että samalla tulee suo-
ritettua autokoulu. Rajamäki hank-
ki kuorma-autokortin, ja nykyään 
on mahdollista suorittaa myös ras-
kaan yhdistelmän ajokortti.  

Opintojen aikana Rajamäki pääsi 
työharjoitteluun kuljetusyrityk-
seen, ja on samalla tiellä edelleen. 
Maitoauton ohjaamossa on lähi-
seutu maatiloineen tullut tutuksi.

Kuljetusalalla tehdään paljon vuo-
rotyötä. Maitoautokin liikkuu mel-
kein kellon ympäri. Aikataulut ovat 
tiukat, mutta niiden puitteissa saa 
itse päättää työn kulusta. 

”Tämä on hyvin vaihtelevaa työtä. 
Koko aika ei ole pelkkää ajamista, 
vaan tilakäynneillä pääsee välillä 
jaloittelemaankin. Ja varsinkin hy-
vällä kelillä on mukavaa katsella 
maisemia tien päältä.”

Kun ammattina on tiellä liikkumi-
nen, on tärkeää hallita liikenne-
turvallisuus. Rajamäen mukaan 
ajo-opetuksessa painottuikin tur-
vallinen ja ennakoiva ajaminen.

”Ilman muuta pitää osata ottaa 
rauhallisesti, kun ajaa tormuuttaa 
isolla autolla. Tässä työssä maltti 
on valttia.” 

Janne Rajamäki, autonkuljettaja

Tien päällä maltti 
on tarpeen

AUTONKULJETTAJA

TÄHÄN AMMATTIIN  
VOIT OPISKELLA:
• Nivalassa



ARTESAANI, MUOTOILU JA MALLINTAMINEN

Joskus oma ala löytyy, kunhan 
vain aukaisee silmät. Näin kävi 
Henna Pitkälälle, joka lukion 
jälkeen aloitti ensin media-as-
sistentin opinnot. Pian hän kui-
tenkin huomasi vilkuilevansa 
enemmän ja enemmän arte-
saaniopiskelijoiden töitä. Lopul-
ta asia oli selvä: 

”Käsillä tekeminen on aina ollut 
minun oma juttuni, mutta vasta 
silloin tajusin kuinka vahvasti.”

Pitkälä aloitti opinnot muotoi-
lun ja mallintamisen koulutus-
ohjelmassa ja valmistui vuonna 
2012 muotoiluassistentiksi. 

Piippolan ammatti- ja kulttuu-
riopisto saa Pitkälältä kiitosta 
viihtyvyydestään. Pienessä ja 
lämminhenkisessä oppilaitok-
sessa opettajat ja toiset opiskeli-
jat tulivat nopeasti tutuiksi. Eikä 
iltaisin tarvinnut jäädä asunto-
laan makoilemaan.

”Voisi kuvitella että pienellä 
paikkakunnalla ei ole tekemistä, 
mutta päinvastoin. Koululle iso 

plussa siitä, että vapaa-aikaan 
ja harrastusmahdollisuuksiin on 
panostettu tosi paljon. On kun-
tosalia, pelejä, melontaa, luon-
toretkiä.” 

Ammattiopintojen aikana opi-
taan käsittelemään monipuoli-
sesti eri materiaaleja. Pitkälälle 
tutuiksi tulivat niin puu, metalli 
kuin muovikin. Hän innostui 
tekemään puusta kalusteita, ja 
kunnostelee yhä ilokseen van-
hoja huonekaluja. 

Pitkälä pääsi myös kokeilemaan 
korumuotoilua, ja sillä tiellä hän 
on yhä. Seuraava tavoite on val-
mistua Lahden muotoiluinsti-
tuutista korumuotoilijaksi. 

”Korumuotoilu vaatii tarkkaa 
silmää, kärsivällisyyttä ja ideoin-
tikykyä. On todella antoisaa, kun 
pikkuisesta palasta materiaalia 
voi tehdä melkein mitä vain. 
Piippolasta sain hyvän pohjan 
oman tyylini kehittämiseen, sillä 
taitojen lisäksi sieltä kertyi pal-
jon rohkeutta.” 

Suunnanmuutos 
vei korumuotoilijaksi

Henna Pitkälä, artesaani



ARTESAANI, MUOTOILU JA MALLINTAMINEN

Millaista on olla kaksi vuotta jat-
kuvassa flow-tilassa? Sen tietää 
ainakin Arla Jussila, joka valmistui 
vuonna 2012 Piippolan ammatti- 
ja kulttuuriopistosta muotoiluas-
sistentiksi. Opinnot imaisivat hä-
net mukaansa alusta lähtien.

”Lähdin aluksi ihan kokeilumie-
lellä, mutta jo muutaman päivän 
jälkeen tiesin olevani oikeassa pai-
kassa.”

Muotoilun ja mallintamisen koulu-
tusohjelmassa opiskellaan muun 
muassa muotoilua, mallin raken-
tamista, tietokoneohjelmien käyt-
töä, piirtämistä ja puu-, metalli-, 
muovi- ja keramiikkatöitä.

”Esimerkiksi puutöistä tuli heti 
minun juttuni. Vieläkin tuntuu 
aivan käsittämättömältä, että voi 
valmistaa itse jotain aivan alusta 
loppuun.”

Opintojen aikana vastaan tuli 
toinen toistaan kiinnostavampia 
asioita. Onnistumisen tunteet 
seurasivat toisiaan ja tiedonjano 
kasvoi.

Jo alussa Jussila tiesi että haluaisi 

jatkossa opiskella lisää. Valmistut-
tuaan hän haki ja pääsi Lapin yli-
opistoon opiskelemaan teollista 
muotoilua.

”Piippolasta sain tälle alalle huip-
pueväät. Ammattiopinnot ovat 
ehdottomasti hyvä pohja myös 
yliopisto-opinnoille. Jo pääsyko-
keissa olin vahvoilla, ja myöhem-
min olen voinut edelleen jalostaa 
taitojani.”

Jussila myöntää, ettei vielä tiedä 
tulevaa ammattiaan.

”Eikä tarvitsekaan tietää. Teollinen 
muotoilu ulottuu monille aloille, ja 
opintojen jälkeen on mahdollista 
jatkaa moneen suuntaan.”

Muotoiluala sopii Jussilan mukaan 
sellaiselle joka on visuaalisesti 
suuntautunut, rakastaa käsillä te-
kemistä ja uuden ideoimista sekä 
tykkää rakennella, tutkia ja päätel-
lä asioita.

”Muotoilu on ennen kaikkea on-
gelmien ratkaisemista ihmisten 
arjen helpottamiseksi. Opintojen 
aikana olen löytänyt itsestänikin 
tällaisen ongelmanratkaisijan.”

Muotoilu vei 
mukanaan

Arla Jussila, artesaani

TÄHÄN AMMATTIIN  
VOIT OPISKELLA:
• Piippolassa



Kätevät kädet ja hoivatyö yhdis-
tyvät sieviläisen Kirsi Keräsen 
ammatissa. Hän toimii ohjaajana 
Nivalassa Tarhin toimintakeskuk-
sessa, jossa monenlainen käsillä 
tekeminen on osa päiväohjelmaa. 

Keränen valmistui vuonna 1998 
Nivalan ammattiopistosta tekstii-
lialan artesaaniksi. Sitä ennen hän 
oli jo opiskellut perushoitajaksi. 
Nivalasta hän jatkoi vielä Kuopi-
on muotoiluakatemiaan, ja kehi-
tysvamma-alan ammattitutkinto 
tuli suoritettua myöhemmin työn 
ohessa.

Artesaaniopinnoissa Keränen 
oppi alan perusteet, ja tutuiksi 
tulivat eri tekniikat kudonnasta 

huovutukseen, valokuvauksesta 
kankaanpainantaan. 

”Tekstiilialan opintoja on mahdol-
lista soveltaa monessa eri työssä 
ja hyödyntää myös yrittäjänä”, 
hän toteaa.

Työtoiminnan ohjaajana Keränen 
voi nyt käyttää kaikkia opiskele-
miaan tietoja ja taitoja. Työ vaatii 
hänen mukaansa paitsi luovuutta 
ja taitoa myös sosiaalisuutta ja 
joustavuutta. 

”Parasta ovat ihanat asiakkaat. 
Kehitysvammaiset ovat avoimia 
ja sanovat asiat suoraan. Toimin-
takeskuksessa jokainen päivä on 
erilainen.”

Kirsi Keränene, artesaani

Kädentaidot käytössä hoiva-alalla

”Halusin vihdoin opiskella amma-
tin siitä mistä oikeasti tykkään”, 
toteaa vaatetusalan artesaaniksi 
vuonna 2013 valmistunut Heini 
Perälä.

Innostus käsitöihin sai Perälän ha-
keutumaan aikuisiällä alan opintoi-
hin Nivalan ammattiopistoon. Yh-
tenä kimmokkeena oli myös paluu 
kotiseudulle useiden Etelä-Suo-
messa vietettyjen vuosien jälkeen. 

Aikuisiällä opiskelu oli palkitsevaa 
ja motivaatio huipussaan. Opiske-
luaika vierähtikin Perälän mukaan 
hujauksessa.

”Nivalassa opiskeltiin monipuo-
lisesti esimerkiksi kaavoitusta, 
koneiden käyttöä, erilaisten mate-
riaalien käsittelyä ja pukeutumis-
neuvontaa. Ja ennen kaikkea siellä 
opittiin tekemään ammattitaitois-
ta jälkeä.” 

Vaatetusalan opinnot antavat 
mahdollisuuden monenlaisiin 
työtehtäviin pukeutumisen paris-
sa. Perälälle itselleen oli alusta asti 
selvää, että hän ryhtyisi yrittäjäksi. 
Opettajat tukivat aikeita muun 
muassa järjestämällä ryhmälle yli-
määräisen verkkokauppakurssin.

Artesaaniopintojen jatkoksi Perälä 
suoritti yrittäjän ammattitutkin-
non. Nyt hän valmistaa kotonaan 
asiakastöiden ohella itse suun-
nittelemiaan tuotteita: koruja, kä-
silaukkuja, esiliinoja. Perälä myy 
tuotteitaan verkkokaupassa ja 
jälleenmyyjien kautta. Lisäksi hän 
kiertää tapahtumissa ympäri Suo-
mea.

”Yrittäjänä saa todella toteuttaa 
itseään. Siihen kannustettiin jo 
opintojen aikana. Ammattiopistos-
sa oma tyylini vahvistui, ja samalla 
sain tarpeellista itsevarmuutta.”

Varmuutta itsensä toteuttamiseen

Heini Perälä, artesaani

ARTESAANI, VAATETUSALA



Vaatesuunnittelu on ala joka säih-
kyy monen mielikuvissa glamou-
rina ja salamavalojen välkkeenä. 

”Kyllä se on kovaa työtä siinä 
missä muukin. Jos jossain on 
glamouria niin niissä hetkissä 
kun saa onnistumisen tunteita ja 
näkee kättensä tuloksen”, sanoo 
Laura Luokkanen, joka valmis-
tui Kalajoen ammattiopistosta 
vuonna 2006 vaatetusalan arte-
saaniksi.

Vaatteiden parissa työskentely on 
aina kiinnostanut Luokkasta. Luki-
on jälkeen hän opiskeli tekstiili- ja 
vaatetustekniikkaa Tampereen 
teknillisessä yliopistossa, mutta 
kaipasi samalla luovempaa teke-
mistä. 

Lopulta Luokkanen tarttui tilai-
suuteen ja aloitti artesaaniopin-
not Kalajoen ammattiopistossa. 
Siellä saikin luoda sydämensä kyl-

lyydestä: ommella, neuloa, kutoa 
ja sommitella, painaa kankaita ja 
tehdä kuvataidetta. 

”Opinnot olivat rikastava koke-
mus, ja antoivat laajasti ymmär-
rystä tästä alasta. Sain hyvät eväät 
itse työhön ja eri tekniikoihin.”

Viime vuodet Luokkanen on työs-
kennellyt lastenvaatteita valmis-
tavassa yrityksessä. Opinnotkaan 
eivät ole jääneet, sillä nyt työn alla 
ovat vaatetussuunnittelun opin-
not Lapin yliopistossa. Ammat-
tiopinnoista saaduista käytännön 
taidoista on Luokkasen mukaan 
ollut suurta apua.

”Vaatetusalalla työskentely vaatii 
taitoa ja tarkkaa silmää, ja tietys-
ti myös kiinnostusta muotiin ja 
vaatteisiin. Koska kilpailua riittää, 
tarvitaan asennetta ja intohimoa. 
Alana tämä on kuitenkin mahdot-
toman kiinnostava ja muuttuva.”

Taitoa ja tarkkuutta, 
asennetta ja intohimoa

Laura Luokkanen, artesaani

ARTESAANI, VAATETUSALA

TÄHÄN AMMATTIIN  
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• Nivalassa



”Parasta tässä työssä on, kun nä-
kee oman työnsä jäljen”, sanoo 
Lotta Vähäkangas, joka valmis-
tui viime vuonna sisustusrakenta-
jaksi Kalajoen ammattiopistosta.

Sisustusrakentajan työ jos mikä 
on näkyvää. Sen tulosta ovat ta-
lon sisällä olevat rakenteet, eli 
väliseinät, katot ja lattiat ja niiden 
erilaiset pinnat: paneelit, laatat, 
tapetoinnit, maalaukset sekä 
ovien, ikkunoiden ja kalusteiden 
asennukset.

Vähäkankaan mukaan sisus-
tusrakentajan on oltava tarkka, 
oma-aloitteinen ja kova teke-
mään. Hän on tyytyväinen Kala-
joen ammattiopiston monipuoli-
seen opetukseen.

”Opinnoissa kiinnostavinta on ol-
lut työskennellä oikeilla työmailla. 
Koululla oli Kalajoen loma-asun-
tomessuilla oma messutalo, jossa 
saimme käytännön oppia. Lisäksi 
olin työharjoittelussa remontoin-

ti- ja rakennusyrityksissä.”

Nyt Vähäkangas hakee lisäoppia 
suunnittelutyöhön ja opiskelee 
Oulun ammattikorkeakoulussa 
rakennusarkkitehdiksi. Ammat-
tiopinnoista on hänen mukaansa 
ollut paljon apua jatko-opinnois-
sa.

”Kun itse osaa tehdä työt käytän-
nössä, tietää myös mikä toimii 
ja mikä ei. Siitä on paljon apua 
suunnittelussa.” 

Sisustusrakentajan opinnot anta-
vat mahdollisuuden työskennellä 
paitsi rakennusalan yrityksissä 
myös sisustus- ja rakennusalan 
myyjänä. Vähäkankaalla itsellään 
on haaveena perustaa joskus 
oma yritys.

”Hienointa on, jos voi työssään 
hyödyntää kaikkea mitä on opis-
kellut. Tämän alan taidoista on 
monin tavoin hyötyä myös arjes-
sa.”

Lotta Vähäkangas, artesaani

Taitajan jälki näkyy

ARTESAANI, SISUSTUSRAKENNUSALA



Ei koskaan ainakaan rakennusalal-
le. Näin vannoi aikoinaan Anne 
Kinnunen, joka ei halunnut seu-
rata perheenjäsenten esimerkkiä. 
Mutta koskaan ei pidä sanoa ei 
koskaan: nyt Kinnusella on loppu-
suoralla sisustusrakentajan opin-
not Piippolan ammattiopistossa.

”Yksi parhaista päätöksistäni”, hän 
toteaa jälkeenpäin opiskelupaikan 
valinnastaan. 

Peruskoulun jälkeen Kinnunen ei 
vielä tiennyt, kuinka paljon sisu-
tusrakentaminen häntä lopulta 
kiinnostaisi. Motivaatio ponnahti 
kuitenkin huippuunsa opintojen 
edetessä. Oma ala oli löytynyt kuin 
kohtalon oikusta.

”Sisustusrakentaja rakentaa taloa 
sisältäpäin. Työhön kuuluvat esi-
merkiksi väliseinät, lattiat ja katot, 
pintakäsittely, laatoitukset, pane-
loinnit ja kylpyhuoneremontit”, 
Kinnunen kuvailee.

Opinnoissa on perehdytty myös 

sisustussuunnitteluun. Sekä suun-
nittelu että rakentaminen ovat 
Kinnusen mukaan millintarkkaa 
työtä, joka vaikuttaa suoraan ih-
misten arkipäivään. 

”Kun tekee huoneita joissa ihmi-
set elää ja asuu, työn jälki on koko 
ajan silmien edessä.”

Työharjoittelussa ja kesätöissä 
Kinnunen on päässyt näkemään 
alaa käytännössä. Rakennusfir-
massa hän sai tehdä monipuolisia 
työtehtäviä, ja huomasi pitävänsä 
haastavistakin töistä.

Kinnusen mukaan sisustusraken-
tajan taidoista on aina hyötyä: ai-
nakaan oman talon remonteissa 
sormi ei mene suuhun. Samalla 
hän luottaa, että alalla riittää myös 
työtä osaaville tekijöille. 

”Nykyään ihmiset haluavat yhä 
useammin teettää nämä hommat 
ammattilaisella. Aikaa, taitoa ja 
välineitä ei kaikilta löydy omasta 
takaa.”

Jokapäiväistä
asuinympäristöä
rakentamassa

Anne Kinnunen, artesaani

ARTESAANI, SISUSTUSRAKENNUSALA
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Kun on aina ollut kiinnostunut 
tietokoneista ja viettänyt aikaa 
koneen äärellä, niin miksei sitä 
voisi tehdä työkseenkin. Näin 
tuumi Niko Valkola lähtiessään 
opiskelemaan tieto- ja viestin-
tätekniikan perustutkintoa Ou-
laisten ammattiopistoon. Valmis 
datanomi hänestä tuli keväällä 
2014.

”Datanomin opinnot sopivat juuri 
tällaiselle joka tykkää tietokonei-
den kanssa värkkäämisestä.” 

Opintojen aikana vietettiinkin 
paljon aikaa koneiden kimpus-
sa: kasailtiin koneita, asennettiin 
palvelimia ja lähiverkkoja ja ope-
teltiin koodausta. Oppia saatiin 
myös markkinoinnista ja asiakas-
palvelusta. Käytännön kokemus-
ta kertyi harjoittelupaikoissa alan 
yrityksessä ja koulun atk-vastaa-
van apuna. 

”Datanomin työssä tarvitaan hy-
vää tietämystä laitteista ja niiden 

toiminnasta. Ja aina pitää olla val-
mis ottamaan selvää asioista joita 
ei tiedä. Ala kehittyy ja menee 
eteenpäin koko ajan.” 

Tietokonealaa opiskellakseen ei 
tarvitse olla pesunkestävä nörtti. 
Valkolan opiskelutovereidenkin 
joukosta löytyi laaja skaala erilai-
sia persoonia. Hän kehuu poru-
kan hyvää yhteishenkeä sekä mu-
kavia ja asiansa osaavia opettajia. 

Nyt Valkola opiskelee Oulun 
ammattikorkeakoulussa tra-
denomiksi. Datanomiopintojen 
ansiosta hän sai paitsi hyvitystä 
kursseista myös hyvän teknisen 
pohjan jatko-opinnoille. Valmis-
tumisen jälkeen yksi vaihtoehto 
graafisesta suunnittelusta pitäväl-
le voisi olla vaikkapa mainostoi-
mistossa työskentely.

”Tämä on mielenkiintoinen ala. 
Työpaikan saamiseksi pitää kui-
tenkin hoitaa opiskelut hyvin, jot-
ta pystyy erottumaan joukosta.”

Data haltuun ja 
laitteet kuntoon

Niko Valkola, datanomi

DATANOMI

TÄHÄN AMMATTIIN  
VOIT OPISKELLA:
• Haapajärvellä
• Oulaisissa



”Jännittävä ja erilainen ala”, kuvai-
lee Pyhäjärveltä kotoisin oleva 
Anna-Riikka Manninen ensi-
tuntemuksiaan kivirakentami-
sesta. Manninen oli jo yläasteella 
kiinnostunut rakennusalasta. 
TET-jaksolla hän tutustui kotipaik-
kakunnan kivistudioon, josta uusi 
innostus jäi kytemään. 

”Kivi on kaunis ja luonnollinen 
materiaali. Sen hyvä puoli on 
myös kotimaisuus.”  

Manninen päätyi suorittamaan 
yhtä aikaa sekä lukiota että kivira-
kentajan opintoja. Viime vuonna, 
neljän opiskeluvuoden jälkeen, 
hänellä oli vihdoin hallussaan kol-
moistutkinto: lukion päästötodis-
tus, ylioppilastodistus ja ammatil-
linen perustutkinto.

Nyt Manninen opiskelee Tam-
pereen ammattikorkeakoulussa 
rakennusarkkitehdiksi. Myös sii-
nä työssä hän uskoo pystyvänsä 
hyödyntämään kivialan koulu-
tusta.

Kivirakentajan työssä käytetään 

paljon koneita apuna. Voiman 
sijasta siinä tarvitaankin taitavia 
käsiä. Oman osaamisensa Manni-
nen osoitti viime vuoden Taitaja 
2014   -kisassa nappaamalla kol-
mannen sijan.

”Kiveä työstäessä pitää olla sitkeä 
ja varovainen. Se on todella tark-
kaa työtä. Graniitti on kovaa, mut-
ta se myös halkeaa helposti.”

Kivirakentajan koulutuksen aika-
na opittiin tekemään kivestä mel-
kein mitä vain: koriste-esineitä, 
työtasoja, julkisivuja, noppakivien 
asennuksia. Manninen itse piti 
erityisesti hautakivien tekemises-
tä. 

”Hautakivet valmistetaan omais-
ten toiveiden mukaan, ja usein 
niissä riittää paljon työstämistä. 
Ne ovat hyvin merkityksellisiä 
töitä.”

Kivien joukosta yksi oli aivan 
erityisen merkityksellinen. Sen 
Manninen valmisti oman ukkinsa 
haudalle. 

Kivessä yhdistyvät lujuus ja kauneus

Anna-Riikka Manninen, kivirakentaja

KIVIRAKENTAJA

TÄHÄN AMMATTIIN 
VOIT OPISKELLA:
• Nivalassa

(Pyhäjärvellä)



Lehmän hermot ja ripeä ote. Nii-
tä tarvitaan ravintolakokin työssä, 
jossa vauhtia ja haasteita riittää. 
Tämän on huomannut Saara 
Mustakangas, joka valmistui 
kokiksi keväällä 2012 Oulaisten 
ammattiopistosta. Oma ala löytyi 
yläasteen jälkeen pienen järkeilyn 
avulla:

”Ajattelin että ihmisten täytyy joka 
tapauksessa syödä, joten kokille 
riittää töitä. Minua kiinnosti myös 
mahdollisuus tehdä kokin töitä 
ulkomailla.”

Kokiksi ei opita pulpetissa istumal-
la, joten opiskelu oli pitkälti käy-
tännön tekemistä. Mustakankaan 
mukaan ammattiopinnot antoivat 
hyvän perustietämyksen alasta.

”Koskaan ei kuitenkaan ole täysin 
valmis, vaan työssä oppii jatkuvas-
ti uutta. Ala myös muuttuu jatku-
vasti.”

Valmistumisen jälkeen Mustakan-
gas on huomannut töitä riittävän 
mukavasti, etenkin jos on valmis 
liikkumaan. Tähän asti se on sopi-
nut hänelle enemmän kuin hyvin. 

Nyt Mustakangas on kuitenkin 
asettunut aloilleen ja työskentelee 
ravintolakokkina Tahkolla. Keittiön 
arki on hänen mukaansa ihan tois-
ta kuin mitä television kokkikilpai-
lut näyttävät.

”Suurimmaksi osaksi se on ihan 
perustekemistä. Toki vauhtia ja 
vaarallisia tilanteitakin joskus riit-
tää. Kokin työssä saa myös olla 
luova, sillä monenlaisia tilanteita 
tulee eteen.” 

Mustakangas muistuttaa myös, 
että kyse on tiimityöstä. Ihmisten 
kanssa pitää siis tulla toimeen. 
Hurtti huumori yhdistää usein 
työporukkaa.

Jatkossa Mustakangas haluaisi 
kerryttää kokemusta myös salin 
puolelta ja kasvattaa viinitunte-
mustaan. Oma ravintolakin siinte-
lee haaveissa - ehkä sitten joskus. 
Tuleville kokeille lähtevät vielä 
terveiset: 

”Tällä alalla saa olla utelias ja 
oma-aloitteinen. Asioista kannat-
taa aina ottaa selvää sen sijaan 
että jää itsekseen pohtimaan.”

Kauhan varressa oppii aina uutta

Saara Mustakangas, kokki

KOKKI

TÄHÄN AMMATTIIN  
VOIT OPISKELLA:
• Haapavedellä
• Nivalassa
• Oulaisissa



Tämän päivän metallipajalla työ tehdään pitkäl-
ti tietokoneiden avulla. Koneistaja Olli Puution 
mukaan ala sopiikin erityisesti niille joita kiin-
nostaa tietokoneella piirtäminen ja suunnittelu.

Jo kotoa alkanut innostus metallitöihin sai Puu-
tion ryhtymään alan opiskelijaksi. Vuonna 2012 
hän valmistui Nivalan ammattiopistosta koneis-
tajaksi.

Opinnoissa käytiin kattavasti läpi metallialan 
perusasioita. Tutuiksi tulivat niin työstökonei-

den käyttö kuin tietokoneavusteinen suun-
nittelu ja valmistus. Iso osa opinnoista oli käy-
tännön työskentelyä ja tietysti harjoittelua alan 
työpaikoissa.

Puutio kehuu erityisesti opettajia, jotka tekivät 
asiat hyvin ymmärrettäviksi ja auttoivat aina tar-
vittaessa, jos eteen tuli ongelmia.

”Päällimmäisenä opinnoista ovat jääneet mie-
leen onnistumiset, joita koki aina kun koneella 
sai tehtyä jonkin kappaleen valmiiksi saakka.”

Jälkeenpäin Puutio on ollut tyytyväinen alanva-
lintaansa. Tällä hetkellä hän on osa-aikatyössä 
metallialan yrityksessä ja opiskelee tuotanto-
taloutta Centria-ammattikorkeakoulussa. Am-
mattiopinnoista on ollut hyötyä niin jatko-opin-
noissa kuin työelämässä.

”Vaikka joka työpaikalla onkin omat käytännöt, 
niin ammattiopistosta saaduista perustaidoista 
on apua. Niiden pohjalta pystyy ratkaisemaan 
vastaan tulevia ongelmia ja toimimaan erilaisis-
sa tilanteissa.”

Olli Puutio, koneistaja

Sorvin ääressä 
pitää hallita 
tietotekniikka

KONEISTAJA

TÄHÄN AMMATTIIN  
VOIT OPISKELLA:
• Haapavedellä
• Kalajoella
• Nivalassa



”Ammatinvalinnassa kannattaa 
ennen kaikkea kuunnella omaa 
sydäntä”, sanoo Adalmiina Aula-
koski, joka itse on aina tiennyt ha-
luavansa työskennellä hoitoalalla. 

Saadakseen mahdollisimman 
vahvan koulutuspohjan Aulakoski 
valitsi sosiaali- ja terveysalan opin-
not Oulaisten ammattiopistossa. 
Keväällä 2014 hän valmistui lähi-
hoitajaksi. 

”Opiskelu Oulaisissa oli ihan pa-
rasta aikaa. Siellä on kodikas ja tur-
vallinen tunnelma, ja opiskelijoille 
annetaan paljon tukea. Harjoitte-
lujaksoja on paljon ja ne opetta-
vat, mitä työ on käytännössä.” 

Aulakoski valitsi suuntautumis-
vaihtoehdokseen lasten ja nuor-
ten hoidon ja kasvatuksen, sillä 
lapset ovat hänelle lähimpänä sy-
däntä. Tulevaisuudessa hän halu-
aisi työskennellä myös perheiden 
hyväksi.

Lähihoitajan tutkinto oli Aulakos-
kelle myös etappi matkalla jatko-
koulutukseen. Nyt hän opiskelee 
ammattikorkeakoulussa tervey-
denhoitajaksi. 

”Olen sen verran tiedonjanoinen, 
että halusin jatkaa opiskelua.”

Laaja koulutus antaa Aulakos-
kelle jatkossa mahdollisuuden 
työskennellä monenlaisissa työ-
paikoissa ensikodeista työterve-
yshoitoon. Koulutetuille ihmisille 
hoitoalalla riittää kyllä töitä. 

Lähihoitajan opinnot sopivat Au-
lakosken mukaan niille, jotka ha-
luavat monipuolisen koulutuksen 
ja jotka pitävät ihmisten kanssa 
työskentelystä. 

”Hoitotyössä vastaan tulee mo-
nenlaisia ihmisiä ja tilanteita, mut-
ta avoimella mielellä pärjää. Sa-
malla saa todella kokea tekevänsä 
tärkeää työtä.”

Tärkeää työtä 
ihmisten parissa

Adalmiina Aulakoski, lähihoitaja

LÄHIHOITAJA

TÄHÄN AMMATTIIN 
VOIT OPISKELLA:
• Oulaisissa
• Ylivieskassa



Nivalalaisen Juho Ekdahlin työ 
kuulostaa aivan pikkupojan toi-
veammatilta: hän ajaa kaivinko-
netta ja kuorma-autoa. Itsekin 
Ekdahl oli jo pienenä kiinnostunut 
koneista, ja päätyi lopulta opiske-
lemaan maarakennusalaa Nivalan 
ammattiopistoon.  

Ekdahl valmistui maarakennus-
koneenkuljettajaksi vuonna 2014. 
Opinnot antoivat hänen mukaan-
sa hyvän pohjan alalle, mutta 
tärkein oppi tulee silti vasta työn 
kautta. Opiskeluajasta iso osa kului 
käytännön työssä, ajossa ja konei-
den huollossa. 

”Koulun etuna on, että siellä on 
monipuolinen ja nykyaikainen 
kalusto. Oli hyvä opiskella, kun 
käytössä oli viimeisen päälle ajan-
mukaiset koneet.”

Valmistumisen jälkeen Ekdahlin ei 
ole tarvinnut jäädä toimettomaksi: 
oman alan töitä löytyi työharjoit-
telun kautta. Tällä hetkellä häntä 

työllistävät etenkin sähköverk-
kojen maakaapeloinnit. Lumisen 
talven laajat sähkökatkokset muis-
tuttavat, että sillä saralla tekemistä 
riittää vielä vuosiksi.

Isojen koneiden kanssa liikkumi-
nen asettaa työlle omat vaatimuk-
sensa. Ekdahlin mukaan kaivin-
koneen ohjaimissa onkin oltava 
rauhallinen ja tarkkaavainen.

”Varovaisuutta tarvitaan, kun kai-
vetaan esimerkiksi paikoissa jois-
sa voi olla jo valmiiksi kaapeleita 
maassa. ”

Vaikka välillä pääsee lapion var-
teenkin, työ ei Ekdahlin mukaan 
ole fyysisesti erityisen raskasta. Ko-
via päiviä ovat kuitenkin sellaiset, 
jolloin joutuu jatkuvasti keskitty-
mään kohteeseen silmä tarkkana.

”Sen jälkeen tietää tehneensä jo-
tain. Parasta tässä työssä on var-
masti monipuolisuus, yksikään 
päivä ei ole samanlainen.” 

Silmä tarkkana ja pää kylmänä

Juho Ekdahl, maarakennuskoneenkuljettaja

MAARAKENNUSKONEEN KULJETTAJA

TÄHÄN AMMATTIIN  
VOIT OPISKELLA:
• Nivalassa



Reisjärvellä asuva Teemu Tikka 
valmistui vuonna 2013 maa-
seutuyrittäjäksi Haapajärven 
ammattiopistosta. Viime kesänä 
hänestä tuli robottilypsytilan 
omistaja yhdessä toisen yrittä-
jän kanssa. 

Karjatilalla varttuneelle Tikalle 
ammatinvalinta ei tuottanut 
vaikeuksia. Hän pitää erityisesti 
maatilatyön monipuolisuudes-
ta. 

”Välillä saa työskennellä nave-
tassa tai koneiden kimpussa, 
välillä metsätöissä tai remonttia 
tekemässä. Myös yritystoimin-
nan pyörittämisessä riittää te-
kemistä.”

Maatalousalan perustutkin-
to antoi Tikan mielestä hyvät 
eväät maatilayrittäjän työhön. 
Monipuoliset opinnot antavat 
valmiudet työskennellä myös 
monessa muussa maatalout-
ta sivuavassa ammatissa. Eikä 
suinkaan tarvitse olla maatilan 
kasvatti, jos ala kiinnostaa. 

”Opintoihin kuului paljon har-
joittelua, joten työ tulee kyllä 
tutuksi. Nämä hommat opitaan 
vain käytännössä. Ammattiopis-
tolla on onneksi viimeisen pääl-
le nykyaikainen opetusmaatila.”

Maatilayrittäjän päivät ovat pit-
kiä, ja lomalle pääsee harvoin. 
Tikka pitää työtään ennemmin-
kin elämäntapana.

”Ainakaan ei tarvitse olla työtä 
vailla, sillä tekeminen ei tilalla 
lopu.”

Jos työ maatilalla onkin vaa-
tivaa, niin aika ajoin se myös 
palkitsee tekijänsä. Tulee se kes-
kikesän hetki kylvöjen ja rehun-
teon jälkeen, kun pellolla kaikki 
kasvaa ja lehmät lypsävät. Nuori 
viljelijä luottaakin lujasti oman 
ammattinsa tulevaisuuteen.

”Tämä ei ole katoava ala, sillä 
ruokaa tarvitaan jatkossakin. Ei 
tämä maailma pyöri ilman maa-
taloutta.”

Teemu Tikka, maaseutuyrittäjä

Nuori isäntä luottaa tulevaan

MAASEUTUYRITTÄJÄ

TÄHÄN AMMATTIIN  
VOIT OPISKELLA:
• Haapajärvellä



Matkakärpäsen puraisu on jos-
kus parantumaton. Silloin se voi 
johtaa jopa ammatinvalintaan, 
kuten kävi Mervi Ylitalolle. 

”Olen aina ollut kiinnostunut 
matkailusta ja halunnut työs-
kennellä sen parissa, joko hotel-
lissa tai oppaana.” 

Ylitalo valmistui vuonna 2011 
matkailuvirkailijaksi Kalajoen 
ammattiopistosta. Sen jälkeen 
hän ehti työskennellä yhden ke-
sän leirintäalueen vastaanotos-
sa, kunnes tie vei pohjoiseen, 
Leville. Siellä Ylitalo työskenteli 
talvisesongin ajan hotellin vas-
taanotossa.

”Se oli hyvin opettavaista aikaa. 
Pääsi hyvin sisälle matkailualal-
le, ja kaiken kiireen keskellä opin 
myös sietämään painetta.”

Kotiseutu ja Kalajoki vetivät silti 
lopulta pidemmän korren. Ylita-
lo on työskennellyt pian kolme 
vuotta kylpylähotellin vastaan-
ottovirkailijana. Hän arvostaa 
etenkin työn monipuolisuutta.

”Työhöni kuuluu pääasiassa 
asiakaspalvelua, myyntiä ja 
kokouspalveluiden hoitoa. Asi-
akkaiden kanssa ollaan teke-
misissä jatkuvasti, joten hyvät 
vuorovaikutustaidot ovat tässä 
työssä tärkeät.”

Koska matkailu on kansainväli-
nen ala, kokemusta on hyvä ker-
ryttää myös ulkomailta. Ylitalo 
on ollut työharjoittelussa Bulga-
riassa hotellin vastaanotossa ja 
Espanjassa kahvila-ravintolassa. 
Jälkeenpäin hän on kiitollinen 
tästä mahdollisuudesta. 

Mervi Ylitalo, matkailuvirkailija

Maailma on avoin  
matkailualan ammattilaiselle

MATKAILUVIRKAILIJA

TÄHÄN AMMATTIIN  
VOIT OPISKELLA:
• Kalajoella



Suurten yleisötapahtumien ku-
lisseissa puurtaa joukko ihmisiä, 
joiden työ on näkymätöntä – ai-
nakin silloin kun kaikki sujuu niin 
kuin pitää. Yksi heistä on Essi Pa-
lonen, Ylivieskan ammattiopis-
ton kasvatti.

Palonen sai heti media-assisten-
tiksi valmistuttuaan töitä alan 
johtavalta yritykseltä. Eastway 
Oy on Suomen suurin tapahtu-
matuotantoyhtiö, joka huolehtii 
muun muassa tapahtumien valo- 
ja äänitekniikasta, lavarakenteista 
ja teknisestä toteutuksesta. Palo-
nen onkin jo ehtinyt kokemaan, 
millaista on työskennellä isojen 
tapahtumien keskiössä. Listalta 
löytyvät muun muassa molem-
mat jääkiekon MM-kotikisat ja 
yleisurheilun EM-kisat.

Palonen työskentelee alalla, joka 
perinteisesti on ollut miesval-
tainen. Hän vakuuttaa, että su-
kupuolella ei tänä päivänä enää 
ole väliä. Työ vaatii ennenkaikkea 
monipuolista osaamista. Ylivies-
kan ammattiopisto antoi Palosen 

mukaan hyvät käytännön valmiu-
det alalle.

”Koululla on hyvät laitteet ja par-
haat opettajat mitä toivoa voi. 
Voin ehdottomasti sanoa, että 
jos ala kiinnostaa niin Ylivieska on 
hyvä paikka sitä opiskella.” 

Alun perin kiinnostus va-
lokuvausta kohtaan sai Pa-
losen hakeutumaan me-
dia-assistentin opintoihin.  
”Sitten huomasin, että samalla voi 
opiskella kaikkea muutakin siistiä. 
Lopulta suoritin opinnot sekä 
graafisen työn että tapahtuma-
tuotannon suuntautumisvaihto-
ehdoista.”

Tällä hetkellä Palonen työskente-
lee freelancerina, mikä on alalla 
tyypillistä. Samalla hän haluaa 
yhä opiskella ja kehittää taitojaan. 

”Haluan mennä eteenpäin ja 
päästä mukaan tekemään vielä 
isompia juttuja. Unelmatyöni oli-
si saada kiertää maailmaa jonkin 
bändin taustajoukoissa.”

Essi Palonen, media-assistentti

Työtä tapahtumien keskipisteessä

MEDIA-ASSISTENTTI



Media-assistentin taidoille riittää 
monenlaista kysyntää. Työpaikka 
voi löytyä vaikkapa ovia ja ikku-
noita valmistavasta yrityksestä, 
kuten kävi Samu Peltolalle. 
Vuonna 2010 media-assistentiksi 
valmistunut Peltola työskentelee 
Tiivituote Oy:lla osana yrityksen 
markkinointitiimiä. Työkseen hän 
suunnittelee ja taittaa esitteitä, 
www-sivuja, mainoksia ja markki-
nointimateriaalia sekä valokuvaa.

”Ihan ensimmäisenä en olisi hok-
sannut hakea töitä ikkuna-alan 
yrityksestä. Työpaikkailmoitus sai 
minut kuitenkin kiinnostumaan, 
ja itse työ yllätti lopulta positii-
visesti. Sen myötä olen oppinut 
paljon uutta myös rakennusalal-
ta.” 

Yritys tuottaa paljon materiaalia, 
joten työtä talon omalle me-

dia-assistentille riittää. 

Peltola aloitti osa-aikaisena, 
mutta tekee tällä hetkellä täyttä 
päivää. Työskentely isossa ja tun-
netussa yrityksessä motivoi teke-
mään parhaansa.

”Täytyy olla nopea hanskaamaan 
uusia asioita. Myös paineensie-
tokykyä tarvitaan, sillä aikataulut 
sanelevat paljon tässä työssä.”

Opiskeluissa Peltola valitsi suun-
tautumisekseen graafisen tuo-
tannon, sillä suunnitelmissa oli 
työskentely mainostoimistoalalla. 
Nyt suunnitelma on toteutunut, 
hieman yllättävälläkin tavalla.

”Koulutus osui niin nappiin kuin 
mahdollista. Tässä työssä saan 
tehdä juuri niitä asioita joita olen 
opiskellut.”

Samu Peltola, media-assistentti

Ikkunafirman oma
mediataikuri

MEDIA-ASSISTENTTI

TÄHÄN AMMATTIIN  
VOIT OPISKELLA:
• Piippolassa
• Ylivieskassa



”Kaupalliset opinnot antavat hy-
vän pohjan moneen työhön, oli 
ala mikä hyvänsä”, toteaa Pilvi Ol-
lila, joka valmistui keväällä 2014 
merkonomiksi Oulaisten ammat-
tiopistosta.

Kaupallinen ala on aina kiinnos-
tanut Ollilaa. Merkonomikoulutus 
on hänen mukaansa hyvä vaihto-
ehto myös niille, joille oma ala ei 
vielä ole valjennut. 

”Esimerkiksi tietokoneen toimis-
to-ohjelmat opiskellaan läpikotai-
sin, ja niiden osaamisesta on hyö-
tyä monessa työssä.”

Ollila muistuttaa, että esimerkiksi 
yrittäjäksi aikovan on hallittava 
talousasiat. Ja kuka kiistää, etteikö 
niiden tuntemuksesta olisi hyötyä 
myös arkielämässä.

Omaksi suuntautumisekseen Ol-
lila valitsi talous- ja toimistopal-
velujen koulutusohjelman, johon 
sisältyy esimerkiksi asiakirjojen 
hallintaa ja taloushallinnon töitä 
kuten kirjanpitoa. Niitä hän tarvit-
see koko ajan nykyisessä työssään 

päivittäistavaramyymälässä. 

”Tykkään työskennellä numeroi-
den parissa ja tehdä tarkkaa työtä. 
Mutta välillä on mukavaa päästä 
myös touhuamaan myymälän 
puolella ja palvelemaan asiakkaita, 
ettei tarvitse istua paikoillaan koko 
päivää.”

Ollila on huomannut, että myymä-
lässä työskentely on paljon moni-
puolisempaa kuin hän aiemmin 
oli kuvitellut. Haastettakin riittää, 
kun välillä työskentelee eri osas-
toilla myyjänä, välillä taas kassalla 
tai taloushallinnossa. 

”Parasta on asiakaspalvelu, se että 
pystyy oikeasti olemaan hyödyksi 
asiakkaalle.” 

Jälkeenpäin Ollila on tyytyväinen 
alan ja opiskelupaikan valintaansa. 

”Ammattiopistossa opiskelu oli 
mielenkiintoista ja vaihtelevaa, ja 
sisälsi paljon sellaista mitä voi suo-
raan soveltaa työssä. Samalla siellä 
vahvistui, että tämä on minun jut-
tuni.” 

Kaupan ammattilaisella  
on numerot hallussa 

Pilvi Ollila, merkonomi

MERKONOMI

TÄHÄN AMMATTIIN  
VOIT OPISKELLA:
• Haapajärvellä
• Oulaisissa



Monelle meistä metsä merkitsee 
luonnossa liikkumista, vapaa-ai-
kaa ja virkistystä. Haapavedellä 
asuvalle Henri Pesoselle se on 
paikka jonne mennään töihin, sa-
toi tai paistoi.

Pesonen valmistui vuonna 2011 
metsuriksi ja metsäpalveluiden 
tuottajaksi Haapajärven ammat-
tiopistosta. Heti valmistumisen 
jälkeen hän perusti oman yrityk-
sen, joka tekee metsänhoitoura-
koita metsäyhtiöille ja yksityisille 
ihmisille.

”Työ on joka päivä erilaista. Ke-
väästä syksyyn kuljetaan metsäs-
sä, talvisin taas on polttopuiden 
myyntiä ja puunkaatohommia.”

Metsätalouden koulutusohjel-
massa perehdytään paitsi met-
sänhoitotöihin, puunkorjuuseen 
ja koneiden käyttöön, myös met-
sän kasvuun ja kasvatukseen. Mo-
nipuolisen koulutuksen jälkeen 

voi Pesosen mukaan jatkaa mo-
neen suuntaan.

”Sieltä annetaan hyvät opit, vaik-
kei ennen olisi sahaa pidellytkään. 
Alusta asti päästiin tekemään 
töitä käytännössä. Mentiin met-
sään, pistettiin nuotio palamaan 
ja otettiin saha käteen”, Pesonen 
tiivistää.

Pesonen päätyi alalle, koska on 
aina ollut kiinnostunut metsä-
töistä. Alanvalintaa vahvisti sekin, 
että maaseudulla metsää riittää ja 
sen mukana töitä metsäalan am-
mattilaiselle. Ammatin parhaat ja 
samalla vaativimmat puolet liitty-
vät työympäristöön:

”Metsässä ei ole muita neuvo-
massa, joten siellä saa työsken-
nellä omaa tahtia. Samalla pitää 
myös itse pystyä löytämään rat-
kaisut eri tilanteissa. Ja sen verran 
sitkeä pitää olla, ettei joka tihku-
sateesta valita.” 

Henri Pesonen, metsuri

Työpaikka ihan
metsässä

METSURI–METSÄPALVELUJEN TUOTTAJA

TÄHÄN AMMATTIIN  
VOIT OPISKELLA:
• Haapajärvellä



”Halusin tehdä näkyvää jälkeä 
omilla käsillä ja työskennellä 
ihmisten kanssa. Minua kiinnos-
ti myös mahdollisuus käyttää 
omaa luovuutta”, reisjärveläinen 
Anne Paavola listaa syitä am-
matinvalintaansa.

Paavola valmistui Nivalan am-
mattiopistosta parturi-kampaa-
jaksi vuonna 2007. Sitä ennen 
hän oli ehtinyt jo opiskella sa-
massa paikassa kosmetologiksi 
ja työskennelläkin alalla jonkin 
aikaa.

”Pienellä paikkakunnalla töitä 
riittää enemmän, kun osaa mon-
ta asiaa. Kosmetologin ja par-
turi-kampaajan työt oli helppo 
paketoida yhteen.”

Hiusalalta valmistuttuaan Paa-
vola perusti oman toiminimen. 
Nykyään hän toimii yrittäjänä 
useamman työntekijän yhteises-
sä hoitolassa.

”Yrittäjälle riittää kyllä töitä tällä 
alalla. Pitkää päiväähän tässä saa 
tehdä, mutta samalla saa olla 
oman kalenterinsa herra ja työs-
kennellä ihanassa työyhteisössä. 
Yrittäjyyteen meitä valmennet-
tiin jo opintojen aikana.” 

Paavola muistuttaa, että Nivalan 
ammattiopisto tunnetaan kau-
neudenhoito- ja hiusalan koulu-
tuksestaan maanlaajuisesti.

”Koulutus on siellä todella kor-
keatasoista, ja alan ihmiset ar-
vostavat sitä paljon. Myös opet-
tajat ovat huipputasoa.” 

Opinnoissa pääosassa ovat alan 
perustaidot: ihonhoito, hiusten 
leikkaukset, värjäykset, kampa-
ukset. Valinnaisilla kursseilla voi 
hankkia myös monenlaisia eri-
koistaitoja. Esimerkkinä vaikkapa 
vartalomaalaus, jossa Paavola 
opiskelutovereineen taituroi 
suomenmestaruuteen saakka. 

Työkokemusta kertyy opiske-
lujen aikana koululla tehtävistä 
oppilastöistä. Silti Paavola pitää 
tärkeänä käydä työharjoittelus-
sa myös koulun ulkopuolella. 
Ja ajan hermoilla on pysyttävä 
myös valmistumisen jälkeen.

”Tässä työssä ei koskaan ole val-
mis. Tuotteet, aineet, tekniikat ja 
muoti muuttuvat jatkuvasti. Siksi 
tämä on antoisa työ. Parasta kui-
tenkin on asiakkaan ilo ja tyyty-
väisyys, kun hän saa apua ihon-
hoitoon tai uuden kampauksen.” 

Anne Paavola, parturi-kampaaja / kosmetologi

Kauneuden 
käsityöläinen  
viihtyy yrittäjänä

PARTURI-KAMPAAJA, KOSMETOLOGI

TÄHÄN AMMATTIIN  
VOIT OPISKELLA:
• Nivalassa



Nivalalainen Joonas Jyrkkä kiin-
nostui aikoinaan rakennusalasta 
sukulaisten esimerkin myötä. 
Hän halusi kuitenkin alaan vähän 
toisen näkökulman, ja valitsi put-
kiasentajan opinnot Nivalan am-
mattiopistossa. Alalle houkuttivat 
myös monipuoliset työnsaanti-
mahdollisuudet.

Heti opintojen jälkeen Jyrkkä 
ehtikin tehdä asentajan töitä en-
nen armeijaan lähtöä. Nyt työt 
jatkuvat, mutta pääosassa ovat 
jatko-opinnot Oulun ammat-
tikorkeakoulussa. Sieltä Jyrkkä 
valmistuu lähivuosina lvi-insinöö-
riksi.

”Jatko-opinnot olivat alusta läh-
tien mielessä. Ne tuovat enem-
män työmahdollisuuksia, ja 
insinööriopinnoista on hyötyä 
myös asennustöissä.”

Ammattiopintojen tuoma käy-
tännön kokemus on Jyrkän mu-
kaan iso etu jatko-opinnoissa. Ni-

valan ammattiopistossa sai hyvän 
tuntuman käytännön työhön, 
sillä valtaosa opiskelusta tapahtui 
oikealla työmaalla.

Jyrkkä on paneutunut työteh-
tävissään etenkin rakennusten 
ilmanvaihtotekniikkaan. Koulutus 
antaa kuitenkin pohjan työsken-
nellä monipuolisesti rakennusten 
lämmitys-, vesi- ja ilmanvaihtojär-
jestelmien parissa.

”Asennustyössä pärjää, kun 
on joustava, pitkäjänteinen ja 
oma-aloitteinen. Sosiaalisuutta-
kin tarvitaan, sillä työmaalla on 
osattava tehdä tiimin kanssa yh-
teistyötä.”

Työkokemus on antanut Jyrkälle 
varmuutta siitä, että alan valinta 
osui oikeaan. Nyt suunnitelmissa 
on opintojen ohella kerryttää työ-
kokemusta. 

”Siinä iso etu on, että työtä on riit-
tänyt omalla kotiseudulla.” 

Talotekniikan  
taitajia tarvitaan

Joonas Jyrkkä, putkiasentaja PUTKIASENTAJA

TÄHÄN AMMATTIIN 
VOIT OPISKELLA:
• Nivalassa



Työssä kuin työssä voi kokea 
tähtihetkiä, arjen pieniä onnis-
tumisia, jotka antavat työhön 
uutta puhtia.

”Parasta on silloin kun saa jonkin 
tuotteen valmiiksi, ja siitä tulee 
juuri sellainen kuin pitikin”, tote-
aa Oskari Rentola, joka valmis-
tui keväällä 2014 puusepäksi 
Kalajoen ammattiopistosta.

Isompi tähtihetki Rentolalle oli 
vuoden takainen valtakunnal-
linen Taitaja-kilpailu Lahdessa. 
Opettajien kehotuksesta hän oli 
lähtenyt kisaamaan huonekalu-
puuseppien sarjassa. Finaalissa 
tehtävänä oli kokotammisen 
kirjoituspöydän rakentaminen, 
mistä Rentola suoriutui mesta-
ruuden arvoisesti. 

”Jo alakoulussa tykkäsin puu-
töistä. Ammattiopistossa niitä 
sai tehdä käytännössä niin pal-
jon kuin halusi ja kerkesi. Samal-
la sai laadukasta opetusta.” 

Puusepän opinnoissa otetaan 
haltuun kaikki puuntyöstön 

perustekniikat, ja lisäksi tarjolla 
on paljon erikoiskursseja. Opin-
toihin kuuluu myös CNC-oh-
jelmointia ja -työstöä ja muita 
puutuoteteollisuudessa tarvit-
tavia taitoja. 

Rentolan ominta alaa on huo-
nekalujen valmistus käsityönä. 
Hän pitää etenkin antiikkisesta 
tyylistä, ja on nikkaroinut esi-
merkiksi lipastoja ja kirjahyllyjä. 
Haaveena on jonain päivänä 
saada elantokin tilaustyönä teh-
tävistä huonekaluista. 

Taitaja-kisan jälkeen Rentola jat-
koi opintoja Lahdessa puualan 
erikoistumiskoulutuksessa. Hän 
uskoo monipuolisille osaajille 
riittävän töitä puualan yrityksis-
sä, joita Kalajoen seudulla on 
paljon.

”Puusepän työ vaatii pitkää 
pinnaa ja tarkkuutta. Mutta on 
myös todella palkitsevaa, kun 
pystyy omin käsin tekemään 
asioita ja toteuttamaan visioi-
taan.”

Oskari Rentiola, puuseppä

Puusepänlinjalta 
Suomen mestariksi

PUUSEPPÄ

TÄHÄN AMMATTIIN  
VOIT OPISKELLA:
• Haapavedellä
• Kalajoella
• Nivalassa
• Piippolassa



”Tämä ei ainakaan ole mitään 
liukuhihnatyötä”, toteaa haapa-
järvinen Iiro Flink, joka valmistui 
vuonna 2009 sähköasentajaksi Ni-
valan ammattiopistosta. 

”Välillä työ on hyvinkin fyysistä, 
kun työmaalla asennetaan järjes-
telmiä. Välillä taas tehdään korja-
us- ja huoltotyötä, joka on tarkkaa 
ja taitoa vaativaa. Lisäksi yrittäjällä 
riittää tekemistä myös toimisto-
pöydän ääressä.”

Sähköalan ammattiopinnot anta-
vat Flinkin mukaan monipuolisen 
koulutuksen ja hyvän pohjan ta-
lotekniikka-alalla työskentelyyn. 
Hän pitää tärkeänä, että opintojen 
aikana painotetaan käytännön tai-
toja.

”Nämä työt opitaan parhaiten te-
kemällä, ja silloin ne jäävät myös 
lihasmuistiin. Sähköasennuksissa 
on oltava huolellinen ja perusteel-
linen, virheitä ei saa syntyä.”

Tärkeä osa opintoja on myös pe-
rehtyminen yrittäjänä toimimi-
seen. Flink itse toimii nyt kolmatta 
vuotta sähköalan yrittäjänä. Sitä 
ennen hän suoritti erillisen säh-
köasentajan ammattitutkinnon. 
Opintojen alussa olevia Flink ke-
hottaa satsaamaan työssäoppi-
mispaikkaan. 

”Sitä kautta moni työllistyy pysy-
västi. Työnantajan kannalta mer-
kitsee paljon, että saa töihin tutun 
ja luotettavan ihmisen.”

Sähköalalla riittää Flinkin mukaan 
töitä ammattitaitoisille tekijöille. 
Uudisrakentamisen lisäksi asenta-
jia työllistävät remontit. Haastetta 
työhön tuovat alan tarkat standar-
dit ja säädökset. 

”Tämä on palkitseva ala, sillä se 
kehittyy jatkuvasti ja samalla saa 
pidettyä itsensä ajan hermoilla. 
Oma into ja motivaatio ovat siinä 
tärkeitä, niin kuin joka alalla.” 

Iiro Flink, sähköasentaja

Sähköasentaja pysyy ajan hermoilla

SÄHKÖASENTAJA

TÄHÄN AMMATTIIN  
VOIT OPISKELLA:
• Haapavedellä
• Nivalassa



Kun työ tempaisee mukaansa ja 
onnistunutta jälkeä syntyy, silloin 
päivän pituus ei tunnu missään. 
Näin toteaa Miika Junttila, jonka 
työnä on pystyttää ihmisille koteja.

”Pitkinä työpäivinä pääsee extre-
me-vaihteelle. Kun on hyvä tahti 
päällä, ei tee mieli heti lopettaa.”

Junttila valmistui talonrakentajaksi 
Nivalan ammattiopistosta vuonna 
2012. Sen jälkeen oman alan töitä 
on riittänyt jatkuvasti. Nyt Junttila 
kiertää kolmen hengen porukalla 
pystyttämässä omakotitaloja ym-
päri Suomea. 

”Olen aina ollut kiinnostunut ra-
kentamisesta. Ammattiopintojen 
aikana syttyi lopullinen kipinä, ja 
tuli varmuus siitä että tämä on oi-
kea ala”, Junttila kertoo. 

Opinnot perehdyttivät rakenta-
misen kaikkiin työvaiheisiin, ja 
antoivat Junttilan mukaan hyvän 
pohjan alalle. Ja kun panostaa 
koulutukseen ja ottaa opiksi vir-
heistäkin, se kantaa myöhemmäs-

sä vaiheessa.

Vaikka rakennushommia tehdään 
enimmäkseen reissun päällä, se 
sopii Junttilalle. Niinä päivinä kun 
tehdään töitä, niitä tehdään aa-
musta iltaan. Vastaavasti perjantai-
na on jo vapaata, joten kotonakin 
ehtii olla.

Sitkeyttä työ kuitenkin vaatii. Junt-
tila naurahtaakin, että talonraken-
tajan pitää olla kovapäinen ja ket-
terä. Ulkotyössä keleistä ei parane 
välittää, pyrytti tai paistoi. Hyvä 
fysiikka taas tulee kaupan pääl-
le: työmaalla hankitulla kunnolla 
juoksee Junttilan mukaan vaikka 
maratonin.

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin 
tehdä työt loppuun asti ja viimei-
sen päälle laatua tavoitellen. 

”Kyllä sitä pyrkii tekemään par-
haansa kun tietää, kuinka valtavan 
iso hankinta omakotitalo on per-
heelle. Pitää tehdä sellaista jälkeä 
niin kuin tekisi itselle.”

Miika Junttila, talonrakentaja

Raksalla pääsee tekemisen meininkiin

TALONRAKENTAJA

TÄHÄN AMMATTIIN 
VOIT OPISKELLA:
• Haapavedellä
• Kalajoella
• Nivalassa



Miksi tyytyä yhteen tutkintoon 
kun voi suorittaa kaksi. Tuuli Ta-
kalo valmistui Oulaisten ammat-
tiopistosta keväällä 2014 kokiksi 
ja saman vuoden lopulla vielä 
tarjoilijaksi. 

Urakkaa helpotti, että kokin poh-
jakoulutuksen ansiosta Takalo 
pystyi valmistumaan tarjoilijaksi 
työssäoppimisen kautta. Kolmen 
kuukauden ajan hän harjoitteli 
ravintolassa ruokien ja juomien 
tarjoilua sekä myyntiä ja asiakas-
palvelua.

”Sain henkilökunnalta hyvää 
opastusta, ja opin paljon uutta 
ihan joka päivä.”

Kiinnostus ruoanlaittoon sai Ta-
kalon alun perin kokkiopintojen 
pariin. Hän hankki kuitenkin kaksi 
tutkintoa saadakseen enemmän 
vaihtoehtoja työnhaussa. Opin-
tojen jälkeen Takalo on työsken-
nellyt tarjoilijana, ja se kiinnostaa 
häntä jatkossakin. 

”Kokeille ja tarjoilijoille riittää kyl-
lä töitä, varsinkin jos hankkii alan 
koulutuksen.”

Tarjoilijan työ on ennen kaikkea 
palveluammatti. Takalon mukaan 
asiakkaat osaavat nykyään edel-
lyttää tarjoilijalta myös asiantun-
temusta. Tämän pitää esimerkiksi 
tuntea viinit ja osata suositella 
niitä asiakkaalle. 

”Myös tarjoiltavista ruokalajeis-
ta ja niiden koostumuksesta on 
pystyttävä kertomaan. Siinä kokin 
tutkinnosta on ollut hyötyä.” 

Takalo muistuttaa, että tarjoilijan 
on oltava myös sosiaalinen. Työs-
sä ollaan jatkuvasti tekemisissä 
ja juttusilla ihmisten kanssa. Ko-
kemus ja ammattitaito ovat siinä 
avuksi. 

”Itsekin sain opintojen aikana pal-
jon lisää varmuutta ja rohkeutta 
asiakkaiden kohtaamiseen.”

Tarjoilija taitaa 
asiakaspalvelun 

Tuuli Takalo, tarjoilja / kokki

TARJOILIJA

TÄHÄN AMMATTIIN 
VOIT OPISKELLA:
• Haapavedellä
• Nivalassa
• Oulaisissa
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kuntayhtymä

Eikä tässä vielä kaikki.  Katso lisää unelma-ammatteja osoitteesta: 

www.jedu.fi/koulutukset


