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Pääkirjoitus 

 

Takana on tapahtumarikas vuosi! Seu-
raavilta sivuilta löydät Oulaisten am-
mattiopiston kevätlukukauden tärkeim-
mät tapahtumat.  
Tätä lehteä on ollut toimittamassa neljä  
aktiivista opiskelijaa, Laura, Madeleine, 
Suvi ja Tomi. Ansiokkaita avustajia löy-
tyi myös sotelta ryhmistä pk18/1, 
pk18/2, pk19/1 ja pk19/2. Kiitos kaikil-
le! 

Kohta on aika karistaa luokkahuoneen 
pölyt harteilta ja talviturkki niskasta. 
Osalle koittaa uusi mielenkiintoinen ai-
ka joko vakituisessa tai lyhyempiaikai-
sessa työssä, armeijassa, tai sitten ke-
säkuukaudet kuluvat kauan odotetun ja 
ansaitun loman merkeissä! 

Kiitos kuluneesta lukuvuodesta ja      

aurinkoista  

kesää           

kaikille! 
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    Tubettajat 
Jake Paul on yhdysvaltalainen näyttelijä ja tubettaja. 20-vuotias Jake 

tekee joka päivä vlogeja. Jaken kanavaa on kiva seurata, koska se erot-

tuu muista siksi, että se tekee kaikkea hullua ja 

uhkarohkeaa. Esim. hän laittoi Donald Trumpin 

talon myyntiin, raahaa trampoliinin keskelle au-

totietä ja alkaa hyppiin siinä ja on ettei välitä 

muista. Suosittelemme katsomaan Jakea, jos 

pidät semmosista ihmisistä, jotka ottaa elämäs-

tä kaiken ilon irti. Hänellä on n. 4 miljoonaa ti-

laajaa.  

 

 

Christian DelGrosso on yhdysvaltalainen tubettaja. Christian tuli 

suosituksi hauskoilla vineillä. Hän on 23-vuotias, ja 

näytellyt päähenkilönä Mono-nimisessä elokuvassa. 

Hän tekee kaikenlaisia haastevideoita, hänen vide-

oitaan ei pysty katsomaan nauramatta. Suosittelem-

me katsomaan tätä kanavaa, jos pidät hauskoista ja 

naurettavista videoista. Hänellä on n. 1,5 miljoonaa 

tilaajaa.  

 

Mmiisas on Suomalainen tubettaja. Miisa on 21-vuotias tyttö Tampe-

reelta. Hänen kanavaltaan löytyy lifestyle-henkisiä 

videoita, kokkivideoita, aihevideoita ja kaikenlaisia 

huumorivideoita. Miisalla on hyvä persoona, ja hän 

on sellainen, ettei häntä kiinnosta, mitä muut ajatte-

lee hänestä. Hän on iloinen ihminen, ja hänen vide-

oitaan on kiva katsoa. Hänellä on n. 300 tuhatta ti-

laajaa. 
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Derya Dincer  

on puoliksi suomalainen ja puoliksi turkkilainen bloggaaja ja tubettaja. 

Hän on 24-vuotias tyttö, jonka intohimona on muoti ja kauneus. Hän te-

kee meikki- ja haastevideoita, joita on kiva katsoa. Hän asuu Helsingissä 

ja on valmistunut merkonomiksi. Hänen kanavaansa kannattaa katsoa, 

jos tykkäät muodista, kauneudesta ja tykkäät katsoa erilaisia haastevide-

oita, esim. kolmen hengen käsirautahaaste, ko-

ko meikki lasten meikeillä, tytöt testaa poikien 

tuotteita (ja toisinpäin), ja paljon muita. Hän tuli 

suosioon blogin kautta, mutta hänen videoitaan 

Youtubesta katsotaan varmasti enemmän. Hä-

nellä on n. 30 tuhatta tilaajaa.  

Liezl Jayne Strydom  

on yhdysvaltalainen lifestyle-bloggaaja 

ja tubettaja. Hän on ammatiltaan ravit-

semusterapeutti. Hänen videoitaan on 

mielestämme kiva katsoa, koska hän 

tietää mistä puhuu. Hänellä on yli 10 

vuoden kokemus terveellisistä elämän-

tavoista. Hänellä oli painosta johtuvia 

itsetunto-ongelmia, joten hän päätti 

muuttaa elämäntapansa. Jos olet moti-

voitunut laskemaan painoasi ja muutta-

maan ruokavaliotasi ja elämäntapaasi 

terveellisemmäksi, suosittelemme kat-

somaan hänen videoitaan. Siellä on 

terveellisiä vinkkejä joka lähtöön. Hä-

nen blogiaan on mukava lukea, koska 

siellä on hyviä vinkkejä ja hienoja ku-

via. Hänellä on tilaajia n. 100 tuhatta. 
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VPK harrastuksena 

Mikä on VPK? 

VPK on vapaapalokunta, 

jonka henkilöstö suorittaa 

palo- ja pelastustoimen teh-

täviä vapaaehtoisesti ja osa 

sivutoimenaan. 

 

Joonas Liimatainen, 17-

vuotias toisen vuoden lähi-

hoitajaopiskelija on harras-

tanut VPK:ta 9 vuotta ja käynyt kahdella eri VPK-kurssilla. Tällä hetkellä hän on nuorempi 

sammutusmies. Joonas käy harjoituksissa kerran viikossa. 

Mitä harjoituksissa tehdään? 

Harjoituksissa harjoitellaan kaikkea mikä liittyy hälytystehtäviin. 

Mitä VPK:ssa tehdään? 

VPK:ssa harjoituspäivinä har-

joitellaan hälytystehtäviä ja 

muulloin osallistutaan häly-

tystehtäviin. Hälytystehtäviin 

ei voi osallistua, jos ei ole 

käynyt peruskurssia. 

Saako VPK:sta hyväksilukuja 

Oulaisten ammattiopistos-

sa? 

VPK:sta saa hyväksilukuja  

vapaasti valittaviin opintoi-

hin. 
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 JEDUN 

SÄHLYTURNAUS PIIPPOLASSA 
Piippola järjesti JEDU:n leikkimielisen koulujenvälisen sählyturnauksen 15.2. 2017. 

Joukkueet muodostettiin ammattiopis-
toittain eli joka paikkakunnalta oli yksi 
joukkue. 

Koulu järjesti pelaajien ja katsojien kyy-
dit. 

Piippolan koulu oli järjestänyt sählytur-
naukseen kioskin, josta katsojat ja pelaa-
jat kävivät ostamassa kahvia, virvokkeita 
ja muuta naposteltavaa.  

Peleihin oli järjestetty selostaja ja musiikkia pelin taustalle, myös kuvaaja taltioi pelin kulun. 

Peleihin saatiin myös järjestettyä tuomari Oulaisista. 

Turnauksessa oli kaikilla hauskaa pienistä vastoinkäymisistä huolimatta. 

Pelaajan kommentti: 

Oli mukava päästä pitkästä aikaa pelaamaan. Välillä tunnelma peleissä kuitenkin kiristyi pe-
laajien välillä, mutta pääasiassa nautimme pelaamisesta ja pelin tuottamasta jännityksestä. 

Turnauksen tulokset: 

1. Nivala 

2. Ylivieska 

3. Haapajärvi 

4. Oulainen 

5. Piippola 

 

Kuva: Kuvassa on Oulaisten joukkue: 
Aleksi, Aleksi, Aleksi, Oskari  ja Tomi. 

Lisäksi joukkueeseen kuului Hanna,    
Eelis ja Konsta, jotka eivät ole kuvassa. 
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Oulaisten ammattiopiston opiskelijayhdistys 
Oulaisten ammattiopistossa toimii opiskelijayhdistys, joka tunnetaan paremmin hallitukse-
na. Opiskelijayhdistys koostuu kaikkien kolmen Oulaisten ammattiopiston yksikköjen 
(liiketalous, ravitsemis– ja puhdistus sekä sosiaali ja terveysala) opiskelijoista. Opiskelijayh-
distys vaikuttaa  opiskelijoiden etuihin ja kokoukset tunnetaan myös rennosta meiningis-
tä! Opiskelijayhdistys on kuluneen vuoden aikana järjestynyt muun muassa Amikselle ar-
voa –tapahtuman, kirjastokyselyn, koulukuvaukset sekä ajanut paljon opiskelijoiden asioi-
ta. Kaikilla on mahdollista päästä opiskelijayhdistykseen ja sitä kautta vaikuttamaan opiske-
lijoiden arkeen! Jos tulee kysyttävää opiskelijayhdistykseen liittyen, kysy uudelta  puheen-
johtajalta Oskari Parkkiselta tai ohjaavalta opettajalta Essi Rahjalta.  

 

Oskari Parkkinen, olet kauden 2017-2018 uusi puheenjohtaja. Miksi lähdit mukaan  
opiskelijayhdistykseen?  
Haluan vaikuttaa muiden hyvinvointiin ja olla mukana vaikuttamassa opiskelijoihin liittyvis-
sä asioissa, sekä olen aina ollut kiinnostunut politiikasta. Olen sosiaalinen ja puhelias sekä 
haluan saada asiat selvitetyiksi ajoissa. Olen Sievistä kotoisin, mutta olen muuttanut Oulai-
siin opiskelemaan lähihoitajaksi. Tulevaisuutta en ole miettinyt sen tarkemmin, mutta toi-
von olevani ihmisten kanssa tekemisissä. 
 
Paljasta jotain, mitä tulee tapahtumaan yhdistyksen kautta? 
Myöhemmin keväällä tulee olemaan jalkapalloturnaus, jossa mukana on yllätysvieraita. 
Joukkueiden jako tapahtuu vasta paikan päällä, joten kaikki halukkaat ehdottomasti terve-
tuloa mukaan!  
 
Kuvassa opiskelijayhdistyksen hallitus:  
Ylärivissä vasemmalta Päivi Alanen, Aleksi Hintta, Rebekka Kangasharju ja Jaana Mehtätalo.  
Edessä tulevan kauden puheenjohtaja Oskari Parkkinen vieressään kuluvan kauden pu-
heenjohtaja Pilvi Hankonen. 
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HAKALINNA 
Mikä on Hakalinna? 

Oulaisten Amiraali oy välittää opiskelijoille soluasuntoja Hakallinnasta. Opiskelijat voivat 

asua opiskelujensa ajan kuukausimaksulla. Kesäisin asunnot vuokrataan muuhun käyttöön. 

Asunnoissa on kaksi yhden hengen solua ja asuntoon kuuluu myös keittiö, vessa ja suihkuti-

la. Asunnon vuokraan sisältyy sähkö ja vesi.  

Soluhuoneen Hakalinnasta saa reilulla 200 e kuukaudessa 

Hakalinnan asukkaiden haastattelu 

Oskari Parkkinen 

Ikä 16 

Ensimmäisen vuoden lähihoitajaopiskelija  

- Minkälaista on asua hakalinnassa? 

 Muuten mukava paikka, mutta kämpät ovat huonokuntoisia ja yksityinen elämä on lii-

an vähissä, koska asunnot/rakennukset on asetettu niin, että kaikki näkevät ikkunoista 

mitä milloinkin tapahtuu ja missä kukakin menee,  

 

Tomi Siurua  

Ikä 17 

Toisen vuoden lähihoitajaopiskelija 

 Hakalinna on mukava paikka asua, koska Hakalinna sijaitsee hyvällä paikalla, sillä sote- 

ja rapu-yksiköt ovat tarpeeksi lähellä eikä kauppoihin ole liian pitkä matka. Ja yksi mu-

kavuus Hakalinnassa on se, että on omat yksityiset solut, jotka voi lukita. Mutta Haka-

linnassa  on joskus iltaisin meteliä ja asunnot ovat huonokuntoisia. Vanha taloyhtiö ei 

ole saanut aikaiseksi korjauksia, vaikka monesti on pyydetty. 
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Jari Pekkala, EM-tason   
kotisivujen tekijä 

 

Oulaisten ammattiopistosta vuosi sitten 
datanomiksi valmistunut Jari Pekkala niitti 
opiskeluaikanaan mainetta sekä Taitaja 
2016 että EuroSkills 2016 -kilpailuissa. 

 

Haapavedeltä kotoisin oleva 20-vuotias Jari 
Pekkala kertoo pitäneensä ammattikoulu-
opiskelusta, johon lisähaastetta toi am-
mattitaitokilpailuihin osallistuminen. 
JEDU:n tarjoamat työssäoppimisjaksot Iso-
Britanniassa ja Shanghaissa olivat myös 
huippua!  

 

SM-kulta Taitaja 2016 -kilpailuista Seinäjo-
elta avasi ovet myös Euroopan mestaruus-
kisoihin. EM-kulta heltisikin viime keväänä 
Göteborgissa järjestetyissä EuroSkills 2016 
-kilpailuista. Paitsi että voitoista kertyi mai-
netta, kunniaa ja palkintoja, Jari arvelee 
kisamenestyksen auttavan jatkossa myös 
uralla etenemisessä.  

 

Kokemuksella, harjoittelulla ja järjestelmäl-
lisyydellä pääsi kisoissa todella pitkälle. 
Koska kilpailijoilla oli jonkinlainen käsitys 
tulevista tehtävistä, niitä pystyi valmenta-
jan kanssa harjoittelemaan etukäteen.  Ki-
sojen aikana jokailtainen toimenpide oli 
myös tutustua seuraavan päivän arviointi-
perusteisiin. 

 

 

Taitaja SM-kisoissa vuonna 2016 tehtävänä oli 
suunnitella ja toteuttaa mainossivut asunto-
messuille. Mukana oli myös työn esittelemi-
nen yleisölle sekä tarjouksien laatiminen.  

 

Tällä hetkellä Jari ohjelmoi Debugged Oy:llä 
Helsingissä tietojärjestelmiä yrityksille ns. pil-
veen. Saman tyyppisiä tehtäviä löytyi EM-
kisoistakin, mutta ne olivat paljon monipuoli-
sempia eivätkä sinällään vastanneet ”oikean 
elämän työtehtäviä”.  

 

Tulevana kesänä Jarilla on viimein armeija 
edessä. Tämän jälkeen suunnitelmissa on jat-
kaa töitä tai vaihtoehtoisesti aloittaa opinnot 
yliopistossa. 

 

 

https://www.google.fi/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.jedu.fi%2FData%2Fcontent%2FKuvat%2FUutis-kuvat%2Fjari_ja_mitalistit.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.jedu.fi%2Fajankohtaista%2Fem-voittaja-pekkala-palasi-suomeen%2F375&docid=wOZLp6jUTbJvJM&tbnid=O42WQg
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy2Jq1457TAhWGApoKHZP9B8MQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffeweek.co.uk%2F2016%2F05%2F13%2Fmembers-of-squad-uk-announced-for-euroskills-gothenburg-2016%2F&bvm=bv.152180690,d
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  Kevään 2017 hitit! 
Musiikkia, musiikkia! Arjessa ja juhlassa mukana oleva musiikki on iso 
osa nuorten elämää. Musiikki voi olla suuri voimavara, piristäjä, kan-
nustaja tai lohduttaja. Sen kunniaksi on syytä listata kevään hitit! 

Laura Voutilainen– Mä en kestä                       

ALMA– Chasing Highs               

Reino Nordin– Antaudun 

Clean Bandit, Zara Larsson– Symphony 

Robin – Hula Hula 

SAARA -Superpowers 

STIG –Ai Ai Ai 

JVG -  Urheiluhullu 

Drake– Passionfruit 

Kygo – It Ain`t Me with Selena Gomez 

The Chainsmokers– The One 

G-Eazy– Good Life 

Joakim Lindell, Arrhult– All I Need 

Jason Derule ft. Nicki Minaj, Ty Dolla Sign– 

Swalla 

Arman Coekin, Paul Rey, Snoop Dogg– California Dreaming 

Antti Tuisku – Rahan Takii 

Katy Perry, Skip Marley – Chained To The Rhythm 

Raappana – Kriipii 

The Chainsmokers– Just Like This 

Mike Perry – Talk about it 

Hearts  and Colours— For The Love 

Maroon 5 – Cold 

Lisää hittejä Spotifyn        

Kovimmat hitit juuri nyt       

-listalta! 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMpoaYk4DTAhVFEywKHfNPCSoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Funiversalmusic.fi%2F2017%2F03%2F24%2Fsuomen-suurin-poptahti-robin-ja-kuuma-hula-hula%2F&bvm=bv.151426398,d.bGg&psi
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Värittäminen—rauhoittavaa tekemistä tunneille  

-Nuorille ja aikuisille hyvää ja rentouttavaa tekemistä tunneille.  

-Värittäminen on hyvä tapa keskittyä ja värittäminen rauhoittaa mieltä.  

-Värittäminen harjoittaa luovuutta ja helpottaa stressiä.  

-Värittäminen saa aivot toimimaan, jolloin olet samaan aikaan rento, luova ja looginen.  

-Tutkimusten mukaan värittäminen rauhoittaa aivot värähtelemään alfa-taajuuksilla.  

- Lisätietoa värittämisen vaikutuksista löytyy googlaamalla 10 syytä värittää 

-Kun ihminen värittää, hän keskittyy ja aistit herkistyvät samaan tapaan kuin meditoidessa 

tai musiikkia kuunneltaessa.  

-Värittäminen tekee hyvää etenkin ajatustyötä ja pitkiä projekteja tekeville. 

-Värityskirjoja saa melkein kaikista ruokakaupoista ja tavallisista kaupoista, etenkin netistä 

hakusanalla coloring ja kirjakaupoista.  

-Värityskirjat eivät ole kovin kalliita, ne maksavat yleensä alle 10 euroa. 

-Kirjat ovat yllättävän halpoja ja hyvälaatuisia. 

-Yhden työn tekemiseen menee yleensä 10 h—12 h riippuen tietenkin, miten nopeasti ja 

huolella värittää. 

- Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori, aivotutkija Minna Huotilainen uskoo, että vä-

rittämisellä on vahva vaikutus oppimiseen. 
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Eläkkeelle 32 vuoden putkesta IT-taitojen popularisoijana 

 

 

 

 

Alkulämmittely  

Tarkistin vuoden 1992 kalenteristani, että en-

simmäisen kerran astuin Oulaisten kauppa-

oppilaitoksen (eli liiketalousyksikön) ovesta 

8.1.1992 tapaamaan silloista aikuiskoulutus-

johtajaa Paavo Laakkosta. Paavo oli soittanut 

minulle, kun kuuli, että olin aloittanut kou-

luttajana yrittäjäpohjalta. Olimme tavanneet 

aiemmin Oulussa Tietomaassa (jossa työs-

kentelin), kun Paavo käytti opiskelijaryhmiä 

siellä vierailuilla, ja pidin myös eräänä lauan-

taina VESO-päivän ”kauppiksen” opettajille.  

 

Tietojenkäsittelyopit olin saanut Oulun yli-

opiston täydennyskoulutuksesta 1985-1986, 

jonka jälkeen työllistyin projektijakson kautta 

Tietomaa Oy:hyn Ouluun reiluksi  viideksi 

vuodeksi ATK-kouluttajana. Mikrotietokoneet 

alkoivat levitä työpaikoille ja koteihin, ja sitä 

kautta laitteiden sekä monenlaisten ohjel-

mien koulutukselle oli kova kysyntä.  Tieto-

maalla ehdin jo kouluttamaan 300 kpl lyhyt-

kursseja monenlaisten ohjelmien parissa yri-

tysten ja kuntien henkilöstölle sekä opettajil-

le. Myös suurempia tapahtumia (kongressit/

messut/seminaarit) järjestimme Tietomaalla 

omissa tiloissa ja kerran musiikkikeskus Ma-

detojan salissakin, jossa oli aiheina mukana 

mm. tietokonetaide, tietokoneavusteinen 

opetus ja tietokonemusiikki. Se oli kova juttu 

1980-luvun loppupuolella, ja osallistujia 

kongressissamme oli Helsinkiä ja Turkua 

myöten. 

Laitteet muuten uran alkuaikoina Tieto-

maalla olivat sen aikaista tasoa. IBM-

luokassa oli muun muassa IBM XT  -

koneita, joissa oli prosessorina Intel 

8088, keskusmuistia 512 kt, osassa konei-

ta 10 Mt kiintolevy ja osassa vain kaksi 

levykeasemaa (”lerppuasemaa”).  Nimi-

tys johtui siitä, kun levykkeet olivat taipui-

sia. Ensin kone buutattiin DOS-

käyttöjärjestelmän lerpulla, ja sitten toi-

seen asemaan laitettiin esim. tekstinkä-

sittelyohjelman lerppu ja käynnistettiin se.  

Ohjelmat olivat suppeita ja toiminta hi-

taanlaista. IBM AT -mallit olivat sitten jo 

tehokkaampia, 80286 prosessorilla ja 20-

40 Mt kiintolevyillä varustettuja. Näytöt 

saattoivat olla musta/valkomallia, ja värit 

mahdollistava näytönohjain kykeni esittä-

mään vain 16 väriä kerralla 64 mahdolli-

sesta. IT-guru Petteri Järvisen kirjoista 

hankittiin tietoja/taitoja, ja monet ohjel-

mat sekä niiden ohjekirjat olivat muuten 

silloin englanninkielisiä. 
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Yrittäjäksi ryhtyminen 1991 ja           

Oulaisten ”kauppiksen” merkitys     

työuraan 

 

 

Vuoden 1991 kalenterin mukaan tein elinkei-

noilmoituksen 21.10.1991 ja siitä alkoi 12 

vuoden haasteellinen, mutta vaiherikas ja 

opettavainen jakso elämässäni. Saatoin kou-

luttaa saman viikon aikana eri yrityksissä 

useita ohjelmistoja niin, että pohjoisin paikka 

oli Rovaniemi ja eteläisin Pyhäjärvi, ja tuon 

yhden viikon aikana työskentelin joka päivä 

eri paikkakunnalla. Isoimpia organisaatioita 

olivat mm. Tielaitos, Pohjolan Voima, Iijoen 

Voima, Onninen Oy ja Insinöörirakentajat Oy. 

Oulun kaupungin henkilöstön pääkouluttaja-

na toimin vuodesta 1993 lähtien kymmenen 

vuotta. 

 

Ehkä merkittävin vaihe oli työuralla kuiten-

kin se, kun tulin tapaamaan 8.1.1992 Paavo 

Laakkosta. Paavon kanssa henkilökemiat 

synkkasi heti loistavasti ja huumori oli läsnä 

aina, kun vaan tekemisissä oltiin. 

”Kauppiksen” laitekanta oli silloin vielä aika 

köykäinen, mutta rapu-yksikössä oli uusi 

luokka ja siellä kevätlukukauden 1992 aika-

na monia koulutuksia jo pidettiin. Kesäksi 

litallele hankittiin uusi tietokoneluokka ja 

kesälläkin pidettiin ATK-koulutuksia. Oulai-

sissa kuljin 1-3 päivää viikossa lukuvuosien 

1992/1993 ja 1993/1994 aikana useampien 

eri ryhmien ATK-oppien sparraajana.  Kella-

rikerrokseen laitettiin muistaakseni 1993 

ihan oma ATK-luokkakin. Mutta varsinainen 

ATK-KOULUTUSBUUMI RÄJÄHTI syksyllä 

1994, kun kaikkiin aikuiskoulutuksen kurs-

seihin sisällytettiin ATK:ta ja muistaakseni jo 

toinen mikrotukihenkilökurssi alkoi loka-

kuussa.  



14 

Syksyllä 1995 julkaistiin uusi Windows 95 -versio ja 
ATK-OPETUKSEN BUUMI kiihtyi syksyllä 1995. Aitto-
ojan Hannu tuli remmiin mukaan muistaakseni 
marraskuussa ATK-tukihenkilöksi ja opettajaksikin. 
Myös koulun koneet saatiin ensimmäistä kertaa IN-
TERNET-verkkoon marraskuussa 1995.  Tsekkasin 
vuoden 1995 kalenterista, että olin aikavälillä 25.9. - 
30.11.1995 kymmenen (10) viikon aikana opetta-
nut 451 tuntia!!! En asunut Oulaisissa vaan 115 ki-
lometrin päässä Muhoksella. HUH! Tuohan ei olisi 
onnistunut, jos Laakkosen Paavo ei olisi päivien 
mittaan hyväntahtoisuudellaan, vitseillään ja tari-
noillaan keventänyt kuormaa. Elinikäinen aktiivinen 
liikunnan harrastus on myös pitänyt ”pään kasas-
sa”, mikä vinkkinä niin opiskelijoille kuin henkilökun-
nalle. Ensimmäinen Tietokoneen A-ajokorttiin val-
mentavan kurssin opetuksen merkintä löytyi kalen-
terista keväältä 1996. 

Syksyllä 1998 aloitettiin koko lukuvuoden kestävä 
Tietojenkäsittelyn ammattitutkinnon opetus ja Ul-
vin Mikko Kalajoelta tuli remmiin mukaan. Am-
mattitutkintoja käynnistettiin neljänä syksynä 1998-
2001. Se työllisti 5 päivää viikossa. Päivät jaettiin Mi-
kon kanssa puokkiin, ja lisäksi talossa pyöri kaiken 
aikaa A-ajokortin ja monien muiden kurssien ATK-
opetuksia päivisin ja iltaisin. Mikon kanssa henkilö-
kemia sujui hienosti ja meitä yhdisti se, että kumpi-
kin teki yrittäjänä töitä taloon. Samoihin aikoihin tuli 
EU-projektit, jotka poikivat IT-koulutusta ja muuta 
työtä taloon. Aiemmin olin tehnyt yksin ja aikuis-
opiskelijoiden kanssa useitakin suhdanne- ja asia-
kastyytyväisyystutkimuksia Oulaisten elinkeinotoi-
melle ja lähialueen yrityksille. 

Opettajana toimiminen nuorisoasteella ja aikuis-
koulutuksessa 

Palkkasuhteisena päätoimisena tuntiopettajana aloi-
tin 1.8.2003 ja vuonna 2000 aloitettu datanomiksi 
opiskelevien opetus työllisti eniten, mutta merko-
nomien ja aikuisopiskelijoiden opetustakin kalente-
rista löytyi. Monenlaisia tietojenkäsittelyn aiheita 
käytiin läpi, mm. perinteiset Office-sovellukset, tie-
tokanta, kuvankäsittely, web-sivut, multimedia, 
videoeditointi, sosiaalinen media, verkkokauppa 
yms. Vastuita myös tuli lisää, ja olen toiminut Tie-
tokoneen A-ajokortin vastuuhenkilönä muistaakse-
ni syksystä 2004 saakka. Verkko-opetuksen kehittä-
minen oli aloitettu talossa jo aiemmin, ja tehtävä-
kenttääni tuli toimia verkko-opetuksen koordi-
naattorina syksystä 2004 lähtien. Valtakunnallinen 
Opetushallituksen Virtuaalimerkonomihanke toi 
projektiluontoisena verkkokurssien suunnittelua ja 

laatimista taloomme sekä verkoston tapaamisia ja 
koulutuksia eri paikkakunnilla. Moodle lanseerattiin 
alustaksi verkkokursseille, mutta valtakunnallinen 
tavoite ”Opiskele merkonomin tutkinto verkossa” ei 
toteutunut. Myöhemmin oli muitakin verkko-
opetuksen projekteja, kuten OULA:n yksiköitä ja ko-
ko kuntayhtymää koskeva ASKO-hanke. Matkan var-
rella huomasin, että verkko-opetuksen kanssa asiat 
etenevät kuin kuuluisassa SOTE-hankkeessa!!  Mie-
lestäni siihen on kaksi pääsyytä: 1) Opiskelijoilta 
verkko-opiskelu vaatii valtavasti itsekuria ja oma-
aloitteisuutta ja 2) Opettajilla on pelko (ihan aiheelli-
nen), että toisen koulun opettajat opettavat meidän 
opiskelijat ja työt vähenevät. 

Opettajana sotella ja rapulla 

Aivan tarkkaa tietoa en löytänyt, milloin aloitin 
SOTE:ssa, mutta muistaakseni syksyllä 2006 ja ehkä 
1-2 vuotta myöhemmin RAVU:ssa. SOTE:n opetus on 
ollut ATK:n perusteita sekä nuorisoasteelle että ai-
kuisopiskelijoille, mutta RAVU:ssa oli lisäksi useana 
vuonna opetusta myös seniorien talouskoulun opis-
kelijoille. Myös uusia IT-maailman palveluita on 
otettu mukaan, kuten sosiaalinen media, pilvipalvelu 
ja ePortfolio.  Muutakin yhteistyötä on ollut eten-
kin verkko-opetuksen merkeissä TVT-tiimissä. Olin 
myös mukana SOTE:n kansainvälisessä 3-vuotisessa 
SUFUCA-projektissa eli vanhusten toimintakyvyn 
ylläpidon projektissa. 

Mitenkäs opiskelijat ovat suhtautuneet? 

Nuorin opetuksessa mukana ollut on 1 kuukauden 
ikäinen vauva, jota äitinsä (se varsinainen opiskeli-
ja) imettikin välillä. Vanhin oli seniorien kursseilla 
ollut 83 vuoden ikäinen mieshenkilö.  

Aikuisopetusta olin tehnyt jo 17 vuotta ennen 
(2003) siirtymistä 
nuorisoasteelle, 
joten se oli tuttua 
”hommaa” ja koin, 
että siinä pärjäsin 
ihan kohtuudella 
palautteidenkin 
perusteella. Monis-
ta opiskelijoista tuli 
kavereita ja usein 
vaihdetaan muuta-
ma sana, kun näh-
dään. 
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Nuorten kanssa toimiminen vuodesta 2003 lähtien 
toi ihan uuden näkövinkkelin opetukseen ja itselle-
kin vastuun, että minähän olen tässä myös kasvatta-
ja ja jopa tukihenkilö. Nuorilla (myös meillä aikui-
silla) ajatukset elämässä voi olla ihan muualla kuin 
opiskelussa ja tunneilla pitäisi saada asiat esitettyä 
mielenkiintoa herättävällä tavalla. Huutamalla asiat 
tuskin menee perille. Erona aikuisopetukseen, nuo-
rille pitää olla mahdollisimman paljon itsenäistä, 
mutta ohjattua tehtävien/harjoitusten/ryhmätöiden 
tekemistä. Pitkiä luentoja monikaan ei tahdo jak-
saa kuunnelle, ei ainakaan sisäistää asioita. Monia 
haasteellisia, mutta myös monia mukavia hetkiä on 
tullut nuorten kanssa vietettyä. Luulisin, että opiske-
lijoiden keskuudessa en ole saanut mitään ”tiukan” 
opettajan mainetta, mieluummin olen pyrkinyt in-
nostamaan uusien asioiden äärelle. Ihan hyvältä 
tuntuu, kun kävelee LITA:n, SOTE:n tai RAVU:n käy-
tävää ja sieltä jotkut opiskelijat moikkailevat ihan 
etunimellä puhutellen. Kaikille opiskelijoille toivotan 
motivaatiota ja ”sinniä” opiskeluihin, mutta vapaa-
aikakin on nuorelle tärkeä. Toki elämän suuntaa voi 
kääntää vielä myöhemmin 20-30 ikävuosien välillä, 
jos se aikuistuminen tulee vasta silloin. 

Entä henkilökunnan eli työkavereiden kanssa 

Aiemmin mainitsin tärkeitä henkilöitä alkuajoilta 
(1990 luku), mutta kaveripiiri laajeni merkittävästi 
2003 lähtien, kun pääsin tutustumaan syvällisem-
min opettajiin ja muuhun henkilökuntaan ryhdyttyä-
ni ns. opettajaksi. Sittemmin useimmat heistä ovat 
jo siirtyneet eläkkeelle, mutta pari on vielä talossa. 
Mukavia persoonia oli kaikki, ja joistakin heistä ker-
rataan legendaarisia juttuja vieläkin ruoka- ja kahvi-
tauoilla. Tietenkin minulle se läheisin oli Paavo, jon-
ka kanssa kaikki työhöni liittyvät toimeksiannot kes-
kusteltiin ja sovittiin vuosina 1992-2003 ja vielä sen 
jälkeenkin. HUUMORI ja tarinat olivat AINA läsnä, ja 
kavereiksihan siinä menossa tultiin ja yhteyttä pide-
tään edelleenkin. Myös Hannun ja Mikon kanssa 
tehtiin töitä jo 90-luvulla. 

2000- ja 2010-luvuilla alkoi tulla uusia opettajia ta-
loon, joukossa nuorempia ja varttuneempia ja osa 
vain käypäläisiä. Nyt olen huomannut, että samat 
sanat voi sanoa kuin niistä menneistäkin opettajista. 
Mukavia ja mielenkiintoisia persoonia, jotka ovat 
tuoneet uutta virettä meininkiin ja talossa on ollut 
”hyvä pöhinä”. Ehkä heistäkin kerrotaan sitten jos-
kus legendaarisia juttuja tuleville nuorille opettajille 
ja opiskelijoillekin??? Talo jää joka tapauksessa 
”turvallisiin ja osaaviin käsiin”. Hauskin tapahtuma 
oli joku vuosi sitten LITA:ssa vietetyt JEDU:n pikku-
joulut, joissa olin autolla --- muut eivät --- . 

SOTE ja RAPU yksiköissä työkaveripiiri laajeni vielä 
lisää, ja uudenlaiset tehtävät sekä uudet ihmissuh-
teet lisäsivät sisältöä ja mielekkyyttä työhön. Haas-
teellisin, mutta antoisin oli SOTE-yksikön kansainvä-
linen Sufuca-projekti. Yhden asian voi todeta näin 
jäljestäpäin. Saamani kohtelu kaikissa yksiköissä esi-
miesten ja työkavereiden taholta on ollut täysin on-
gelmatonta ja rakentavaa. Olen jopa kokenut ase-
mani välillä etuoikeutetuksi teidän kanssanne, niin 
aiempien kuin uudempien henkilökuntaan kuulu-
vien porukassa. Kiitos siitä! Ammatillista opetusta 
on tänä lukuvuonna ravisteltu kovin valtiovallan ta-
holta leikkauksilla ja kolmessa yksikössämme se on 
koskettanut henkilökohtaisesti montaa työkaveria. 
Uskon kuitenkin, että he eivät jää tuleen makaa-
maan, vaan etsivät uusia haasteita työelämältä. Tu-
lipahan itsekin oltua kerran samassa tilanteessa. 
Tässä on välillä tuntenut rintamakarkuruutta, kun 
pienemmällä porukalla nyt pitää muiden jatkaa ope-
tuksen tason kärsimättä. Voimia tarvitaan, muista-
kaa harrastaa liikuntaa . 

 

Mitkä ovat suunnitelmat 1.6.2017 alkaville eläke-
päiville? Se on se kolmen Koon sääntö, mitä kan-
nattaa noudattaa, niin kuin urheiluvammoihin: Kun-
toilua, kulttuuria ja kuhertelua 

Nyt on sitten aikaa lentopallolle, tennikselle, kunto-
salille, pitkille pyörälenkeille, melontaan, hiihtoon 
yms. Toisaalta taas sitten ehtii useammin rock-
konsertteihin, festareille, jazzareille, teatteriin, kir-
jastoon yms. 

Voi useammin istahtaa vaimon kanssa käsi kädessä 
meren rannalla kotiterassilla ja seurata auringon 
laskua. Jos haluaa päästä vielä lähemmäksi luontoa, 
pukkaa kajakkikaksikon vesille ja seuraa joutsenten, 
hanhien ja pienempien lintujen touhuiluja. Kotona 
sitten stereoista soimaan jazzkokoelmalevyltä Son-
ny Rollins Quartetin In A Sentimental Mood, ja ko-
kea miten tenorisaksofonin ääni rauhoittaa mielen. 
Mutta jos tulevana talvena joku satunnaisesti töihin 
kutsuu, en sano ei.  

Onnea valmistuville ja oppimisen iloa jatkaville opis-
kelijoille. Henkilökunnalle toivotan vireyttä, voimia 
ja optimismia opetuksen kehittämiseen ja arjessa 
jaksamiseen. 

Aaro Ikkala ATK, IT, TVT opettaja (kohta evp = ei 
vakinaisessa palvelussa) 
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Helppo ja herkullinen 

 munkkiohje, 15 kpl  

 

Valmistusaika n. 30-60 min 

Taikina: 

2,5 dl  maitoa     

25 g   tuorehiivaa   

1 tl   suolaa   

1 dl   sokeria   

1/2 tl  vaniljasokeria   

2 tl   kardemummaa    

1   muna   

75 g   voita   

0,5 kg  vehnäjauhoja    

Paistamiseen:  

1 l   rypsiöljyä tai kookosrasvaa  

Päälle:  sokeria 

 

Valmistusohje: 

1. Liota hiiva lämpimään maitoon.  

2. Lisää sokerit, suola, kardemumma ja muna. Sekoita.    

3.  Lisää osa jauhoista sekoittaen ja sitten pehmeä rasva.  

4. Alusta loput jauhoista sekaan.         

5. Anna kohota kaksinkertaiseksi liinalla peitettynä. 

6. Leivo rinkilöiksi ja anna kohota liinan alla n. 30 min. 

7. Kuumenna öljy kattilassa.  

8. Paista munkit kullanruskeiksi käännellen. Valuta ja kierittele sokerissa.  

Muista kestävä kehitys äläkä kaada jäähtynyttä paistorasvaa viemäriin, vaan pakkaa tiiviiseen astiaan 

ja heitä sekajätteen mukana pois. 

Nauti vappusiman kera! 

Huom! Muistathan olla varovainen 

kuuman rasvan/öljyn kanssa. Pidä 

kattilan kansi varmuuden vuoksi lä-

hettyvilläsi. Mikäli rasva syttyy pala-

maan, tukahduta se kannella. Älä 

koskaan yritä sammuttaa palavaa 

rasvaa vedellä! 
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      PROfeel muffinit 

 

VALMISTUSAINEET 

TAIKINA: 

180  g   munaa    

170  g   sokeria    

75  g   Valio Oivariini® juokseva laktoo-

siton     

230  g   vehnäjauhoja    

1  prk   Profeel mandariini-   

      appelsiinirahkaraetta   

 7  g   leivinjauhetta    

 ¼  tl   kardemummaa    

½  tl   kanelia    

150 g porkkanaraastetta 

PÄÄLLE: 

200 g  appelsiinituorejuustoa 

8 g tomusokeria tai nonparelleja 

VALMISTUSOHJE: 

 Voitele ja korppujauhota pinnoitetun muffinipellin syvennykset.  

 Vaahdota munat ja sokeri vaaleaksi, kuohkeaksi vaahdoksi. Lisää Profeel ja Oivarii-

ni vuorotellen keskenään sekoitettujen kuivien aineiden ja mausteiden kanssa. Se-

koita hienoksi raastettu porkkana taikinaan. Jaa taikina muffinivuoan syvennyksiin.  

 Kypsennä 175 asteessa uunin keskiosassa n. 25 min tai kunnes kypsiä. Anna jääh-

tyä hiukan. Ota muffinit vuoasta jäähtymään ritilälle. 

 Notkista tuorejuusto sekoittamalla. Lisää tomusokeri siivilän läpi. Sekoita. Kuorru-

ta muffinit. Ripota päälle nonparelleja tai muita koristeita.  

 Muffinit ovat parhaimmillaan samana päivänä tarjottuna. 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS_rzv_-fLAhVJBSwKHXkgD3EQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.valio.fi%2Freseptit%2Fprofeel-muffinssit%2F&bvm=bv.118353311,d.bGQ&psig=AFQjCNHfp-MN6jdfZlzUQdy5HbyrlpU4aA&ust
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Valmistus noin 60 min 6 annosta. 

Ainekset: 

n. 9-11 lasagnelevyä 

Jauhelihakastike: 

400 g naudan jauhelihaa  

2 isoa sipulia  

1 rkl öljyä  

1 tlk (500 g) tomaattimurskaa  

1 dl vettä  

1 tl suolaa  

1/2 tl mustapippuria  

2 tl oreganoa  

1 tl timjamia  

Juustokastike:  

3-4 rkl margariinia  

1 dl vehnäjauhoja  

1 l maitoa 

1/2 tl suolaa ja mustapippuria  

100 g  juustoraastetta 

Pinnalle: Juustoraastetta oman maun mukaan! 

Lasagne 
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VALMISTUS:  

 

1. Ruskista jauheliha ja hienonnetut sipulit öljyssä paistokasa- 

rissa. Lisää kasariin tomaattimurska, vesi, suola ja musta-

pippuri. Anna kastikkeen kiehua hiljalleen kannen alla noin 20 

minuuttia. Mausta oreganolla ja timjamilla. 

 

2. Sulata juustokastiketta varten kattilassa rasva ja sekoita 

joukkoon vehnäjauhot. Kaada kattilaan puolet maidosta. Kuu-

menna ja sekoita tasaiseksi. Lisää loppu maito. Sekoita koko 

ajan ja keitä pari minuuttia. Lisää suola, mustapippuri ja juus-

toraaste. 

 

3. Voitele suorakaiteen muotoinen vuoka. Kaada vuoan pohjal-

le jauhelihakastiketta ja levitä päälle lasagnelevyjä. Kaada levy-

jen päälle jauheliha- ja juustokastiketta. Täytä näin kaksi seu-

raavaa kerrosta. Viimeisen lasagnelevykerroksen päälle tulee 

vain juustokastiketta ja pinnalle juustoraastetta. 

 

4. Paista uunin alatasolla 200 asteessa 30-40 minuuttia. Anna 

lasagnen vetäytyä peitettynä noin 10 minuuttia ennen tarjoa-

mista. 
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AINEET: 

- 200 g voita  

- 1 dl sokeria  

- 1 kananmuna  

- 4 dl vehnäjauhoja  

- 1 dl mantelijauhoa  

- 2 rkl kaakaojauhoja  

- 1 tl vaniljasokeria  

- 1 tl leivinjauhetta  

- 100 g suklaata  

 

VALMISTUSOHJE: 

1. Vaahdota voi ja sokeri. Lisää kanamuna.  

2. Sekoita kuivat aineet keskenään ja lisää joukkoon. 

Lopuksi lisää rouhittu tai paloiteltu suklaa taikinaan.  

3. Tee taikinasta kaksi tankoa ja kääri kelmuun. Nosta 

jääkaappiin tai pakastimeen hieman kovettu-

maan. 

4. Leikkaa tangosta haluamasi paksuisia siivuja ja 

asettele ne leivinpaperille.  

5. Paista 200 asteessa uunin keskitasolla noin 10 mi-

nuuttia tai kunnes pikkuleivät näyttävät kypsiltä.  
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"Jokainen suuri unelma syntyy unelmoijassa. 

Muista aina, että sisälläsi on voimaa,         

kärsivällisyyttä ja intohimoa kurottamaan 

tähtiin ja muuttamaan maailmaa."  

- Harriet Tubman   
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Menestystarinoita  

Oulaisten ammattiopiston  

opiskelijoilta 

 

Valma-koulutuksella varmuutta ammatinvalin-
taan 
 
Tua Ikkala opiskelee Oulaisten ammattiopistos-
sa valma-koulutuksessa, joka valmentaa ammatil-
liseen peruskoulutukseen. Lukuvuoden aikana 
Tua on tutustunut eri koulutusaloihin, harjoitellut 
itsetuntemusta sekä etsinyt yhdessä opettajan 
kanssa omaa polkuaan kouluun ja elämään. Sen 
lisäksi Tua suorittaa ammatillisten perustutkinto-
jen yhteiset aineet, kuten äidinkielen, englannin, 
ruotsin, matematiikan ja terveystiedon. Opinto-
jen aikana omat vahvuudet ja kiinnostuksen koh-
teet ovatkin löytyneet.  
 
17-vuotias Tua haki yhteishaussa lähihoitajaopin-
toihin Oulaisiin. Hän aikoo suorittaa lähihoitajan tutkinnon rinnalla lukio-opintoja, ja tietää, mitä haluaa. 
Hän aikoo lukea pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian ja hakea lähihoitajaksi valmistuttuaan bioanalyy-
tikoksi Ouluun. Tuan jatko-opintosuunnitelmat on huomioitu valma-opinnoissa, ja hänelle hankittiin 
työelämääntutustumispaikka Oulaskankaan laboratoriosta Nordlabista. Siellä hänen työtehtäviinsä kuulu-
vat muun muassa laboratoriotyöskentelyyn tutustuminen, osastoilla ja päivystyksessä verikokeiden otta-
misessa avustaminen, perehtyminen näytteidenottovälineisiin ja erilaisiin laitteisiin, muun muassa sentri-
fugiin. Tua pitää kovasti työskentelystä laboratoriossa: ”Työyhteisö on hirveän mukava ja jokainen päivä 
on erilainen”.  
 
Tua on ylpeä siitä, että on saanut niin paljon aikaan valma-koulutuksessa. Opiskelija saa energiaa myös 
valma-kaveriltaan Teealta, jonka päättäväisyys tarttuu. Tua on onnellinen, että Teea on päässyt Helsinkiin 
kosmetologikouluun, jonne hän on kovasti toivonut. ”Jos ei tiedä, mitä haluaa tehdä yläkoulun jälkeen, ei 
kannata mennä väkisin mihinkään. Valmassa oikeasti mietitään, mitä haluaa isona. Täällä voi löytää itse 
omat kiinnostuksen kohteensa ja oman polkunsa.” 

Tua 
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Menestystarinat jatkuvat 
 
Sievistä kotoisin oleva Henna Koskela opiskelee hotelli-, ravintola- ja catering -alaa Oulaisten 
ammattiopistossa. Lukion jälkeen Henna kävi Oulaisissa talouskoulun. Sen jälkeen hän oli 
kotiäitinä, kunnes haki Oulaisiin kokiksi. Keittiöala on aina tuntunut omalta ja Henna harras-
taakin kotona ruoanlaiton lisäksi leipomista, joka on lähellä sydäntä. Sen lisäksi hän viettää 
aikaa perheensä ja kuuden lapsensa kanssa, joista nuorin on kaksivuotias. Henna saa ener-
giaa koulun porukasta: ”Täällä on hyvä yhteishenki, tänne on mukava tulla ja opettajat am-
mattitaitoisia. Olen saanut oppia paljon.” 
 
Henna on ollut työssäoppimassa Amican lounasravintoloissa sekä eräässä annosruokapai-
kassa. Molemmilla kerroilla hän on suorittanut samassa paikassa kaksi tutkinnonosaa 
näyttötutkintona. Henna valmistuu tänä keväänä, ja kesäksi onkin jo töitä tiedossa Kalajoel-
la.  
 
Opiskelusta on jäänyt mieleen erityisesti Oulaisten ammattiopiston ravitsemis- ja puhdistus-
palveluyksikön järjestämä Irlanti-ilta. Kaikki oppilaitoksen opiskelijat ja henkilökunta osallis-
tuivat tapahtuman järjestämiseen ja puhalsivat yhteen hiileen. Illan aikana tarjoiltiin pöytiin 
viiden ruokalajin illallinen irlantilaisittain höystettynä irlantilaisella elävällä musiikilla. Lop-
putuloksena oli unohtumaton ilta niin opiskelijoille kuin asiakkaillekin! 
  
Hennan terveiset lukijoille: ”Olen huomannut, että ammatillisen perustutkinnon voi suo-
rittaa aikuisenakin. Aina voi oppia uutta!”  

Näytä mulle aito hymynaama,  

sitä ei näppäilemällä saa.  

Aina voit masentuu,  

mut on taito olla onnellinen.  

Siks mä nauran niin et alkaa 

sattuu  

pitkästä aikaa. 
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Kuka olet ja mistä?  

-Oon Hankosen Pilvi, Oulaisten ammattiopiskelijat ry:n puheenjohtaja kaudella 

2016-2017. Oon kotoisin Oulaisista. 

Mitä opiskelet? 

-Opiskelen viimeistä vuotta ammattilukiolaisena, lähihoitajapuolella. 

Mitä teet vapaa-ajallasi? 

-Vapaa-ajalla käyn salilla, ajelen autolla, nään kavereita ja kulutan Netflixiä. 

Mitä teet valmistumisen jälkeen? 

-Toivon mukaan pääsisin hetimmiten opiskelemaan ammattikorkeakouluun! 

Mikä on ollut tähän mennessä kivoin työssäoppimispaikka? 

-Nyt en kyllä osaa kivointa sanoa. Oon tykänny jokaisesta paikasta tosi paljo, työ on mielenkiintoista ja 

vaihtelevaa. 

Kerro joku muisto ammattikoulun opintojen ajalta. 

-Ekana tulee vaan mieleen kaikkien pitkien päivien väsymysnaurut kahvihuoneessa meijän kaksariporukal-

la. 

Mistä tulet hyvälle tuulelle?  

-Muista ihmisistä, hyvästä musiikista ja hyvästä säästä. 

Mistä saat energiaa? 

-Ystävistä ja perheestä, urheilusta ja musiikista (ja kahvista)! 

Millaisia terveisiä haluat lähettää opiskelijalehden lukijoille? 

-Tsemppiä kaikille opiskeluihin, oli ne sitte missä vaiheessa tahansa! 

Kerro opiskelijayhdistyksen toiminnasta, houkuttele toimintaan mukaan. 

-Opiskelijayhdistys toiminta on ainaki mulle ihtelle tuonu ihan hirveesti positiivisia asioita opiskelun ohelle. 

Sen kautta pääsee näkemään koulun ihan uusin silmin ja saa ihan oikiasti kehittää koulun toimintaa. Ko-

koukset ei vie vuodesta tosiaankaan liikaa aikaa ja oikiastaan vois sanua, että yhistyksen toiminta antaa 

paljo enemmän ku ottaa. Mitä laajempi ikäjakauma ja mitä laajempi alajakauma meijän yhistyksessä on, 

niin sen parempi. Mukaan vaan! 

 

Sometimes when things are falling apart, they may actually be falling into place. 
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Kuka olet?  

-Olen Annika, 19 v. 

Missä asut? 

-Asun Raahessa. 

Missä koulussa opiskelet? 

- Opiskelen Oulaisten ammattiopistossa sosiaali– ja terveys-

alan yksikössä viimeistä vuotta. Suuntaudun sairaanhoitoon 

ja huolenpitoon. 

Mikä oli viimeisin työssäoppimispaikkasi ? 

- Virossa, Tarttossa hoitokodissa. 

Mistä tykkäsit siellä eniten? 

- Pidän eniten siitä, että asiakkaat ovat hoitomyönteisiä ja    

heidän kanssaan on mukava työskennellä. 

Kuinka kauan olit työssäoppimassa? 

- Olin työssäoppimassa 6 viikkoa. 

Miten sait työssäoppimispaikan? 

- Ilmoitin opettajalle, että olisin kiinnostunut lähtemään Viroon työssäoppimaan. 

Mitä teit  töissä? 

- Tein työssä oikeastaan vain perushoitoa. 

Kuinka paljon sinulla oli vapaa-aikaa ja mitä teit silloin? 

-Viikonloput on vapaita ja vapaa-ajalla olen käynyt shoppailemassa ja kiertelemässä  

kaupungilla. 

Mitä erilaisuuksia oli Suomen ja Viron hoitotyössä? 

- Virossa hygieniataso on erilainen. Virossa on erikseen viriketyönteki-

jä, joka suunnittelee asiakkaille virikkeitä, lisäksi fysioterapeutti on ta-

lossa ja huolehtii asiakkaiden kuntoutuksesta. Talossa on myös jalko-

jenhoitaja, kampaaja ja pappi.  
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Essi Helala suorittaa aikuisopiskelijana liiketalouden perustutkin-

toa näyttötutkintona ja valmistuu merkonomiksi. Essi on juuri 

suorittanut toisen tutkintotilaisuuden ja seuraavaksi hän suunnittelee 

työssäoppimisjaksoa Espanjaan. Essin kansainvälisen työssäoppimis-

jakson mahdollistaa Matkalla Mestariksi JEDUsta -hanke, jonka rahoit-

tajana on Erasmus+. Myös aikuisopiskelijat voivat lähteä kansainvälisil-

le työssäoppimisjaksolle. Jaksolla saa kokeilla, millaista työskentely 

ulkomailla on, parantaa kielitaitoaan ja vieraiden kulttuurien tuntemusta 

sekä kartuttaa työkokemusta. 

 

 

Lukuvuoden ahkeran opiskelun jälkeen voi tyytyväisenä suunnata  

kesälaitumille… :D  

 

  

            Be happy! 
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Lähihoitajaopiskelijaryhmä 

Virossa opintoretkellä 
 

Koulu mahdollisti 2. luokan lähihoitajaopiskelijoille 

opintomatkan Viron Tarttoon. Retkelle lähti mukaan 

14 opiskelijaa ja yksi opettaja. Matkan omavastuu-

osuus oli n. 200 e, ja kesto 11 päivää. Matkasimme 

ensin junalla Helsinkiin, josta lähdimme laivalla Tal-

linnaan. Tallinnasta kuljimme minibusseilla 

Tarttoon, jossa majoituimme eräässä pienehkössä 

majatalossa nimeltä Vikkerkaare kualistemaja. Aa-

mupala sisältyi majoituksen hintaan, muut ruoat 

söimme ulkona ravintoloissa tai haimme kaupasta. 

Paikka oli kaunis ja rauhallinen. 

Reissu ei ollut kuitenkaan ainoastaan lomailua ja 

rentoutumista, vaan työskentelimme arkisin klo 9-

15 paikallisella hoiva- ja kuntoutuskodilla, josta 

saimme hyväksilukuja Suomessa suoritettavalle 

kuntoutuksen & tukemisen työssäoppimisjaksolle. 

Hoitokodissa työskentely perustui siihen, että pie-

nissä ryhmissä valitsimme oman asiakkaan, jonka 

kanssa keksimme tekemistä päivittäin ja seurasim-

me tämän kuntoutumista ja mielialaa. Pidimme 

myös yhteisiä viriketuokioita, joissa lauloimme ja 

askartelimme asiakkaiden kanssa. Puhuimme hoito-

kodissa suomea, englantia ja viroa, jota olimme 

opetelleet aiemmin koulussa. Elekieli oli tärkeässä 

roolissa vuorovaikutuksellisissa tilanteissa. 

Minun ja kahden ystäväni oma asiakas oli nuori neli-

raajahalvaantunut mies, jota vaivasi myös masen-

nus. Hän kulki pyörätuolilla. Asiakasta oli aluksi hie-

man vaikea lähestyä tai saada häneen kontaktia. 

Opettajani oli tavannut asiakkaan kuitenkin jo aiem-

min, mikä helpotti ja nopeutti yhteistyön syntymis-

tä. 

Ensimmäisinä päivinä tehtiin tuttavuutta, ja homma 

lähti hienosti käyntiin. Kysyimme asiakkaalta hänel-

le mieluisia paikkoja, jossa hän haluaisi käydä ja läh-

dimme ulos. Kävimme kahvilla ja jäätelöllä keskus-

tassa. Puistoja ja hautausmaitakin tuli kierrettyä. 

Asiakkaan piristyminen sekä pelkkä hymyileminen ja 

viihtyminen seurassamme toi meille kaikille hyvää 

fiilistä ja kaikilla oli kivaa. 

Hoitokodin henkilökunta oli pääosin mukavaa ja 

auttavaista. Hoitomenetelmät erosivat joiltakin osin 

suomalaisista, ja esimerkiksi aseptiikasta huolehti-

minen oli erilaista kuin Suomessa. Ruoka oli myös 

hyvin erilaista, mikä yllätti minut ja luokkakaverini. 

Kun työvuoromme loppui, alkoi vapaa-aika. Kävim-

me yhdessä ulkona syömässä ja kaupungilla. Kau-

punki on vanha ja todella kaunis. Rakennukset olivat 

suuria ja vanhoja, patsaita löytyi vähän joka puolel-

ta, kauppoja ja putiikkeja oli paljon. Ihmiset olivat 

iloisia ja avuliaita opastamaan meitä suomalaisia 

vieraassa kaupungissa. Säät olivat selkeästi Suomen 

olosuhteita kesäisempiä ja t-paita-kelejäkin oli pari-

na päivänä. 

Aika kului tosi nopeasti, ja yhtäkkiä melkein pari 

viikkoa olikin takana. Lähdimme samaa reittiä takai-

sin, ja matka sujui hyvin. Ryhmän yhteishenki oli 

hyvä ja kaikki viihtyivät reissussa. Reissu oli kaikin 

puolin mahtava kokemus, ja lähtisin milloin tahansa 

uudestaan.  

Jos sinulla on mahdollisuus lähteä oppimaan ja nä-

kemään eri maiden kulttuurisia ja hoidollisia eroja,                            

älä jätä tilaisuutta käyttämättä!  
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                NORMAALI? 

Kun puhutaan erilaisuudesta yhteiskunnassa, ensimmäisenä tulee melkeinpä kaikilla mie-

leen erilaiset kehitysvammat ja niihin liittyvät sairaudet. Mutta erilaisuus ei aina tarkoita 

sitä. Erilaisuus tulee kaikissa muodoissaan esille meidän jokapäiväisessä elämässämme, ja 

sen kaikilla aloilla.  

Erilaisuus on monen muotoista ja näköistä, ja välttämättä sitä ei huomaa ulospäin. Täm-

möinen sisäinen erilaisuus on hyvinkin yleistä nuorten keskuudessa. Kun murrosikä alkaa 

noin 12 vuoden iässä, alkaa nuori huomata muuttavassa kehossaan erilaisia asioita kuin 

muilla. Tässä on yksi esimerkki ihmisten välisistä eroista, sen ei tarvitse olla tämän isompi 

asia, että tuntee itsensä erilaiseksi 

normaalista. Ajatustapakin voi olla 

erilainen kuin muilla, sekin on erilai-

suutta. Kukaan ei ajattele juuri sa-

malla tavalla kuin kaikki muut, ja täs-

tä syystä ajatusten perusteella ei voi 

tuomita ihmistä erilaiseksi normaa-

lista.  

 

Nuorilla ja aikuisilla erilaiset mielen-

terveyteen liittyvät sairaudet ovat 

hyvin yleisiä, siksi onkin kamalaa, 

että ihmiset heittävät toistensa pääl-

le leiman erilainen, jos tällainen sai-

raus on. Ihminen ei voi itselleen mi-

tään, jos hänen elämänsä sillä het-

kellä on kasaantunut hänen olkapäil-

leen ja hänestä tuntuu, että elämäs-

tä ei tule mitään sillä hetkellä. Sen 

lisäksi, jos ihmiset lähelläsi alkavat 

ottaa etäisyyttä, koska olet erilainen, 

se ei tee kellekään hyväksi. Ihmisiä on niin erilaisia, joillakin voi olla henkinen tasapaino 

huonontunut ja ei sille itse voi mitään, joidenkin ihmisten ulkonäkö voi erota muista, näille-

kään ei voi mitään. Jos ihmisellä on kehitysvamma tai vaikka Downin syndrooma, voiko hän 

sille mitään, ei.  
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Me emme valitse sitä, minkä näköisenä me synnymme tai millaiseen perheeseen. Jos mie-

lestäsi jokin on ihmisessä vialla, sitä ei tarvitse muille sanoa tai pahimmassa tapauksessa 

mennä sanomaan siitä itse ihmiselle. Ihmisiä on erilaisia, ja ihmiset tulevat reagoimaan eri 

tavoilla tähän tekstiin, olen siihen valmis. Tämä on minun näkökantani. Olen koulussa, jossa 

on kaikenlaisia ihmisiä, se ei minua haittaa. Ja jos sitä miettii kunnolla, onko olemassa nor-

maalia? Kaikilla on oma mielipiteensä tästä asiasta ja sitä tulee arvostaa, tämä on minun ja 

seison sen takana. Kuten paras ystäväni Teea Karkulahti sanoi kerran ”Mielestäni 

`kehitysvammaiset` ihmiset ovat niitä oikeasti aitoja ihmisiä, he sanovat, jos jokin vaivaa.” 

Tämä on erittäin totta, olen samaa mieltä hänen kanssaan, se että olet sujut itsesi kanssa, on 

vahvuus ei erilaisuus.                                        

 

Tua Ikkala 16.3.2017 
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Kyykkyhaasteella kesäksi kuntoon! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miten  kyykkään oikein? 

     - Asetu hieman lantiota leveämpään haara- asentoon. 

     - Pidä kyykyn aikana selkä ryhdikkäästi suorana ja kumarru kevyesti eteenpäin. 

     - Pidä kantapäät lattiassa. 

     - Varmista, että polvet eivät käänny sisäänpäin, vaan ovat varpaiden yläpuolella tai avautuvat 

 hieman ulospäin. 

Löydä oma tasosi 

- Voit lisätä haastetta käyttämällä käsipainoja. 

- Kyykkää tuolia apuna käyttäen. 

- Tee sarjat osissa: joko lyhyellä tauolla tai kerää määrä täyteen päivän aikana.  

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjChaDmkIDTAhUCVSwKHWADDdsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fblogibee.com%2FArtikel%3Farticle%3Dkyykkyhaaste-sokerit-minimiin&bvm=bv.151426398,d.bGg&psig=AFQjCNHpxull4izf6b7I9
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ELOKUVA-ARVOSTELU 

ELOKUVA: EDELLEEN ALICE 

Edelleen Alice kertoo Columbian yliopiston professori Alice Howlandista, joka sairastuu varhaisiän Al-

zheimeriin. Alicella on mies John sekä kolme lasta, tyttäret Anna ja Lydia sekä poika Tom. 

Alice huomaa unohtavansa asioita ja sanoja, mikä on hänelle epätavallista. Kun hän meinaa eksyä lenkillä, 

hän päättää lähteä käymään lääkärillä selvittämässä, mistä on kyse. Alice itse epäili vaihdevuosia, mutta 

useiden lääkärikäyntien jälkeen paljastuu karu totuus; Alicella on varhaisiän Alzheimer, joka on periyty-

vää. Alicen mies John ei aluksi usko, että Alicella olisi Alzheimer, mutta kun Alicesta otetaan geenitestit ja 

tulos on positiivinen, uskoo Johnkin asian olevan totta.  

Elokuva kertoo Alicen ja hänen perheensä selviytymisestä, kun Alice kamppailee sairautensa kanssa ja 

muu perhe yrittää tukea häntä. Alice yrittää aluksi peitellä muistiongelmiaan. Lopuksi kuitenkin hänen 

muistinsa alkaa pätkiä niin kovasti, että hän ei enää pysty sitä peittelemään. Elokuvasta saa aika karun 

kuvan Alzheimerin taudista ja siitä, kuinka se vaikuttaa ihmiseen ja omaisiin, kuinka nopeasti se voi-

kaan edetä ihmisessä ja kuinka sitä ei voi estää tulemasta.  

Elokuvan lopussa Alicea tulee hoitamaan hänen lapsensa Lydia, jonka kanssa hänellä oli elokuvan alussa 

ongelmia toimia yhdessä. Alice ei nimittäin hyväksynyt Lydian teatteriharrastusta, vaan toivoi hänen läh-

tevän collegeen ja siitä korkeammalle kouluttautumaan, mutta Lydia halusi opiskella juuri sitä, mikä tun-

tui hänestä oikealta. Kuitenkin  elokuvan 

lopussa Alicesta ja Lydiasta tuli hyvät ystä-

vät, eikä teatteriharrastus haitannut Alicea 

enää ollenkaan vaan päinvastoin, hän kan-

nusti Lydiaa teatteriharrastuksessaan.  

Elokuva on mielenkiintoinen ja siinä on mu-

kana ripaus huumoria.  

Elokuvaa voin suositella kaikille nuorille ja 

aikuisille.  

Jenna Väisänen 
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ELOKUVA-ARVOSTELU (Spoiler alert!) 

ELOKUVA: KAUNIS MIELI 

Elokuva kertoo John Nash -nimisestä miehestä, joka sairastuu 

skitsofreniaan. Hän opiskelee Princetonissa taloustiedettä. Elo-

kuva sijoittuu 1950-luvulle.  

Elokuva kertoo Johnin selviytymistarinaa skitsofreniasta. 

Elokuvan alussa näytetään asioita, joita Johnille tapahtuu, mutta 

myöhemmin selviää, että ne ovat harhanäkyjä, jotka johtuvat 

skitsofreniasta. John luulee, että työskentelee puolustusministe-

riölle, jossa hän selvittää erilaisia koodeja lehdistä. Johnin tai-

doista kiinnostuneena häneen ottaa yhteyttä valtion leivissä ole- va 

salaperäinen mies, joka värvää Johnin salaiseen projektiin, joka 

koskee venäläisten soluttautumista Amerikkaan.  

John menee naimisiin Alician kanssa ja pian Alicia sekä Johnin 

lähipiiri alkaa ihmetellä Johnin salaperäisiä puuhia. John itse 

yrittää viimeiseen asti salata tekemisensä ja selittelee muille te-

kevänsä työtä, josta hän ei saa puhua mitään. 

John alkaa nähdä näkyjä silloin, kun hän pitää oppitunteja. Hän joutuu lähtemään tunneilta karkuun, kun 

näkee ihmisiä, jotka jahtaavat häntä. John joutuu mielisairaalaan, kun huomataan, että hän käyttäytyy ou-

dosti, näkee selvästi harhoja ja pakenee niitä. John selittää Alicialle kaiken, mitä hän on tehnyt ja miksi. 

Alicia käy paikassa, jonka John hänelle kertoi ja löysi sieltä postilaatikon, joka oli täynnä Johnin lähettämiä 

kirjeitä pomolleen. Hän kuljetti ne Johnin luokse mielisairaalaan. Sen jälkeen John itsekin tajusi, että kaik-

ki, mitä hän on tehnyt, on ollut harhaa. 

Johnin ollessa mielisairaalassa Alicia huomaa olevansa raskaana. Vauva syntyy ja John pääsee kotiin. John 

sai lääkityksen skitsofrenian hoitoon, joka estää harhojen näkemistä. John kuitenkin lakkaa syömästä 

lääkkeitä, jonka jälkeen harhat alkavat taas. Hän löytää pienen hylätyn vajan hänen ja Alician talon lä-

hettyviltä. Hän rupeaa taas selvittämään koodeja erilaisista lehdistä pienessä vajassa. Alicia huomaa, että 

John on lakannut syömästä lääkkeitä, ja kaikki meinaa kaatua nurin, kun John lähti kylvettämään lastaan 

Alician mennessä ulos hakemaan pyykkejä, jolloin hän huomaa takapihan portin olevan auki. Hän lähtee 

sulkemaan sen, mutta lähtee tutkimaan, mistä erikoiset äänet kuuluvat. Alicia tulee Johnin vajan luokse, 

josta hän löytää tuhannet sanomalehdet ja erikoiset koodit. Hän lähtee juoksemaan kotiin ja löytää vau-

van yksin ammeesta ja Johnin, joka huutelee mielikuvituskaverilleen Charlesille vauvan hoidosta. Alicia ja 

vauva lähtevät kotoa, mutta Johnin mielikuvituskaverit käskevät Johnia estämään Alicea ja lasta lähtemäs-

tä. Alice kuitenkin pääsee pakoon lapsen kanssa ja soittaa Johnin lääkärille.  

Elokuvan lopussa John ymmärtää, mikä hänelle on tärkeintä: Alicia ja heidän poikansa. Hän näkee edel-

leen harhoja, mutta oppii olemaan välittämättä niistä. Hän ja Alice pysyvät yhdessä ja kasvattavat yhdessä 

lapsen kotonaan. John pääsee takaisin yliopistoon töihin opettajaksi. Elokuva saa onnellisen lopun, perhe 

asuu onnellisena yhdessä ja John saa Nobelin palkinnon tekemästään työstä. 

Jenna Väisänen 
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Lue tästä kesähoroskooppisi! 
 

 

 

Oinas (20.3-19.4) 

Oinaan vuosi on täynnä luovia projekteja, 

matkoja sekä uudistavia kokemuksia.  

Näiden kaikkien yhdistäminen lähentää sinua  

rakkaidesi kanssa. 

 

 
Härkä (20.4-20.5)     

Tänä vuonna on tärkeää viettää aikaa kotona 

ja perheen seurassa. Sinulla on luultavasti  

varastossa useampia keskeneräisiä projekteja, 

jotka odottavat, että tarttuisit niihin reippaasti. 

 

 
Kaksonen (21.5-20.6) 

Maailman tapahtumien myllerryksessä vaistosi 

ohjaavat sinut keskittymään ensisijaisesti 

nykytilanteeseen kotirintamalla. Perheen parissa  

tehdyt tavanomaiset matkat tarjoavat sopivaa viihdettä. 

 

 

   

Rapu (21.6-22.7)  

Sinulla on runsain mitoin velvollisuuksia.  

On aika pistää asiat tärkeysjärjestykseen. 

Kotiin liittyvät talousasiat hoitavat suhteellisen helposti. 

 

 

 

Leijona (23.7-22.8) 

Kun aloitat vuotesi rennosti, luvassa on 

luontevasti sujuvia seikkailuja. Saatat 

lähteä spontaaneille matkoille vanhan ystävän 

tai jonkin ryhmän kanssa. 

 

 

Neitsyt (23.8-22.9) 

Ystävät ja perheenjäsenet tuovat  

elämäsi sekä velvollisuuksia että 

hauskanpitoa. Suunnitelmiin saattaa 

ilmestyä yhtiesiä lomamatkoja elokuussa. 
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Vaaka (23.9-22.10) 

Ei syytä huoleen, vaikka elämä tuntuu  

sujuvan aika tavanomaiseen tahtiin 

ilman suuria yllätyksiä. Mielenkiintosi 

on muutenkin kohdistunut pyörimään 

kotiasioiden ympärillä.  

 

 
 

Skorpioni (23.10-21.11) 

Tänä vuonna on syytä varautua suvun 

tai ystävien kanssa vietettävin isoihin juhliin. 

Niiden välttely olisi epäviisasta sekä taloudellisten  

että henkilökohtaisten syiden takia . 

 

 

Jousimies (22.11-20.12) 

Tänä vuonna osaat yhdistää uudet ja vanhat kokemuksesi.  

Uudet elämykset jaat todennäköisesti vahojen ystävien tai 

kumppanisi kanssa. 

 

 

Kauris (21.12-19.1) 

Vaikka rakastatkin kotiasia ja perhettäsi, 

kotitöiden ja vaativan työn yhdistelmä saattaa 

tuntua välillä ylitsepääsemättömän raskaalta. 

Auta itse itseäsi ja muista lisätä kalenteriisi  

suunniteltuja lepohetkiä. 

 

 
 
Vesimies (20.1-18.2) 

Syksyllä ja talvella elämääsi ilmestyy uusia ystäviä 

ja perheenjäseniä. Sitä odotellessa elämäsi tuntuu 

varsinaiselta huvipuistoajelulta kaikkine tapahtumineen.  

 

 

 
Kalat (19.2-19.3) 

Seikkailuhaluisena sieluna olet jatkuvasti menossa 

ja tulossa. Matkusta kevyesti ja pidä kustannukset  

kurissa. Siten tapaat enemmän kiinnostavia ihmisiä  

ja voit käydä mitä erilaisimmissa paikoissa. 
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”Ethän korjaa minusta mitään  

Ethän yritä mua pelastaa  

Ethän hio minusta mitään pois  

Ei siinä onnistuneet toisetkaan  

Eikä minua tarvitse kantaa  

Eikä pitää kädestä  

Jaksan kävellä ihan itse  

Paitsi silloin kun väsyttää” 

 

Anna Puu – Ota minut sellaisena kuin oon 
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Liiketalouden yksikkö 

Kosteenkatu 1 

86300 OULAINEN 

Puh. 040 7128 115 

Liiketalous.oula@jedu.fi 

Ravitsemis- ja puhdistus-

palveluyksikkö 

Oulaistenkatu 7 

86300 OULAINEN 

Puh. 040 7128 116 

Ravitsemis.oula@jedu.fi 

Sosiaali- ja terveyalan 

yksikkö 

Kuntotie 2 

86300 OULAINEN 

Puh. 040 7128 117 

Sosiaali.oula.jedu@.fi 

 

Oulaisissa koulutetaan monen 

alan ammattilaisia! 

Tule käymään paikan päällä,  

tutustu www-sivuihimme  

tai pirauta opollemme  

Tuulikki Väänäselle 

Puh. 040 7128 108 

 

www.jedu.fi 

and Instagram 

@jeduoulainen 

Find us on Facebook 

Oulaisten ammattiopisto 

Tervetuloa  

opiskelemaan  

Oulaisiin! 


