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Pääkirjoitus

Sisällys
Pääkirjoitus

Liikkuva Amis jaksaa ja voi paremmin

Rehtorin haastattelu

JEDU on ollut tämän lukuvuoden mukana SAKU
ry:n Liikkuva Amis -hankkeessa, jossa tavoitteena
on lisätä liikkumisen paikkoja ja liikkumista oppilaitoksen arjessa. Liikettä halutaan tuoda nuorten
omiin ympäristöihin suunnittelemalla liikkeen lisäämistä yhdessä nuorten kanssa. Lukuvuoden
aikana opiskelijoita ja henkilöstöä on kannustettu
taukoliikunnan lisäämiseen hankkimalla muun muassa jumppapalloja, leuanvetotankoja ja muita
liikuntavälineitä JEDUn toimipisteisiin.

Liikkuva amis
Taitaja-kilpailut
SakuStars
Jedun opiskelijat ulkomailla
Veikko Honkanen eläkkeelle
Ammattilukiolaisen haastattelu
Perustason ensihoito
Valmistuneen opiskelijan haastattelu
Winter X-games
Teemana onnellisuus

Liikkuva Amis- työryhmässä on aktiivisia opiskelijoita mukana suunnittelemassa ja kehittämässä
JEDUsta entistä virkeämpää ja työhyvinvointia tukevaa koulutuskeskusta. Myös JEDUn opiskelijaparlamentti, jossa on mukana 24 eri perustutkinnon opiskelijaa, on keskeinen toimija ideoimassa
ja suunnittelemassa oman työkyvyn edistämistä
tukevia toimintoja.

Opiskelijoiden ja opettajien lemmikit
JEDUssa tapahtunutta
Testaa tietosi
Festarikesä 2019

Myös Sinä voit vaikuttaa Liikkuva Amis -toimintaan
esittämällä ideoita ja toimenpiteitä koulupäivän
aikaisen liikunnan tai muun työhyvinvointia tukevan toiminnan lisäämiseksi. Esityksiä otamme mielellään vastaan, voit vinkata niistä suoraan minulle,
opettajallesi / muulle henkilökuntaan kuuluvalle.

Työhyvinvointiin ja työkykyyn liittyy keskeisesti
myös riittävät yöunet. Tutkitusti aikuinen tarvitsee
vuorokaudessa keskimäärin 7 – 8 tuntia unta.
Unen tarve on kuitenkin yksilöllistä: joku selviää
viiden tunnin yöunilla, kun taas toinen tarvitsee
jopa kymmenen tuntia yössä ollakseen virkeä päivällä. Liikunta syventää unta ja antaa paremman
yöunen.

Kaikille leppoisaa kesän odotusta!
Vinkki!
Pidä taukoa istumisessa puolen tunnin välein. Jo
pelkkä tuolilta nousu ja selän ojentaminen on hyvää hoitoa koko selkärangalle.
Sirpa Korhonen
vararehtori,
Liikkuva Amis -työryhmän puheenjohtaja

Sopuli on lähtenyt vaeltamaan ja valloittaa nyt koko Jedun!
Lämmin kiitos kaikille opiskelijalehden tekoon osallistuneille
opiskelijoille ja opettajille!
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Kuka on koulutuskeskus JEDUn rehtori
Keijo Makkonen? Sopuli otti selvää
Kuka olet?

Mitä erityisen hyvää on JEDUssa? Mitä kehitettävää?

Olen Keijo Makkonen, Siikalatvan Rantsilassa synt nyt
seitsemän lapsenlapsen pappa. Nykyiseen työhöni olen
päätynyt monen mutkan kautta. Olen työskennellyt koko
ikäni amiksessa. Yritän kertoa lyhyesti, miten olen päätynyt tähän työhön.

Koulutuskeskus JEDU on yksi Suomen suurimmista monialaisista ammatillisista oppilaitoksista, joka tarjoaa koulutusta alueen työelämän tarpeisiin. Koulutuskeskus JEDUssa on erittäin hyvä ja motivoitunut henkilöstö, ja melkein
kaikilla opettajilla on myös pedagoginen koulutus. Opiskelijamme työllistyvät valmistuttuaan keskimääräistä paremmin. Kehittämiskohteena on ollut, ja tulevaisuudessa
vielä suuremmissa määrin, hyvät työelämäyhteydet, jotta
opiskelijamme työllistyisivät vielä paremmin tai menisivät
jatko-opintoihin.

Olen toiminut kuuden vuoden ajan metallialan ammattiopettajana kolmessa eri ammattioppilaitoksessa eri
paikkakunnilla. Työn tekeminen nuorten parissa oli mukavaa ja jopa hauskaa, joten en ajatellutkaan muuta kuin
työskennellä tulevaisuudessakin koulussa. Opettajan
työn ja Opetushallituksen ylitarkastajan työn jälkeen päädyin rehtoriksi Saloon. Tätä hommaa tein 8 vuotta. Sitten
toimin 19 vuotta Lahdessa eri oppilaitoksissa erilaisissa
tehtävissä: täydennyskoulutusjohtajana, vararehtorina ja
rehtorina. Luonnollinen urakehitykseen liittyvä työ oli
palata synnyinseudulle Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymään johtajaksi v. 2014. Nykyinen tittelini on kuntayhtymän johtaja ja Koulutuskeskus JEDUn rehtori.
Mikä on viimeisin koulutuksesi ja milloin?
Minähän olen ollut nykykielellä sanottuna ns.
”syrjäytymisuhan” alla ollut nuori. Lukion keskeyttämisen
jälkeen valmistuin amispohjalta suunnittelijaksi Lahden
muotoiluinstituutista ja tämän jälkeen ammattiopettajaksi. Erilaisten muiden täydennyskoulutusten ja kurssien
jälkeen valmistuin työn ohessa opiskellen kasvatustieteen maisteriksi vuonna 2007.
Haluan sanoa teille kaikille JEDUn opiskelijoille ikään katsomatta, että ei sitä koskaan tiedä, mitä amiksen jälkeen
tulee elämässä tekemään ja mitä lähtee opiskelemaan ja
mitä kaikkia mahdollisuuksia meillä itse kullakin on, jos
sitä vain haluamme.
Millä kaikilla paikkakunnilla JEDUlla on opetusta?
Koulutuskeskus JEDUlla on kiinteät toimipisteet JEDUn
toiminta-alueella
seitsemällä
eri
paikkakunnalla
(Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Nivala, Oulainen, Siikalatvan Piippola ja Ylivieska), lisäksi koulutamme vankeja
tällä hetkellä kahdeksassa eri vankilassa eri puolella Suomea.

Miksi kannattaa tulla opiskelemaan JEDUun? Kenelle
suosittelet ammattikoulua? Mikä erottaa Jedun muista
ammattikouluista?
JEDUssa on tarjolla melkein viisikymmentä erilaista perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa,
joista jokainen voi valita oman vaihtoehtonsa. Meillä on
osaava ja pätevä henkilöstö, joka toimii päivittäisessä
työssään opiskelijoita varten tavoitteena opiskelijoidemme työllistyminen. Toimimme suhteellisen pienissä yksiköissä eri paikkakunnilla, jolloin henkilöstö tuntee paremmin opiskelijat ja heidän tarpeensa.
Ammatillinen koulutus on yksi vaihtoehto, ja tänne kannattaa tulla, jos haluaa tehdä sitä mitä itse haluaa, ja samalla nähdä omien kättensä töiden tuloksen. Ammatillinen koulutus antaa hyvät mahdollisuudet sijoittua työelämään ja aina on mahdollista heti tai myöhemmin jatkaa
opintojaan.
Oletko somessa?
Olen ilmeisesti jo sen verran iäkäs, etten ole narahtanut
siihen, en siis ole somessa
Tiedätkö horoskooppimerkkisi? Uskotko uniin?
Horoskooppimerkiltäni olen kaikissa vesissä uiskenteleva
kala, joka ei usko uniin.
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Yksi JEDUn arvoista on vastuullisuus. ”Toimimme
vastuullisesti yksin ja yhdessä. Hoidamme työtehtävämme sovitusti ja kestävän kehityksen periaatteen
mukaisesti. ” Mitä tämä oikeasti tarkoittaa?
JEDUN arvot ovat avoimuus ja vastuullisuus, joiden
mukaan JEDUssa jokainen toimii. Vastuullisuudella
tarkoitetaan, että huolehdimme jokaisesta opiskelijastamme ja henkilöstöstämme yhdessä kaikkien yksilöllisten tarpeiden mukaan kannustaen ja toinen toistamme tukien tasapuolisesti kaikissa eri tilanteissa.
Toiminnassa pyrimme ottamaan huomioon kestävän
kehityksen jokapäiväisessä toiminnassamme sekä erilaisten materiaalien valinnassa ja kierrätyksessä.
Miten vietät vapaa-aikaasi ja rentoudut? Oletko
työnarkomaani?
Vapaa-ajan vietto tässä iässä on vähän rauhallisempaa,
kotona ollaan yhdessä kotitöitä tehden, hyötyliikuntaa
harrastaen sekä lastenlapsia tavaten. Matkailemme
myös paljon ja tutustumme eri maiden kulttuureihin.
Viikonloppuisin yritän olla tekemättä töitä, mutta sähköpostit tulee kuitenkin luettua. Työnarkomaaniksi en
itseäni nimittäisi, vaikkakin työtuntien määrä viikossa
on reilusti yli neljänkymmenen.
Mikä työssäsi on parasta?
Nykyinen työni on erittäin monipuolista ja laajaalaista, koska oppilaitoksessa työskennellään asiantuntijaorganisaatiossa. Saan olla tekemisissä ammattitaitoisen henkilöstön kanssa ja myös jonkin verran opiskelijoiden kanssa. Työhöni kuuluu myös erittäin paljon
hallinnollista työtä poliitikkojen ja kuntapäättäjien
kanssa. Kuntayhtymän johtajan työn voi rinnastaa
vaikka kaupunginjohtajan työhön. Rehtorin työ painottuu enemmän opetuksen järjestämisen organisointiin ja kehittämiseen yhdessä eri toimipisteiden esimiesten ja vararehtoreiden kanssa.

Jos saisit 10 miljoona euroa ylimääräistä rahaa, mihin
käyttäisit sen JEDUssa?
Kymmenen miljoonaa on paljon rahaa, mutta kuitenkin
vähän näin isossa organisaatiossa. Saisin sen helposti kulumaan. Voisinko lyhyesti sanoa, että puolet menisi opettajien ja tukipalveluhenkilöstön palkkaamiseen opetukseen,
neljäsosa uuden opetusta tukevan kaluston hankintaan ja
toinen neljännes oppilaitoksen kiinteistöjen peruskorjaamiseen.
Jos olisit nyt 16-vuotias nuori Keijo, mihin hakisit yhteishaussa?
Tällä elämänkokemuksella varmaankin valitsisin saman
tyyppisesti kuin ollessani 16-vuotias, mutta sillä erolla, että
menisin amikseen ja suorittaisin samalla kaksoistutkinnon.
Tätä mahdollisuutta ei siihen aikaan ollut tarjolla. Kielten
opiskelu jäi nuorena vähän huonolle tolalle, jota on pitänyt
sitten paikata aikuisena.
Miksi amiksessa on yto-aineita?
Yhteisten opintojen tärkeyttä emme amiksessa ollessamme
ehkä vielä ymmärrä riittävän hyvin. Omasta kunnosta, terveydestä ja liikunnasta huolehtiminen on erittäin tärkeää.
Yleensäkin yleissivistys, matemaattinen ajattelukyky ja kielitaito on tänä päivänä yhtä tärkeää työelämässä kuin ajokortti. Tärkeintä tietysti yhteisten opintojen osalta on se,
että se antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Eihän sitä koskaan tiedä, mitä myöhemmin haluaa tehdä tai opiskella.

Rehtorina tietysti nautin tutkintotodistusten allekirjoittamisesta opiskelijoillemme, onhan se tutkintotodistus kuitenkin palkinto opiskelijalle itselleen tehdystä työstä.
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Millaisena näet ammattikoulun tulevaisuuden?

Mitä teet, kun jäät joskus eläkkeelle?

Ylpeitä oman alansa yrittäjähenkisiä ammattiosaajia tarvitaan aina jokaisella alalla, joten tulevaisuus ammatillisella
koulutuksella on mielestäni hyvä.

Taidan matkustella paljon ja viettää enemmän aikaani yhdessä lastenlasten ja puolisoni kanssa.

Mikä oli lempiaineesi koulussa? Peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo?

Kyllä se sinne 70-luvun ja kasarin puolelle kääntyy.

Millaista musiikkia kuuntelet?

Paras lukemasi kirja? Entä elokuva?
Lempiaineitani peruskoulussa ollessani oli liikunta, käsityöt
ja jostain syystä myös historia. Vilkkaana nuorena miehenä
koulunkäynti ei siinä iässä vielä ollut se ykkösjuttu, keskiarvoni taisi olla 7,8 päästötodistuksessani.

Tähän on helppo vastata, koska Tuntematon Sotilas elokuvana ja kirjana on jäänyt erityisesti mieleen.
Missä maissa olet matkustellut?

Oletko ollut joskus jälki-istunnossa? Jos olet, miksi?

Olemme harrastaneet paljon matkustelua puolisoni kanssa,
joten totean lyhyesti, että olen käynyt n. 50:ssä eri maassa.

Tämän ihanuuden jäin kokematta, en siis ole ollut koskaan
jälki-istunnossa.

Mitä et tekisi mistään hinnasta?

Paras muistosi kouluajoista? Entä huonoin?

Sen minkä lupaan, sen myös pidän, kaveria ei jätetä, olen siis
periaatteen mies.

Paras muistoni on, kun täytin 50-vuotta ja amiksen aikainen luokanvalvojani soitti minulle yllättäen, onnitteli, ja
sanoi omalla huumorillaan, ”että on se hieno juttu, kun
omasta pojasta on tullut rehtori ja maisteri”, oli kuulemma
lukenut sanomalehdestä jutun minusta. Huonoin muistoni
on, kun ala-asteella istuttiin paripulpeteissa vierekkäin ja
opettaja kantoi vieressäni istuvan kaverin korvasta nurkkaan, se oli sitä aikaa se…

Tässä numerossa esitellään opiskelijoiden ja henkilökunnan
lemmikkejä. Onko sinulla niitä?
Minulla on kyllä kotona yksi lemmikki, mutta hän ei ole eläin.
Lempiruokasi?
Kyllä se lihamakaronilaatikko taitaa olla lapsesta asti.
Jatka lausetta: Elämässäni kolme tärkeintä asiaa ovat…

Oletko kirjoittanut koskaan rakkauskirjettä?

perhe, terveys ja työ.

Täytyy myöntää, että nuoresta asti olen aina ollut ns. toiminnan mies, joten rakkauskirjeitä en ole koskaan ehtinyt
kirjoittelemaan.

Millaisia terveisiä haluaisit lähettää opiskelijoille? Entä henkilökunnalle?

Muistatko ensisuudelmasi? 

Muistuttaisin meitä kaikkia vain siitä, että joka aamu kun heräämme, niin muistaisimme nauttia tämän päivän jokaisesta
hetkestä, teimme mitä hyvänsä. Meillähän on vain yksi elämä
elettävänä.

Edelliseen kysymykseen viitaten, en vilkkaana ja nopeana
kaverina ole onnistunut tällaista asiaa rekisteröimään muistiini.

Keijo

Millaisia muistoja sinulla on
omista opettajista?
Opettajia on ollut monenlaisia, mutta parhaiten kuitenkin muistan ne opettajat,
jotka saivat pysymään kurin
luokassa.

Kuvassa JEDUn kärkikolmikko: vasemmalla vararehtorit Erkki Juola ja Sirpa
Korhonen sekä rehtori
Keijo Makkonen.
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Liikuntaystävällinen JEDU ja
LIIKKUVA AMIS voi paremmin!
Kevään aikana eri toimipisteistä on saanut käydä
keilaamassa Liikkuva amis -hengessä. Mahdollisuudet tähän ovat vielä ainakin lukukauden loppuun asti.

Liikkuva amis -työryhmästä on saatu positiivista ”potkua” JEDUn opiskelijoiden ja henkilöstön liikkumiseen. Paljon on vielä tekemistä, mutta tähdätään siihen, että saadaan kaikki mukaan.

10.5. JEDUn eri toimipisteet osallistuvat Unelmien liikuntapäivään. Kaikilla toimipisteillä on
tarjolla hyvinvointiin liittyvää ohjelmaa opiskelujen lomassa tai erillisenä teemapäivänä. Unelmien liikuntapäivänä tarjoillaan kaikille myös ilmainen aamupala tai välipala.

Eri toimipisteissä on kartoitettu opiskelijoiden
toiveita liikkeen lisäämiseen ja viihtyvyyden
paranemiseen. Näiden vinkkien avulla on
myös pyritty toimimaan ja muuttamaan tiloja
liikuntaystävällisemmiksi. Tähän tullaan panostamaan jatkossa vielä paljon enemmän.

Liikkuva amis -toiminnalla pyritään vaikuttamaan
positiivisesti opiskelijoiden ja henkilöstön arkeen.
Halutaan mahdollistaa fyysinen aktiivisuus opiskelupäivän aikana. JEDUsta halutaan työkykyisimmät ammattilaiset. Hyväkuntoisuus vaikuttaa selkeästi myös mielen hyvinvointiin. ”Jaksaa painaa
läpi harmaan arjen”. ;)

Syksyllä 2018 kaikki JEDUn toimipisteet olivat
mukana Hyvinvointi virtaa -viikolla. Joka toimipisteessä oli omanlaisiaan tapahtumia,
mutta kaikille yhteinen asia oli aamupuuro,
joka tarjottiin kaikille JEDUlaisille. Muita hyvinvointitoimintoja olivat mm. terveysvartit
kehonkoostumusmittausten kera, tutoreiden
toiminnalliset pisteet ja erilaiset terveyteen
liittyvät infot.

Hyvinvointi ei ole kuitenkaan pelkkää liikuntaa,
vaan pyritään tekemään myös muita hyvinvointiin kannustavia asioita.
Opiskelijat! Antakaa vinkkejä toimintaan ja antakaa vinkkejä myös siihen, miten teidät tavoittaa parhaiten! Jos Wilma-viesti ja sähköposti
ei tavoita, niin mikä on se ”kanava” miten kaikki
tavoitetaan. Yhteistä WhatsApp-viestiä ei voi kaikille kuitenkaan laittaa. ;)

Matalan kynnyksen osallistumiseen on henkilöstölle tarjolla liikkuvaamis.fi – sivustolla paljon materiaalia ja ideoita liikkeen lisäämiseen
opiskelupäivän/työpäivän aikana. Liikutaan
yhdessä opiskelijoiden kanssa!

Sinä voit vaikuttaa yhteisiin asioihin! Innostu ja
innosta! Osallistu ja osallista! Sinun asenteesi ratkaisee miten JEDUssa liikutaan.

SAKU ry:n liikuntatoimintaan voi osallistua
jokainen JEDUn opiskelija ja myös henkilöstö.
Ammattiosaajan liikuntavuoden tapahtumina
ovat olleet riipunta, amispito ja SAKU-keilailu.
Näihin lajeihin on jokainen voinut käydä ilmoittamassa tuloksensa itse tai yhteyshenkilö
(esim. ammattiaineen opettaja) on sen voinut
tehdä. Huhti-toukokuussa on vielä tarjolla
lajina
frisbeegolf.
Katso
tarkemmin:
http://www.sakury.net/opiskelijaliikunta/
ammattiosaajan-liikuntavuosi/frisbeegolf

Liikunnallisin terveisin Terhi

JEDUn salibandy-joukkue Tampereella.
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JEDUssa liikutaan
Haapavedellä vietettiin 27.3.2019 liikuntapäivää. Koululla oli monenlaista toimintaa, esim.
sumopainia, Beat Saber VR -peli, joen ylitystä
ja monia muita hauskoja pisteitä, joita opiskelijat saivat kiertää vapaasti koko päivän ajan.
Opiskelijoille jaettiin aamusta liikunta-passit,
joihin heidän piti kerätä 5 merkkiä, että pystyivät osallistumaan arvontaan tapahtuman jälkeen. Päivä oli monipuolinen ja mukava. Koululla myöskin tarjottiin hyvä ja erilainen lounas
mitä yleensä on ollut: hampurilaisia ja ranskalaisia. Päivä kului yllättävän nopeasti ja mukavaan tahtiin ihmiset kiertelivät hyvällä mielellä
ja mainiossa seurassa koko päivän!
Kirjoittaneet: Haapaveden tutorit Ninni ja
Emppu

Haapaveden laskettelureissu Vuokatissa.

Kuvassa: Sami Lapa-aho, Emilia Nevala, Anu Nyman, Ninni
Nurmesniemi, Riku Torssonen ja Mahmoud Sayed

Haapaveden kodinhuoltajaryhmä keilaamassa
Ylivieskassa.
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JEDUssa on osaamista - JEDUSkillseistä Taitajiin
Erilaiset ammattitaitokilpailut ovat löytäneet oman
paikkansa JEDUn toiminnassa. Kilpailut ovat erinomaisia osaamisen näytön paikkoja kaikille toimintaan osallistuville. Koulutuskeskus JEDUssa järjestettiin omat ammattiosaamisen mestaruuskilpailut
5.10. – 2.11.2018 kahdeksalla koulutusalalla. Kilpailulajeja olivat lähihoitaja, levy ja hitsaus, verkkosivujen tuottaminen, hiusmuotoilu, kondiittori, talonrakennus, painotuotteen suunnittelu ja huonekalupuusepän työ. JEDUSkillseihin osallistui yhteensä noin
40 kilpailijaa. Kilpailujen toteutuksesta vastasi yli 20
opettajaa. Lisäksi kilpailujen järjestelyihin osallistui
elinkeinoelämän edustajia (mm. tuomarointi). Kilpailutoiminta sisältyi ammatilliseen opetukseen ja toimi
harjoituskilpailuna opiskelijoille ja Taitajasemifinaalien järjestäjille. Taitajakilpailuihin ilmoittautui 26
opiskelijaa.
Taitajasemifinaalit järjestettiin valtakunnallisesti
28.1.−1.2.2019. Taitaja2019-semifinaaleihin osallistui noin 1500 kilpailijaa yli 30 paikkakunnalla eri
puolilla Suomea. Semifinaaleissa karsittiin kilpailulajeittain kahdeksan alan osaavinta nuorta Taitajakilpailun finaaliin, jotka järjestetään Joensuussa 20.23.5.2019. Suomenmestaruuksista kilpaillaan 43
lajissa.
Koulutuskeskus JEDUssa järjestettiin semifinaalit
viidessä kilpailulajissa, joita olivat verkkosivujen
tuottaminen (Oulainen), hiusmuotoilu (Nivala), lähihoitaja (Ylivieska), huonekalupuuseppä (Kalajoki) ja
ravintolakokki (Oulainen). Semifinaaleihin osallistui
yli 50 kilpailijaa. Taitajafinaaleihin JEDUsta matkaa
jatkavat Arttu Keski-Korpi (levy ja hitsaus), Joni Vähäsöyrinki (talonrakennus, kirvestyöt), Aslak Ritala
(huonekalupuuseppä)
ja
Aleksi
Viirelä
(talonrakennus, kirvestyöt). Heidän kilpailuhuoltajinaan toimivat Ari Saviluoto, Juha Jokitalo, Reima
Mäntyranta ja Marko Parhiala.
Onnea ja menestystä tuleviin kilpailuihin JEDUTeamille!
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Lähihoitajaopiskelija Veera taitajakilpailuissa
Taitajakisoja järjestetään monilla ammattialoilla
puusepästä hiusalaan ja lähihoitajista merkonomeihin. Taitajakilpailuihin osallistuminen on opiskelijalle suuri harppaus ja näytön paikka. Silloin sitä
miettii, onko niin hyvin asiat hallussa, että voi kilpailla, kuka on paras, uskallanko lähteä mukaan ja
pärjäänkö kisoissa ollenkaan. Monet miettivät, etteivät edes kehtaa lähteä kisoihin mukaan, koska pelkäävät nolaavansa itsensä epävarmuuden takia. Kisat ovat joka alalla monipuolisia ja mielenkiintoisia.
Osa tehtävistä on vaativia ja osa helpompia. Kisoissa
on niin kirjallinen teoriakoe kuin käytännön harjoituksiakin. Kerron lähihoitajien taitajasemifinaaleista, jotka järjestettiin tänä vuonna Ylivieskassa koulutuskeskus JEDUn tiloissa. Kisoissa oli osallistujia
eripuolilta Suomea.
Kisoissa oli neljä eri tehtäväpistettä. Ensimmäisenä
oli kotihoidon piste, jossa opiskelijat tekivät kotikäynnin aivohalvauksen saaneen asiakkaan luokse.
Toisessa pisteessä oli syrjäytymisvaarassa olevia
nuoria, joilla oli yhteinen tapaaminen pisteellä. Kilpailijoiden täytyi suunnitella ja toteuttaa heille terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminnallinen kokoontuminen. Kolmannella pisteellä oli videotehtävä jossa näytettiin kaksi lyhyttä videota. Ensimmäinen video liittyi työhyvinvointiin ja toinen näkövammaisuuteen. Neljännessä pisteessä osallistuttiin teoriakokeeseen, jossa oli monipuolisesti kysymyksiä
niin apuvälineistä, lääkehoidosta kuin ihmisen rakenteesta.

Kun kaikki rastit oli suoritettu, oli vuorossa kahvitus ja
tulosten jännittäminen. Jokainen kilpailija keskusteli
muiden kanssa päivän tapahtumista ja tehtävistä sekä
pohti, miten mahtoi pärjätä kisoissa. Kun tulosten julkaisemisaika lähestyi, jännitys ruokasalissa tiivistyi kaikkien
odottaessa tuloksia innolla. Kymmenen parasta julkaistiin
kaikille ja vain yksi pääsi jatkamaan Suomenmestaruuskisoihin Joensuuhun.
Kilpailupäivän loputtua olo oli huojentunut ja sai olla tyytyväinen omaan suoritukseen, vaikkei ehkä ollutkaan sijoittunut kisoissa parhaimpien joukkoon. Kuitenkin oli
antanut parhaansa ja tehnyt niin hyvin asiat kuin vain
muisti. Loppujen lopuksi sijoituksella ei ollut niin väliä,
sillä oli kuitenkin jo voittaja, kun oli lähtenyt mukaan kisoihin ja haastamaan oman osaamisensa. Oli sijoitus mikä tahansa, voin olla varma, että ainakin puolet oli ylpeitä
itsestään. Seuraavana vuonna on kuitenkin mahdollisuus
osallistua kisoihin uudestaan, kun on saanut taitojaan
kartutettua lisää. Itselleni kokemus antoi paljon, ja vaikka
kisoihin lähtö pelotti, en silti kadu mitään. Kuten sanoin
kisojen aikana monesti, ne otti paljon, mutta antoi vielä
enemmän. Suosittelen kaikkia tarttumaan tilaisuuteen ja
osallistumaan. Tämä kokemus kyllä kannatti!
Lähihoitajaopiskelija Huhtala Veera, Ylivieska

Toiminnallisilla rasteilla piti suunnitella tehtävä:
kuinka toimit, mitä sanot, mitä huomioit, ja missä
järjestyksessä. Tehtävien suoritusaika oli yhteensä
noin 40 minuuttia, johon kuului suunnitteluaika,
toteutus ja itsearviointi. Tuomarit kiinnittivät huomiota moniin asioihin, joten tehtävän jälkeen ei voinut olla varma, miten meni.
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Sopivasti sykettä Sastamalassa SakuStars-kisoissa
Sakustars-tapahtuma on valtakunnallinen kulttuurikilpailu kaikille ammattiin opiskeleville.
Kisat pidetään vuosittain huhtikuussa ja tänä vuonna kisapaikkana oli Sastamala ja järjestäjänä Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Kilpailuihin voi osallistua ennakkotöillä tai paikan päällä. Mukana on kaikki mitä kulttuuriin kuuluu ja tämän vuoden teemana
oli Sopivasti sykettä.

”Ihanaa oli kannustava
ilmapiiri ja se, että kaikki
tsemppasivat toisiaan.
Lahjakkaita amiksia!”

Koulutuskeskus JEDU osallistui SakuStars tapahtumaan 19 opiskelijan voimin. JEDUlaisia osallistui
muun muassa seuraaviin sarjoihin: taidetta kahdessa
tunnissa, digikuvataidetta päivässä, mallin mukaan
taidetta, yksinlaulu, rap-musiikki, yksintanssi ja runo
tunnissa. Menestystäkin tuli, sillä rap-sarjaan osallistuneet Juho Kananen (merkonomi, Haapajärvi) ja Niklas Koivu (mediapalveluiden toteuttaja, Ylivieska)
räppäsivät hopeamitalin arvoisesti. Ensi vuonna kisaillaan Helsingissä. Tule mukaan!
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JEDUssa osataan!
JEDUn markkinoinnissa työharjoittelussa Piippolasta media-alan opiskelija Grigori Ågren.
Hän osallistui myös SakuStars-kilpailuihin Sastamalassa sarjassa taidetta mallin mukaan.
Grigori on yhtenä näyttönään tehnyt sarjakuvan aikamatkaajasta:
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JEDUn opiskelijat ulkomailla
Tämän jälkeen opiskelijat esittelivät koulunsa.
Esittelyissä oli mukana huumoria, kansanlauluja ja
oman kotimaan historiaa ja taustatietoja lyhyesti.

Matka Strasbourgiin
Aiemmin Oulaisissa järjestetyn Eurooppa-päivän ansiosta saimme rahoituksen opintomatkaan Strasbourgiin
Euroopan parlamenttiin. Mukaan matkalle lähti 20 Oulaisten toimipisteen opiskelijaa, 5 opiskelijaa Haapajärven toimipisteestä sekä kaksi Oulaisten opettajaa.

Esittelypuheiden jälkeen oli myös mahdollista kysellä
EU:hun liittyviä kysymyksiä saksalaiselta asiantuntijalta. Pääosin kysymykset, jota opiskelijat ympäri
maailmaa esittivät, koskivat brexitiä.

Matkaa valmisteltiin etukäteen ryhmissä, joissa valittiin jokin Euroopan tulevaisuuteen vaikuttava aihe,
esimerkiksi maahanmuutto, nuoret työntekijät tai uusiutuvat energialähteet. Näitä etukäteen valmisteltuja
töitä tarvittiin myöhemmin parlamentissa, kun muodostettiin monikieliset ryhmät, joissa töitä purettiin ja
niistä muodostettiin kaikkien noin viisisataahenkisen
yleisön edessä esitettävä puhe.

Iltapäivällä lounastimme parlamentin ravintolassa,
jossa aloitimme myös Eurogame-pelin, jossa muodostettiin neljän pelaajan joukkueet. Jokaisen jäsenen piti olla kotoisin eri maasta.
Sitten siirryimme valiokuntien kokoushuoneisiin,
joissa opiskelijat eri maista keskustelivat Eurooppaa
koskevista aiheista, joita oli valmisteltu etukäteen.
Aluksi valittiin äänestämällä esittelijä ja sihteeri.
Esittelijän tehtävänä oli keskustelujen johtamisen
lisäksi esittää työn lopullinen tulos kaikkien edessä
istuntosalissa sihteerin avustuksella.

Matkaan lähdettiin keskiviikkona 30.1. aikaisin aamuyöllä kohti Oulun lentokenttää, josta otimme lennon
Helsingin kautta Saksan Frankfurtiin. Pidimme pienen
tauon Frankfurtissa, ja saimme vapaasti kierrellä kaupungilla kahden tunnin ajan.

Kun kaikki saatiin valmiiksi, oli vuorossa kaikkien työryhmien raporttien esittely, minkä jälkeen niistä tehtiin yhteenvedot ja otettiin ehdotuksia vastaan.

Frankfurtissa ollessamme kävimme syömässä omalla
kustannuksella pienissä porukoissa ja kiertelimme erilaisissa kaupoissa ja matkamuistomyymälöissä, joita
olikin tässä osassa kaupunkia paljon. Kiertelimme
myös katselemassa ja kuvaamassa erilaisia nähtävyyksiä.

Tämän jälkeen julkistettiin lounastauolla pidetyn
Eurogame-pelin finaali, jossa 4 parasta ryhmää kilpailivat toisiaan vastaan. Lopuksi voittajille jaettiin
palkinnot ja tämä jälkeen Euroscola-diplomit. Päivän
lopuksi laulettiin Eurooppa-hymni.

Kahden tunnin pysähdyksen jälkeen lähdimme bussilla
kohti Strasbourgia, jossa viettäisimme loppuillan ja
yöpyisimme paikallisessa hotellissa. Tällä kertaa kaupungilla oleiluun oli enemmän aikaa ja raitiovaunuilla
kulkeminen helpotti liikkumista paikasta toiseen.

Jos mahdollista, tule sinäkin Euroscolaan!
Kuvat ja teksti: Kia Huhtamäki Tievi17

Illan tullen palattiin hotellille, josta lähdettäisiin aikaisin torstaiaamuna kohti parlamenttia, jossa tulisimme
viettämään suurimman osan päivästä.
Saavuimme parlamenttiin aikaisin ja turvatarkastuksen
jälkeen pääsimmekin kulkemaan rakennuksessa. Aluksi
meidät jaettiin työryhmiin, joissa sitten työskentelisimme valitsemiemme aiheiden parissa.
Tämän jälkeen kuitenkin siirryimme istuntosaliin kuulemaan tervetulosanat ja päivän tapahtumien kulun
sekä esittelyn Euroopan parlamentin toiminnasta.
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Kokkiopiskelijat Gran Canarialla
”Lähdettekö ulkomaille työssäoppimaan?” Ensimmäisen kerran meiltä kysyttiin toisen vuoden syksyllä, olisimmeko innokkaita lähtemään työpaikalla tapahtuvaan koulutkseen ulkomaille. Paikkoja oli useita: Kypros, Itävalta ja Espanja. Kiinnostusta
oli molemmilla, mutta yksin lähteminen ja kielimuuri jännitti.
Tähänkin löydettiin ratkaisu, lähtisimme yhdessä. Lopulta huomasimme istuvamme koneessa matkalla Gran Canarialle. Meille oli järjestetty apurahat, työpaikka ja asuminen saarella koulun kautta.
Saavuimme Las Palmasin lentokentälle 2.2.2019 iltapäivällä.
Tero oli meitä vastassa vuokranantajamme kanssa. Teron tuodessa meidät kämpille sovimme, että saamme ensimmäiset
kaksi päivää vapaata tutustuaksemme lähialueeseen. Illan tullen päätimme lähteä kiertelemään lähialuetta ja etsimään
Mummolaa, tulevaa työssäoppimispaikkaamme. Työmatkakaan
ei ollut kuin noin kilometrin suuntaansa. Söimme Mummolassa
tukevan iltaruoan. Paikka vaikutti heti mukavalta ja rennolta.
Henkilökunta oli ystävällinen.
Toisena päivänä kävimme kävelemässä merenrannalla ja uimassa aalloissa. Ilma oli lämmin ja auringonlasku kaunis.
Ensimmäisenä päivä töihin tullessa olimme kummatkin aika
pihalla, mutta melko nopeasti pääsimme työrytmiin kiinni ja
opimme työpaikan tavoille. Matti teki salissa tarjoilijan hommia
sekä anniskelua. Se oli ensimmäinen kerta Matille salin puolella. Silja taas meni keittiön puolelle. Ensimmäisenä tuli kuittailua
kokinhatusta, joka näytti sieneltä.
Illalla kämpillä vaihdoimme kuulumisia työpäivästä. Tykkäsimme olla Mummolassa töissä ja odotimme innolla uusia haasteita sekä mitä uutta oppisimme. Teimme enimmäkseen iltavuoroja , koska juomia ja ruokaa meni vasta illemmalla enemmän.
Toki Matti kävi muutamana aamuna tekemässä aamuvuoron,
että saa suoritettua pikaruokapalvelut -tutkinnon osan. Lounasaika oli klo 9:30-15:00. Iltavuorot olivat yleensä Siljalla keittiön
puolella 12:00–21:00. Matilla iltavuoro kesti yleensä yhdeksään
tai kymmeneen.
Tässä on kuva hiekkadyyneistä, joista kuulimme yksi ilta, kun
istuttiin iltaa Mummolan terassilla. Vanhempi pariskunta istuutui meidän viereemme ja kyseli meiltä ensin töistä sekä harjoittelujaksosta. Myöhemmin tuli puheeksi paikan nähtävyydet.
Pariskunta kertoi dyyneistä, ja innostuimme ajatuksesta käydä
kävelemässä auringon paistaessa dyynien halki merenrantaan.
Kävi kuitenkin niin, ettei sattunut samaan aikaan vapaapäiviä,
niin kävimme kummatkin omilla reissuillamme siellä. Matkaa
meidän kämpiltä oli pari kilometriä RIU-hotelille, jonka läpi pääsi kävelemään upean kukkien ja palmujen koristeleman kujan
läpi dyynien alkuun. Ensimmäinen ajatus oli “Vau!”.
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Toiselta puolelta näki selvästi merelle. Ajateltiin; Noh
eihän tästä pitkästi ole rannalle. Mutta kun lähti vaeltamaan eteenpäin ylös ja alas pehmeällä hiekalla dyynejä,
niin mieli muuttui melko nopeasti :´D Sehän kävikin melkein kuin urheilusta. Reissu oli oikein mieleenpainuva.
Meillä oli aivan Mummolan takapihalla uima-allas ja aurinkotuoleja, missä sai käydä ottamassa aurinkoa ja rentoutumassa. Silja makasi harva se päivä altaalla, mutta
Matti vannoi, ettei hän aio maata kertaakaan aurinkotuolissa altaalla. Kerran kuitenkin Matti uhrautui altaalle seuraksi ja olikin aivan mielissään uimassa. xD
Bailaamisestakin sen verran tähän loppuun, että hyvin
vähän oli paikkoja, missä olisi voinut tanssia. Enimmäkseen kaikki vain istuskelivat ja pelasit biljardia tai dartsia.
Reissu oli opettavainen, mukava ja mahtava kokemus,
joten ei voe sannoo muutako että mittään en vaehtas.Matti ja Silja Hrc17

Lähihoitajaopiskelijat Tanskassa
Lähettiin torstai-perjantai välisenä yönä ajamaan kohti
Helsinkiä ja lentokenttää. Lento lähti perjantaiaamuna
Helsingistä Tanskaan, Billundiin. Siellä meitä oli vastassa Holstebron koulun opettaja, joka kuljetti meidät uudelle asunnolle Holstebrohon. Kävimme myös uudella
työpaikalla opettajan kanssa. Meillä oli viikonloppu
aikaa tutustua paikkoihin ja maanantaina alkoi harjoittelu.
Asunto oli sisäoppilaitos, jossa opiskelijat asuivat.
Asunto ei ollut kovin uusi, joten sen laatu ei ollut paras
mahdollinen. Jouduttiin vaihtamaan huonetta kesken
jakson homeongelman takia. Ensimmäisessä huoneessa oli oma suihku ja vessa, mutta uudessa, puhtaammassa huoneessa ei ollut kumpaakaan, joten ne täytyi
jakaa muiden opiskelijoiden kanssa. Keittiö oli myös
yhteinen. Saatiin polkupyörät lainaan koko jaksolle ilmaiseksi koululta, mikä helpotti liikkumista paljon.
Työpaikalla työntekijät ottivat meidät hyvin vastaan ja
asukkaille se oli myös mielenkiintoinen tilanne, kun
tulimme Suomesta asti.
Tanskassa lähihoitajat eivät saa tehdä niin laajasti ja
monipuolisesti hoitotyötä kuin Suomessa. Oikeastaan
kaikki vastuu, esim. haavanhoito jäi sairaanhoitajille.
Monesti vuorossa oli vain yksi sairaanhoitaja, jonka piti
huolehtia kolmen talon asukkaiden sairaanhoidolliset
asiat. Mielestäni Suomessa on laadukkaampaa hoitoa,
vaikkei ole niin paljon aikaa asiakkaille.

Holstebro on kaupunkina todella kaunis, mutta iltaisin
oli hieman tekemisen puutetta, koska kaupat sulkeutuivat jo puoli kuudelta illalla. Urheilumahdollisuuksia oli
aika niukasti (ainakin mitä netistä löysimme), koska joka
paikkaan olisi pitänyt ostaa jäsenyys. Muihin kaupunkeihin olisi ollut kuitenkin helppo lähteä, koska Holstebrossa on juna-asema, josta junia kulki todella hyvin.
Saatiin avustusrahaa Erasmuksen kautta noin 1600 euroa, josta vuokraan meni aikalailla puolet. Finnairin
kautta olivat todella halvat lennot, joihin sisältyi matkatavarat. Ruokaan meni aika paljon rahaa, koska Tanskassa oli paljon kalliimpaa kuin Suomessa.
Jos tuli jotain ongelmia, pystyi vain kertomaan siitä työpaikalla tai saattoi ottaa yhteyttä vuokranantajaan, jotka
sitten auttoivat.
Kokemuksena matka oli kyllä todella hyvä. Lähtisimme
ihan milloin vaan uudelleen, mutta emme kuitenkaan
voisi kuvitella työskentelevämme Tanskassa. Suosittelemme kaikille, joita vähänkään kiinnostaisi tietää millaista on työskennellä ulkomailla.

Tanskalaisten lähihoitajaopiskelijoiden Skillskilpailuista.
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- Emmi & Juho-Kalle, Lhs18sahu

Veikko Honkanen eläkkeelle
Veikko Honkanen jäi eläkkeelle pitkän työrupeaman jälkeen Oulaisista.
Koulunkäynnin aloitin 6-vuotiaana kansakoulusta. Kaupallisen alan opinnot suoritin Turun
kauppakorkeakoulussa. Ensin opiskelin välitutkintona ekonomin tutkinnon, ja sen jälkeen jatkoin kauppatieteiden maisteriksi.
Opiskeluvuosina olin töissä mm. kesähotellin
laskuttajana, pankin luotto-osastolla, sekä paperitehtaan talousosastolla kirjanpito- ja laskentatehtävissä. Kauppaopettajan ammatti alkoi kiinnostaa valmistumisen lähestyessä ja
hain muutamia opettajan paikkoja. Tulin valituksi Oulaisten kauppaoppilaitokseen, missä
aloitin elokuussa 1981. Työuraa kertyi huimat
37 vuotta ja neljä kuukautta.
Koulutus on muuttunut paljon viime vuosina.
Kun aloitin 80-luvulla, koulustamme valmistui
merkantteja kauppakouluosastolta sekä merkonomeja kauppaopisto- ja yo-osastolta. Tietotekniikan käyttö oli aluksi vähäistä, ensimmäiset tietokoneet hankittiin vuonna 1982 sisältäen kaksi näyttöä, levyaseman ja matriisikirjoittimen. Tutkintoon sisältyvää opiskelua työpaikoilla ei ollut. Useimmat opiskelijat tosin hankkivat työkokemusta mm. kesätöistä. 80-luvun
lopulla kokeiltiin työharjoittelua ensimmäistä
kertaa. Se oli 4 viikkoa koko tutkinnon aikana
yhteensä. ATK-luokkia oli 2. Teoriaopetusta oli
huomattavasti enemmän, kun oli vähemmän
tietokoneita.
Mieleenpainuvimpia hetkiä työurallani ovat
olleet mm. valtakunnalliset kauppaopetuksen
150-vuosijuhlat Helsingissä Finlandiatalossa
kolmenkymmenen vuoden takaa sekä Oulaisten kaupallisen opetuksen 50-vuotisjohlat syksyltä 2015. Muistan myös monia hyviä keskusteluja opiskelijoiden ja kollegoiden kanssa.

Hyvää kehitystä ammattiin opiskelusta ovat paljon
aiempaa tiiviimmät työelämäyhteydet. Suuri osa tutkinnoista opiskellaan nykyään työpaikoilla. Omakohtainen tiedon etsiminen on tärkeä työelämätaito ja
sen merkitys on kasvanut, samoin kuin opiskelijoiden
itsearviointitaidot. Tärkeänä pitämäni teorian hallinta
on toisaalta kaventunut. Tunteja on nykyään entistä
vähemmän.
Luen päivittäin sanomalehtiä. Luen lisäksi lehtiä, joissa käsitellään rakentamiseen, energiankäyttöön, liikkumiseen ja metsätalouteen liittyviä aiheita. Silloin
tällöin luen jonkin romaanin tai tietokirjan. Liikun
luonnossa mielelläni sekä virkistys- että hyötytarkoituksissa. Taimikonhoito ja polttopuiden teko sekä
marjastus ovat sitä hyötypuolta.
Luin viimeksi Olli Jalosen romaanin Taivaanpallo.
Upea kirja, voitti viime vuonna Finlandia-palkinnon.
Radiota kuuntelen lähinnä autolla ajaessa. TV:stä katson uutisia ja ajankohtaisohjelmia, dokumentteja,
elokuvia ja muutamia sarjoja. Erityisesti hyvin tehdyt
historiasarjat kiinnostavat.
Aika kuluu mukavasti eläkkeellä. Kun kevät edistyy ja
kesä tulee, lisääntyy varmaan liikkuminenkin. Minulle
jäi hyvät muistot työvuosiltani. Vaikeatkin asiat saadaan ratkaistua, kun kaikki kunnioittavat ja kuuntelevat toisiaan.
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Yhdistelmätutkinto kannattaa Piippolassa
Kuka: Aatos Törmikoski, 16-vuotias.
Mistä: Vihannista. Asuu arkipäivät koulun
asuntolassa.
Opinnot: Ensimmäisen vuoden yhdistelmätutkintolainen, puuteollisuuden perustutkinto
(puuseppä) ja lukio.
Harrastukset: Musiikki, kitara, rummut, tietokonepelit ja liikunta.

Aatoksella on työn alla mökille puuportaat hyötykäyttöön. Portaat ovat samalla näyttötyö.
Siikalatvan lukio muutti uusiin tiloihin vuonna asuntolan ryhmäoleskelutila, jossa on elokuvail2018 JEDUn Siikalatvan toimipisteeseen.
toja ja pelejä tarjolla, biljardi suosituimpana.
Asia oli ajankohtainen Aatokselle, joka etsi puualan tutkintoja lähialueilta yhteishaussa keväällä
2018. Aatos kuuli Piippolan toimipisteestä äidiltään.

Tähän mennessä Aatos on kokenut yhdistelmätutkinnon hyväksi ratkaisuksi itselleen.
Siinä saa yo-tutkinnon ja ammattitutkinnon samalla kertaa.

Koulu tarjoaa maksuttoman asuntolan Opiskelun tekee helpommaksi se, että opinnot
ovat samoissa tiloissa, jolloin tunnilta toiselle
kaikille opiskelijoille, myös lukiolaisille.
siirtyminen on helppoa.
Lukion ja ammattioppilaitoksen toimipisteen yhdistymisestä tuli muitakin todella hyviä etuja Tahti opiskelussa on välillä tiukempaa, jolloin
voi jäädä jälkeen opinnoissa.
opiskelijoille.
Se ei kuitenkaan aiheuta stressiä Aatokselle,
Piippolassa tarjotaan lukiolaisille ilmainen oma jaksaminen tulee ensin.
ajokortti, ilmaiset oppikirjat sekä läppäri
opiskelun ajaksi.
Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää
koulun kuntosalia maksutta pari kertaa viikossa.
Vapaa-ajalle on tarjolla aktiviteetteja, kuten
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Oppilaiden jaksamisesta huolehditaan Piippolassa hyvin. Koululla on oma terveydenhoitaja,
kuraattori ja psykologi, joiden palvelut ovat
maksuttomia. Ruokailu on täysin ilmainen ja
koululla on oma keittiö. Opinto-ohjaaja on lukiolla ja ammattioppilaitoksella yhteinen.
Oppilashuoltoryhmä, oppilasyhdistys ja tutorit
ovat oppilaiden tukena sekä kartoittavat hyvinvointia edistävää toimintaa ja resursseja.

Aatos toimii myös oppilasyhdistyksessä
Oppilasyhdistys on alkanut toimimaan rekisteröitynä voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä vuonna 2001.
Yhdistys on ollut toiminnassa kuitenkin huomattavasti pidempään, Piippolan oppilaitos on jo
121-vuotias.

Koulutuskeskus JEDU, Siikalatvan toimipiste ja lukio Piippolassa. Oppilaitos on Aatoksen
mukaan sopivan kokoinen, hän tuntee nyt jo melkein kaikki ihmiset. Pienemmässä koulussa
saa myös helpommin apua opettajilta.
Yhdistyksen tavoitteena on edistää oppilaiden
hyvinvointia ja ryhmäytymistä.
Toiminnan tulot käytetään suoraan oppilaiden
tai yhteisön hyväksi stipendien muodossa ja
tapahtumien järjestämisessä.

ehdotuksiaan ja pyritään toteuttamaan ne.
Oppilaat tulevat kuulluiksi ja voivat tehdä ehdotuksia, vaikka eivät ole kokouksissa mukana.
Oppilasyhdistys aloitti tekemään yhteistyötä lukion oppilaskunnan kanssa syksyllä.

Opiskelijoita yhdistyksessä on 6-11 ja varajäse- On tärkeää että koulu olisi yhtenäinen ja ryhmäniä saman verran.
henki voimistuu entisestään.
Aatos on yhdistyksen toiminnassa mukana.

Seuraavassa kokouksessa Aatos ja muut oppiKaveri pyysi Aatoksen syksyllä ensimmäiseen laat pohtivat, miten Liikkuva amis- ja Liikkuva
kokoukseen mukaan, jotta jäsenmäärä täyttyisi. koulu -hankkeet saadaan näkyvämmin esille
välitunneilla ja teemapäivinä.
Kokouksissa kuunnellaan oppilaita ja heidän

Teksti: Niina Lintula Kuvat: Sari Pekonen
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Perustason ensihoitajaksi JEDUssa
Olen Aatu Hakala, 16-vuotias opiskelija, opiskelen Oulaisissa perustason ensihoitajaksi. Valmistun perustason ensihoitajaksi keväällä 2021.

- Valmistumisen jälkeen suunnitelmissa olisi armeijaan meno ja mahdollisimman nopea töiden
aloittaminen

-Tulin opiskelemaan suoraan ylä-asteelta. Vapaa-ajallani opiskelen, pelaan pleikkarilla Fortniteä sekä pelaan jääkiekkoa.
-Tulin opiskelemaan, koska ala kiinnostaa minua ja tykkään auttaa ihmisiä. Idea ammattiin
on lähtenyt joukkuelaisen isältä, joka on ensihoitaja.
- Koulu on ollut mukavaa, mutta tehtäviä on ollut paljon. Harjoitustunnit ovat olleet tosi mukavia ja niissä on oppinut paljon uusia asioita.

Sosiaali- ja terveysalan
perustutkinto, perustason
ensihoidon osaamisala
180 osp

Perustason ensihoidon opiskelijat osallistuivat joululahjakeräykseen. Oulaisten kotihoito jakoi lahjat Oulaisten vähävaraisille lapsiperheille, vanhuksille ja yksinäisille.

Esittelyssä uusi ammatillinen perustutkinto:
perustason ensihoito

Perustason ensihoitaja kykenee huolehtimaan potilaan peruselintoiminnoista kohteessa ja kuljetuksen
aikana yksinkertaisen hengenpelastavan lääkehoidon ja ensihoitotoimenpiteiden avulla. Hän osaa
edistää kokonaisvaltaisesti erilaisten potilaiden terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia, kuntoutumista ja
toimintakykyä. Perustason ensihoitaja voi työsken-

Perustason ensihoitajaksi voi opiskella JEDUssa Ou-

nellä perustason ambulanssissa tai hoitotason am-

laisten Kuntotien toimipisteellä. Koulutukseen voi

bulanssissa hoitotason ensihoitajan työparina.

hakea yhteishaun tai jatkuvan haun kautta. Hakijoille järjestetään pääsykokeet, jossa mitataan mate-

Perustason ensihoitaja käyttää hoitovälineitä ja ter-

maattista ja kielellistä osaamista sekä fyysistä kun-

veydenhuollon laitteita sekä huolehtii ambulanssin

toa.

päivittäisestä huollosta ja käyttökunnosta. Hän osaa
kuljettaa hälytysajossa tai siirtokuljetuksessa olevaa
ambulanssia turvallisesti ennakoiden.
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Etsi sanasokkelosta 8 ensihoitoon liittyvää sanaa:

NKNKAKJPEROIYIWEWCBNLPIWGSKOO
REKSMHDTNKÄDHKYVSAGETUUOYHDY
L OINB MOJHIOLLOIJGYUIHGUUBDKPO
INBOUJHÄLYTYSAJONEUVOKOUTÄ JON
PART L GDAEOPÄKHBVMERFKONINYTR
ASTN AJONSYKEOLMHTUOILHUILKPLA
R G S A N O N H G F RT U O K J N L Ö I T N L M I O I P I
ITOENSIHOITAJAYIKCSEYONGAÅIHINH
ORWS SIPMUELVYTYSLOTJKAAERITOPI
AEKJL IORTYBFHJVDGHRECNHFDLAONV
DGENSIAPUKURSSIOTITAJUTTOMUUSK
KYUPLERTWASCFJULPITSDCBNLHJPYBJ
Sanat ovat pysty- ja vaakasuorassa. Sanat ovat: ambulanssi, ensihoitaja, syke, sydänkohtaus, tajuttomuus, ensiapukurssi, hälytysajoneuvo,
elvytys.
Tuomas Dufvan sarjakuva (JEDU, Piippola)
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Pekka Hietala työskentelee perhekodilla
Opiskelin oppisopimuksella lähihoitajaksi
JEDUssa Oulaisissa muutama vuosi sitten. Lähihoitajan tutkinto tuntui kattavimmalta koulutukselta lastensuojelupuolelle. Lähihoitajakoulutus antaa hyvän pohjan jatko-opinnoille.
Suuntauduin viimeisenä vuotena mielenterveys- ja päihdepuolelle. Mietin myös lasten ja
nuorten osaamisalaa, mutta eniten kiinnosti
mielenterveys- ja päihdetyö. Nyt olen ollut
noin 9 vuotta lastensuojelualalla töissä.

Kouluaikana tein yhden harjoittelun yksityisellä
vanhuspuolella, kaikki muut perhekodin eri yksiköissä.
Valmistumisen jälkeen vaihdoin työpaikkaa Oulaisiin Emilio kids oy:n palvelukseen, olen siellä
edelleen avopalveluohjaajana ja toiminnan ohjaajana. Työnantaja on huomannut, että haluan
kehittää toimintaa. Olen itse omalla esimerkilläni raivannut tieni nykyiseen asemaani.

Olen tyytyväinen nykyiseen työpaikkaani. Kävin
yrittäjän ammattitutkinnon heti lähihoitajaksi
valmistuttuani – tämän alan yrittäjyyskään ei ole
poissuljettu vaihtoehto! Kipinän ammattitutkinnon suorittamiseen sain lähihoitajakoulutuksen
aikana opettajilta.

Ennen lähihoitajaopintoja tein erilaisia tehdashommia mm. varastomiehenä ja CNCkoneistajana. Harrastan liikuntaa, kalastusta,
metsästystä ym. Halusin vaihtaa alaa ja tuli
sopiva sauma lähteä kokeilemaan lastensuojelualaa. Tuttu ehdotti kokeilua perhekodilla, ja
kesälomalla menin kokeilemaan. Kokeilu johti
useamman vuoden työputkeen ja sillä tiellä
olen edelleen. Lakimuutoksen myötä alalla
työskentelevillä pitää olla alalle sopiva koulutus. Jälkeen päin itselle oppisopimusopiskelu
oli ehdottomasti paras tapa opiskella, kun voi
samalla sekä tehdä töitä että opiskella. Rankkaa se silti on, kun pala omaa vapaa-aikaa pitää käyttää opiskeluun.

Hyvä hoitaja on joustava, empaattinen ja haluaa
oikeasti kuunnella ja hakea ratkaisuja. Tarvittaessa hoitaja on myös jämäkkä ja rajoja asettava
– riippuen työpaikasta. Alalla ei jaksa eikä pysty
toimimaan yksin, pitää olla tiimipeluri ja työkaverit huomioon ottava.
Terveisiä opiskelijalehden lukijoille: Haasta itsesi
rohkeasti, lähihoitajan koulutuksella voi olla niin
monessa paikassa töissä, kannattaa käydä kokeilemassa!

Lähihoitajaopinnoissa parasta oli tiedon määrä
ja itsensä haastaminen. Koulu pystyi tarjoamaan Oulaisissa hyvät puitteet ja mahdollisuuden, itsestä on kiinni, kuinka paljon kehittää
itseään tai ottaa irti opintoajasta. Olin kuullut
Oulaisten opinnoista hyvää palautetta kavereilta ja tutuilta, opettajat ovat ymmärtäväisiä,
joustavia ja yhdessä olemme ratkoneet ongelmia eteenpäin.
Ryhmähenki omassa luokassa oli loistava,
puitteet opiskeluun ja ryhmäytymiseen olivat
hienot. Ryhmähenki säilyi, vaikka ryhmässä oli
paljon yksilöllisiä opintopolkuja.
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Winter X-games 2019
Opettajamme Rantalan Ulla kertoi että olisi hyvä
mahdollisuus lähteä ulos luokkahuoneesta; lähihoitajaopiskelija Arttu on työssäoppimassa Sähäkän
Oulaisten yksikössä ja tarvitsee vähän jeesiä talvikisojen suunnitteluun ja toteutukseen. Sähäkän Oulaisten yksikkö järjestää sijaishuoltoa ja on erikoistunut psyykkisesti oireilevien nuorten kuntouttavaan toimintaan. Se tarjoaa tukea erityisesti itsenäistymisen, arjen hallinnan ja sosiaalisen kanssakäymisen osa-alueilla.
Neljä avuliasta ilmoittautui ja sovittiin suunnittelutreffit Sähäkkään helmikuiseksi perjantaiksi. Paikka näytti todella mukavalta ja viihtyisältä! Winter Xgames on perinteeksi muodostunut urheilukisa vähän erikoisemmilla lajeilla. Tarkoitus on pitää mukava ulkoilupäivä, tehdä porukalla uusia juttuja ja
syödä retkieväät. Paperille kertyi mukavasti ideoita.
Kisapaikaksi valittiin hiihtokeskus Honkamaja ympäristöineen.
Winter X-games -päivä oli maaliskuinen pakkaspäivä. Sähäkän pakettiautosta purkaantui Honkamajan
pihalle nuorisoa ja ohjaajia, suksia ja palloja, tarvikekasseja ja eväspusseja.
Viralliset kisalajit ilmoitettiin osallistujille; tandemsuksihiihto, lakanapallo, tukkihumala sekä maskeeraustehtävä ”Tuunaa ohjaaja”. Sähäkän ohjaajat
olivat jakaneet nuoret neljään suunnilleen kolmen
hengen joukkueeseen ja me, lähihoitajaopiskelijat
Raahesta, olimme toimitsijoita. Kisa saattoi alkaa.

Lakanapallorastilla joukkue piti lakanaa nurkista kiinni ja
pomputti isoa kevyttä palloa mahdollisimman monta kertaa ilmaan. Tuuli toi oman haasteensa tähän tehtävään.
Kun pallo putosi maahan, game over.
Maskeerausrastilla kilpailijat pääsivät tuunaamaan ohjaajia. Käytössä oli meikkejä, peruukkeja, päähineitä ja
vaatteita. Tämä rasti taisi olla mieluisin, tulokset ainakin
oli upeita!
Nuotiopaikalla ja sisällä oli tarjolla makkaraa, kahvia ja
mehua ja muita eväitä.
Kun aikoja ja pisteitä laskettiin yhteen, kaksi joukkuetta
sai saman pistemäärän. Tasatulos ei tässä kisassa kuitenkaan käynyt, koska vain yksi joukkue voi voittaa pitsalahjakortit. Arvoisa raati mietti hetken ja tuli tulokseen, että
voittajajoukkue selviää tyynynkuljetuskisalla. Kaksi kisaajaa kummastakin joukkueesta asettui maaliviivalle välissään tyyny, johon ei saa käsillä koskea. Juoksu valotolpalle
ja takaisin tiputtamatta tyynyä, eka maalissa on voittaja.
Kisa oli tiukka, mutta voittajajoukkue saatiin selville ja
koko Winter X-games -porukalle annettiin raikuvat yhteisaplodit hyvästä kisapäivästä.
Päivän päätti mitalikahvit ja herkuttelu. Ohjaajat olivat
askarrelleet kaikille osallistujille kultaiset vahvuusmitalit,
joissa kerrottiin kullekin miksi juuri hän on hyvä, tärkeä,
tarpeellinen ja mikä on juuri hänen vahvuutensa.
Kisakokemuksesta iloiset, Maisa, Pinja, Ari ja Riikka,
Lhs18Raahe

Tandemsuksihiihto tapahtui Honkamajan etupihalla. Hiihtovälineet oli hieman tee-se-itse -mallia:
kakkosneloset, joissa oli lenkeiksi naulatut letkunpätkät siteinä. Kisamatka oli valotolpalle ja takaisin.
Joukkueet suoriutuivat tehtävästä mallikkaasti,
housun polvet ja persukset lumessa, osa kisaajista
tippui matkan varrelle. Osa joukkueista käänsi myös
sukset kääntöpaikalla, kekseliäimmät astuivat siteiden toiselle puolelle ja hiihtivät ”takaperin” takaisin.
Tukkihumalassa pyörittiin aurausviitan ympäri muutama kierros, juoksulenkki suuren männyn ympäri
ja läps, vuoro siirtyi seuraavalle. Hienoja suorituksia, ei yhtään osumaa puuhun!
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Mikä tekee minut onnelliseksi?
Mitkä asiat tekee minut onnelliseksi?
Tämä kysymys on minunkin mielessä
pyörinyt monen monta kertaa. Kun
oikeasti alkaa miettimään onnellisuutta tuottavia asioita, niitä on paljon. Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) uutisessa Lasten ja nuorten
tärkein ilonaihe - joku, joka välittää
(30.4.2007) kerrotaan, että nuoret
iloitsevat mm. kesästä, auringonpaisteesta, lämpimästä ilmasta, musiikista, harrastuksista, hyvästä ruoasta,
lemmikeistä, perheestä, luonnosta,
haleista sekä hymyistä. Nämä ovat
yleisiä asioita, jotka tuottavat nuorille iloa.
Halit ja hymyt ovat ainakin minulle todella tärkeitä hyvän mielen tuottajia. Kun aamulla vastaan
tulee tuntematon tai tuttu ihminen, joka katsoo silmiin ja hymyilee, huono aamu piristyy huomattavasti. Tai kun tulee kouluun, paras kaveri tulee vastaan ja halaatte tiukasti. Siitä tulee turvallinen ja hyvä olo.

MLL:n mukaan lasten ja nuorten
tärkein ilonaihe on, että elämässä
on joku, joka välittää. Esimerkiksi
heidän tekemän kyselyn mukaan
yli 60 % vastanneista mainitsi ilonaiheekseen kaverit, ja yli 10 %
tyttö- tai poikaystävän. On helpottavaa, kun on joku, joka kuuntelee. Joku, jota voi halata, kun
kaipaa läheisyyttä ja turvaa. Joku,
joka osaa piristää. Joku, joka oikeasti välittää. Mielestäni jokaisella
pitäisi olla edes mahdollisuus saada tällainen ihminen elämään. Ihmisillä, joilla ei sellaista ihmistä
ole, täytyisi pitää avoin mieli ja silmät auki. Jos sinulla taas on joku
tärkeä henkilö elämässäsi, pidä
hänestä kaksin käsin kiinni.
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MLL mainitsi kirjoituksessaan myös ruoan. Hyvän ruoan syönti on ehkä yksi parhaimmista asioista mitä
tiedän. On niin ihanaa, kun haistaa herkullisen ruoan tuoksun ja saa istuutua ruokapöytään ja ahmia
mahan niin täyteen kuin mahdollista. Se kylläisyyden ihana tunne piristää päivää.
Mieti sinäkin omalta kohdaltasi, mikä tuottaa sinulle iloa ja hyvää mieltä. Kirjaa ne asiat paperille, tee ja
tuo niitä asioita elämääsi. Pyri ajattelemaan asiat positiivisesti ja sulje ahdistusta ja pahaa oloa tuottavat
asiat pois elämästäsi. Jos sinulla on asioita, joita et voi sulkea pois, mutta tuottavat pahaa mieltä, älä
ajattele niitä, vaan keksi jotain muuta tekemistä tai ajateltavaa. Puhu jollekin aikuiselle tai vaikkapa hyvälle ystävälle, jos jokin ahdistaa. Puhuminen auttaa ja keventää oloa, kun ei tarvitse kantaa koko taakkaa yksin. Jos haluaa puhua nimettömänä, voi soittaa MLL:n lasten ja nuorten puhelimeen.

- Karoliina & Nea, merkonomiopiskelijat

Hymyilkää, halailkaa, ja kehukaa toisianne!
Hyvää mieltä riittää kyllä kaikille.

Kirjoita viivoille kolme asiaa, mistä sinä olet onnellinen!
1.___________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________

Kuka on paras ystäväsi?
Kuinka tärkeä paras ystäväsi on sinulle ja mitä hän sinulle merkitsee?
Kirjoita parhaalle ystävällesi kirje!
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Mitä ystävyys sinulle
merkitsee?
Ystävyys on enemmän
kuin hauskanpitoa yhdessä. Minun mielestäni
luottamus ja hyväksyminen ovat tärkeimpiä puolia
hyvässä ystävässä. Muita
ystävän hyviä puolia ovat
mm. kuuntelemisen taito
sekä halu auttaa muita tilanteessa kuin tilanteessa.
~Karoliina Ollila~
Ystävät ovat minulle yksi tärkeimmistä asioista elämässä. On tärkeää, että ystäviin pystyy luottamaan
ja kertomaan vaikeimmistakin asioista.
Ystävä on ajatustesi kuuntelija, tuntojesi jakaja ja mielipiteitäsi kunnioittava.

~Miisa Sarja~

It is absolutely
ok to laugh
sometimes
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Tositarina
Elettiin vuotta 2013. Olin viidennellä luokalla, kun
elämäni muuttui täysin. Olin perusterve lapsi, joka
rapasti liikuntaa, erityisesti jääkiekkoa. Jääkiekkotaustaa oli takana jo kaksi vuotta, ja olin aloittamassa keväällä jalkapallon uudessa joukkueessa. Olin
innoissani ja odotin ensimmäisiä treenejä malttamattomana.

On uskomatonta, kuinka pienistä asioista elämässä on
kyse, ja kuinka paljon oma ajatusmaailmani on muuttunut. Olen kiitollinen jokaisesta päivästä ja siitä terveydestä, joka minulla kuitenkin on.

Nimimerkki: Petteri Kaniini

22.1.2014
Takana oli tavallinen koulupäivä. Olin lähdössä siskoni kanssa pelaamaan jääkiekkoa. Solmin luistimeni
nauhat, otin kiekon ja mailan, jonka jälkeen lähdin
jäille. Moikkasin kavereita ja rupesin lämmittelemään. Tuli mailojen jaon aika, jonka jälkeen ja jostain syystä hyökkäystilanteessa jäin kumminkin alas,
näin että kentälle tuli uusi pelaaja ja ohjasin hänet
toiselle puolelle. Peli eteni ja pian alkoikin tauko.
Istuin jäälle ja rupesin kiristämään luistimia. Ei aikaakaan, kun näin kentälle viimeiseksi tulleen pojan luistelevan kohti kiekkomailan kanssa, mietin hetken
mitä hän aikoo kunnes suljin silmät ja tunsin jonkin
osuvan polveeni. Havahdun tilanteeseen, kun valtava kipu alkaa säteillä pitkin jalkaani. Katsoin sitä ja
näin polvilumpioni olevan aivan väärässä kohtaa.
Kysyin siskoltani ”Tässäkö tämä kaikki nyt on, pelaanko enää koskaan?”

Mistä sinä olet
kiitollinen?

Lähdimme kotiin ja laitoimme kylmää päälle, polvilumpio oli edelleen sijoiltaan. Aikani väännettyä
itkun kanssa sain lumpion takaisin paikoilleen. Seuraavana aamuna kävin lääkärissä ja sain kyynärsauvat.
Nyt elämme vuotta 2019, joka päivä joudun miettimään miten teen arjen itsestään selviä asioita, kuten
kyykistyn. Jääkiekko oli minulle kuin henki ja elämä,
mutta se oli jätettävä…
Opiskeluiden kanssa joudun myös miettimään, miten
minkäkin asian voin tehdä, kun työ on myös fyysisesti raskasta. Edelleen polven kanssa on ongelmia ja
hoidot jatkuvat, on magneettikuvia ja lääkäreitä sekä
edessä ristisiteiden korjausleikkaus, opintoni ja ammattivalinnat jouduin muuttamaan useasti itkun
kera sekä tulevaisuuden haave armeijaan pääsystä
on vaakalaudalla.
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Opiskelijoiden ja opettajien lemmikit
esittäytyvät. Arvaatko omistajat? :)
Olen April, olen 9-vuotias muori. Nimeni tulee siitä, kun olen syntynyt 1.4 aprillipäivänä. Olen lintujen metsästäjä ja kävin ennen näyttelyissä .
Tykkään ruuasta ihan liian paljon. Tykkään paljon hellyydestä ja ihmisistä.

Olen Milka, olen 4-vuotias ja olen
ihan tavallinen maatiaiskissa. Tykkään ihan hirveästi dreamiesnamusista. Käyn välillä karkuteillä
ja tykkään pyydystää hiiriä.

Olen Hönni, olen 6 vuotta, täytän kohta 7. Minäkin
olen ihan tavallinen maatiaiskissa. Tykkään syödä,
nukkua ja käydä välillä ulkona, en toki irti saa olla,
sillä olen sisäkissa.T ykkään rapustuksesta.

Olen Roosa alias Romppeli, rodultani bichon frisé. Kennelnimeni on Vigna La Rosa (Ruusuviini), josta minulle nimeni sitten keksittiin. Täytin juuri 12 vuotta. Olen
ikäisekseni vielä aika virkeä, välillä innostun leikkimään pallolla ja tykkään myös leikkiä piilosta. Se
leikki on sellainen, että minulle nakataan pallo, ja kun
lähden sitä hakemaan, heittäjä menee sillä välin piiloon. Aika usein löydän pallon heittäjän verhon takaa
tai sohvalta viltin alta. Olen myös meidän perheen kovin saunoja. Saunomaan opin ensimmäisenä kesänäni
mökillä, kun putosin aallonmurtajalta kylmään järveen ja mamma vei minut lämmittelemään kuumaan
saunaan. Kun aivastaa pärskäytän ja samaan aikaan
nyökkään, se tarkoittaa ”kyllä”. Käytän sitä silloin,
kun minulta kysytään, haluanko popsia tai olenko
menossa pissalle,
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Me ollaan Pellikan veljekset. Teuvo on meistä
vanhin ja viisain, 10-vuotias petit basset griffon
vendeen -rotuinen miesten mies. Se on jo nähny ja kokenu vaikka mitä. Sillä on melkonen läjä
pölyyntyviä pokaaleita ja ruusukkeita. On tuolla
joku suomenmestaruusliiviki, minkä se on voittanu 2017.
Taneli on mies parhaassa iässä, 4-vuotias komistus. Se vaan oli melkonen naisten mies, niin
se kävi jossain leikkauksessa. Nyt ei naiset sitä
enää kiusaa. Taneli on samaa rotua kun Teuvoki,
mutta paljo komiampi, ainaki omasta mielestään. Ja on Tanelillaki jokunen pokaali hyllyn
päällä.
Sitten on vielä Pertti. Pertti on porukan juniori,
10 kk ikäinen fieldspanieli, jossa on virtaa

Jos joskus näät meijät, niin tuuhan rapsuttelemaan
ja jutteleen! T. Pellikan veljekset

enempikö muissa yhteensä.
Me tehdään oikeitakin hommia - Teuvo ja Taneli juoksee talvisin jäniksen perässä. Perttiä kiinnostaa linnut. Kesäsin me haistellaan verta, ku

Moi, olen Sakke (koko nimeni on Sakke Saukusti

tuo meijän äippä taas tykkää siitä harrastukses-

Sakkeus Saketin) ja olen 2-vuotias whippet. Olen

ta. Äippä pistää pesusieneen verta ja kulkee se

syntyisin Nivalasta, mutta minut ”kaapattiin” Ylivies-

perässä pitkin mettiä. Sitte se vie meijät sinne, ja

kaan jo varhaisena lapsuudessani. Olen sporttinen ja

meijän pitää löytää se reitti maaliin, jossa oottaa

omaan atleettisen vartalon, joten tässä(kään) suh-

joku herkku: hirvensorkka tai nakkia. Teuvo on

teessa en muistuta lainkaan emäntääni :) . Rakastan

joskus päässy hakemaan ihan oikianki hirven, ku

yli kaiken juoksemista luonnon helmassa, mutta toi-

sitä on joku ampunu huonosti. Se kerto, että ei

saalta nautin myös päikkäreistä omassa nojatuolissa-

siinä mitään ongelmaa ole, että seuraa vaan nii-

ni takkatulen lämmössä. Lempiruokanini on raaka

tä veritiploja nii sitte löytyy koko hirvi eikä vaan

jauheliha ja –herkkuni siankorvat. Luonteeltani olen

yks jalka. Että on kuulemma komia tunne sitten.

kiltti, utelias, seurallinen ja lapsirakas.

Ja saa monta makkaraa.
Mutta silloin ku me ei vejetä äippää perässä
tuolla tiellä tai tehä typeriä juttuja namien takia,
me tykätään vaan olla. Meillä on paljon peittoja
ja tyynyjä lattialla, mutta kyllä me sohvalla nukutaan mielellään. Me ollaan ihan rentoja jätkiä,
tykätään uusista ihmisistä, tyttökoirista, herkuista ja touhusta.
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JEDUssa tapahtunutta
Kasakkayhtye Varta vieraili JEDUn Oulaisten Kosteenkadun toimipisteessä 25.3.2019. Järjestäjänä
Ukrainan kansainvälinen kulttuurikeskus. Tämä oli
yhtyeen ensimmäinen kiertue Suomessa. Musiikki
oli mukaansatempaavaa, vauhdikasta ja hauskaa, ei
siis todellakaan pelkkää vakavaa seisoskelua lavalla.
Yhtye sai yleisön helposti mukaan ja koko lavaa käytettiin hyödyksi tanssittaessa ja soitettaessa. Esityksessä kuultiin monia eri kappaleita monipuolisella
soitinvalikoimalla soitettuna ja laulun säestämänä.
Suurin osa kappaleista esitettiin yhtyeen omalla äidinkielellä, mutta lisäksi esitettiin myös ”Hummani
hei”- niminen kappale suomeksi. Yhtyeen jäsenet
ottivat lavan haltuun heti esityksen alussa ja eivät
pelänneet hassutella ja vitsailla esityksen aikana. Se,
että ei ymmärtänyt kieltä, jota esityksessä käytettiin
ei haitannut sen seuraamista kovin pahasti, sillä tunnelmasta sai hyvin kiinni. Salissa oli esityksen aikana erittäin lämminhenkinen tunnelma ja ihmiset
tuntuivat viihtyvän hyvin. Lopulta soitettiin viimeinen kappale, mutta yhtye palasi lavalle yleisön yhä
taputtaessa ja soittivat viimeisen kappaleen uudelleen.

PAM:in edustaja Carolyn Tourunen kävi kertomassa palvelualojen opiskelijoille siitä, miksi on tärkeä
kuulua ammattiliitoon.

PAM on vahva kansainvälinen toimija. Liitto on sitoutunut edistämään kansallista ja kansainvälistä demokratiaa, oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja sosiaalista turvallisuutta.
Jos yritys rikkoo työntekijöiden oikeuksia Suomen
ulkopuolella, kynnys toimia myös Suomessa alenee.
Maailmanlaajuisesti toteutuvat työntekijöiden oikeudet ovat siten myös suomalaisen työntekijän etu.
PAM tukee työntekijöiden järjestäytymistä Virossa,
Venäjälla, Bosniassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Solidaarisuushankkeet paikallisen
ay-toiminnan tukemiseksi kattavat useita PAM:in aloja aina kaupan alasta vartiointiin.

PAM on perustettu 28.11.2000. Jäseniä 220 000.
Luottamushenkilöitä 4000. PAM on yksityisillä palvelualoilla työskentelevä ammattiliitto. Päätehtävä
on neuvotella palvelualoille työehtosopimukset.
PAM on esimerkiksi saanut aikaan 5 päiväsen työviikon sopimuksen.
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Seutumajakan toimittaja Jussi Eskola vieraili
Oulaisten liiketalouden toimipisteessä kertomassa lehden tekemisestä Mediataitoviikolla.
Oulaisten sosiaali- ja terveysalan toimipisteen käytävien
seinät saivat uutta väriä, kun taiteen ja luovan ilmaisun
tunneilla toteutettiin upeat seinämaalaukset. Opiskelijat
suunnittelivat, piirsivät ja maalasivat kaiken itse.

Lähihoitajaopiskelijat tekivät 15.3. Ilmastotekoja-lakanan osana ilmastolakkoa. Opiskelijat kirjasivat asioita, joita he jo tällä hetkellä toteuttavat omassa elämässään ilmastonmuutosta torjuakseen. Näin eduskuntavaalien alla he kirjasivat myös toiveita / vaatimuksia alueen tuleville
kansanedustajille. Ne tullaan toimittamaan heille. Opiskelijat haastavat muut JEDUn opiskelijat
ja henkilökunnan mukaan ilmastotalkoisiin.
Mieti siis elämääsi yksi uusi ympäristöteko, johon pystyt sitoutumaan!

Lapsiin ja nuoriin
suuntautuvat
lähihoitajaopiskelijat
järjestivät
tammikuussa 3-5-vuotiaille
lapsille metsäpäivän.
Päivän aikana muun
muassa
maalattiin
lunta ja etsittiin oravalle käpyjä.
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TESTAA TIETOSI
1. Mikä oli Cheekin jäähyväiskonsertin nimi?
A) Cheekend
B) Valot sammuu
C) Soihdut sammuu
2. Kuka näyttelijä on kyseessä?
A) Zac Efron
B) Bradley Cooper
C) Robert Pattinson
3. Mitä tarkoittaa sana bae?
A) Baby
B) Before anyone else
C) baby all everything
4. Kuka on tunnetuin suomalainen tubettaja?
A) Mmiisas
B) Roni Back
C) Lakko
5. Missä tunnettu Ruisrock festivaali järjestetään?
A) Espoo
B) Tampere
C) Turku
6. Kenen biisi on Made in heaven?
A) Adele
B) Jenni Vartiainen
C) Bruno Mars
D) Anna Abreu
7. Kuka näyttelee elokuvassa Pirates of the caribbean Jack Sparowia?
A) Daniel Radcliffe
B) Orlando Bloom
C) Johnny Depp
8. Mitkä ovat kaksi suosittua sosiaalista mediaa jota nuoriso eniten käyttää?
A) Spotify
B) Instagram
C) Snapchat
D) Whatsapp

B) Outoa käytöstä
C) Noloa

A) Miss Suomi
B) Yleisurheilija
C) Fitnessmalli

Oikeat vastaukset:

A) Myötähäpeää

10. Kuka Janni Hussi on?

1B, 2A, 3B, 4A, 5C, 6B, 7C, 8C ja D, 9A, 10 C

9. Mitä tarkoittaa cringe?
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FESTARIKESÄ 2019

Sun Pampas Ylivieskassa Pe 7.— La 8.6.2019. Esiintymässä mm. Evelina, Eppu Normaali, Laura Voutilainen ja Sonata Arctica. Liput ennakkoon 35 €, ovelta 40 €

Tahkon juhannuksessa pääset katsomaan mm.
Sannia, Ellipsiä, Popedaa, Ellinooraa ja JVG:tä.
Kolmen päivän liput alk. 119 €.

Juhannusta viettämään esimerkiksi Raumalle — mm.
Bomfunk MC's, Pyhimys, Vesala ja Darude nousevat
RMJ-lavalle. Kolmen päivän lippu 129 €.

Haapavesi Folk Music Festival 27.-29.6.2019
Esiintyjinä esimerkiksi Anssi Kela, Jesse Kaikuranta & Tallari, ja Sami Saari.
Peruslippu 3 pvä 73,50 € ja S-etulippu 71,50 €
Ruisrock, Turku 5.-7.7.2019
Esiintyjinä esim. Future, Rita Ora, Travis Scott, Ellinoora, Pyhimys ja Evelina.
Liput 3 pvä 199 €, 2 pvä 175 € ja päivän lippu 109 €.
Suomipop Festivaali, Oulu 11.-13.7.2019 (K-18) Liput 3 pvä 139 €, 2 pvä 119 € ja päivä 79 €.
Esiintyjinä esim. Juha Tapio, Vesala, Anna Puu, Teflon Brothers ja Sanni.
Weekend Festival, Helsinki 19.-20.7.2019. 2 pvä:n lippu 159 € ja päivän lippu 88.50 €.
Esiintyjinä mm. Swedish House Mafia, Armin Van Buuren, Cledos, $uicideboy$, Bastille ja Lil Uzi Vert.
Solar Sound Festival, Seinäjoki 2.-3.8.2019.
Esiintyjinä esim. Stereo, Bomfunk MC’s ja Pyhimys. Liput alk.
69,90 €.

Blockfest, Tampere 16.-17.8.2019.
2 pvä:n lippu 149 € ja päivän lippu 79 €.
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Jedun toimipisteet:
Haapajärvi

Mukavaa
kesää!

Haapavesi
Kalajoki
Nivala
Oulainen
Piippola
Ylivieska

Seuraa meitä!
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