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Pääkirjoitus 

Kuluva lukuvuosi on ollut muutosten aikaa. Am-

matillisen koulutuksen lainsäädäntö ja rahoitus 

muuttuivat, uudet tutkinnon perusteet astuivat 

voimaan ja koulumme nimikin vaihtui. Oulaisten 

ammattiopistosta tuli 1.1.2018 virallisesti Koulu-

tuskeskus JEDU. Saimme myös uudet johtajat, 

koulutusjohtaja Tuija Huovisen ja koulutuspääl-

likkö Ritva Joki-Kolehmaisen, jotka lähettävät 

tässä keväiset terveiset Sopulin lukijoille: 

Parhaillaan luonnossa on käynnissä suuri muu-

tos: talvi on jäänyt taakse, kevät herättää luon-

toa puhjetakseen kukkivaksi kesäksi.  Kevät luo 

uusia versoja, jotka aikansa kasvettuaan kukois-

tavat kaikissa kesän väreissä.  

Uudistumisen aika on näkynyt myös ammatilli-

sessa koulutuksessa ja Koulutuskeskus JEDU, Ou-

laisissa. Olemme alkaneet toteuttaa 1.1.2018 

voimaan astunutta uutta lakia ammatillisesta 

koulutuksesta. Monet asiat ovat vielä muutok-

sen alkuvaiheessa, mutta selkiytyvät ja kehitty-

vät valmistelutyön edetessä. Lainsäädännön 

muutoksen tavoitteena on, että meillä on jatkos-

sa selkeämpi ja työelämän tarpeisiin paremmin 

vastaava tutkintojärjestelmä: yksi näyttöön pe-

rustuva tapa suorittaa tutkinto.  

Lainsäädännön muutokset mahdollistavat kai-

kille opiskelijoille osaamisperusteiset, yksilölli-

set opintopolut sekä ohjaus- ja tukipalvelut. 

Nämä dokumentoidaan opiskelijan henkilökoh-

taiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan 

(HOKS). Muutokset mahdollistavat myös enem-

män opiskelua työpaikoilla, joustavan hakeutu-

misen ja koulutukseen pääsyn. 

 

Sisällys 

Pääkirjoitus 
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Sakustars 

Kesätapahtumia  
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Ammattilukiolaisten Wanhojen tanssit 

Kansainvälisyys 

Novelli Todellista 

Pukeutumistyylejä gootista hippiin 

Peliarvosteluja 

Ehyt ry:n vierailu 

Virkkaa kesäkassi! 

Ansaitut eläkepäivät 

Koulutuskeskus JEDUn organisaation uudistus vai-

kuttaa toimintaamme ja tuo meille uusia toiminta-

malleja ja -tapoja. Uudistusten ja muutosten ta-

voitteena on vastata olemassa oleviin haasteisiin ja 

toimintaympäristöjen muutoksiin turvaten huo-

mista. Muutos koskettaa meitä kaikkia.  

Omalla kohdallamme muutos konkretisoitui 

aloittaessamme 1.1.2018 työmme Oulaisissa. Oli 

suuri ilo aloittaa kanssanne uuden kehittämistä. 

Töitä olemme yhdessä tehneet paljon ja matkaa 

vielä on. On syytä kuitenkin olla tyytyväinen siihen, 

mihin olemme yhdessä pystyneet.    

Tulevasta emme tiedä, menneeseen emme voi vai-

kuttaa – nauttikaamme siis tästä päivästä. Lämpi-

mät kiitokset Teille hyvästä, rakentavasta ja suju-

vasta yhteistyöstä.  

Aurinkoisia päiviä toivottaen Ritva ja Tuija  

Kiitos kaikille lehden tekoon 

osallistuneille opiskelijoille, 

haastatelluille, valokuvaajille, 

piirtäjille ja taittajille!  
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Päivän aloitti Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johtaja  

Hanna Toiviainen, joka luennoi aiheesta Uuden valtakunnal-

lisen lupa- ja valvontaviraston sote-toimiala sekä valvonnan 

muuttuminen tulevaisuudessa. Toiviainen kertoi kuuntelijoille 

muun muassa soteuudistuksista sekä Soterista eli sotepalve-

lutuottajien rekisteristä. Seminaarissa korostui palveluntuot-

tajien valvonta, esimerkiksi toiminnan aikainen valvonta, 

toiminnan jälkeinen valvonta, ehkäisevä valvonta ja omaval-

vonta. Aluehallintovirasto on myös mukana kehittämässä 

Suomi.fi palvelua. Sieltä saa tietoa esim. julkisista palveluis-

ta. Palvelun avulla tehostetaan asiakkaan valinnanvapautta 

asioinnissa. Tulevaisuudessa sosiaali– ja terveyspalvelut 

siirtyvät 18 maakunnalle. 

Suomen Yrittäjät ry:n asiantuntija Merja Paloniemi piti 

luennon aiheesta ”Yrittäjyys, palvelutarjonta ja tuki”. Merja 

otti puheessaan hyvin huomioon monipuolisen yrittämisen. 

Juontajan mielestä tulevalla yrittäjällä tai nykyisellä yrittäjällä 

on tärkeää positiivinen asenne, hyvä käyttäytyminen ja  

oma-aloitteisuus. Yrittäjä myös arvostaa näitä ominaisuuk-

sia työntekijöissään. Opiskelijan on mahdollista tehdä 

työssäoppiminen oppisopimuksella, joka on palkallinen tai 

koulutussopimuksella, josta ei makseta palkkaa. Opiskelijal-

ta odotetaan oma-aloitteisuutta, hyvää käytöstä ja motivoitu-

neisuutta. Hän kertoi myös kevytyrittäjyydestä, jonka avulla 

voi kokeilla yrittäjyyttä. Kevytyrittäjän ei esimerkiksi tarvitse 

huolehtia paperiasioista, vaan se hoidetaan hänen puoles-

taan. Näin yrittäjä pystyy paremmin keskittymään itse yrityk-

sen toimintaan ja palveluihin.  Lisätietoa löytyy osoitteesta 

https://www.yrittajat.fi/  

 

Anu Suotula, Keskipiste Leader ry:n hankeaktivaattori kertoi 

seminaarissa opiskelijayrittäjyydestä. Leaderin ideana on 

asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen kehittämis-

työssä. 

Yrittäjyysteemapäivä Oulaisissa  
Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden teemapäi-

vä pidettiin tiistaina 24.4.2018 Koulutuskeskus JEDUn Oulaisten yksikössä 
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Puheessaan Anu Soutula kertoi, kuinka nuoret yrittäjät voivat 

hakea tukea ja rahoitusta esimerkiksi Leader-toiminnan 

kautta. Tällöin 11-25 –vuotiaista koostuvalla ryhmällä 

on mahdollisuus saada rahallista tukea 100-500€/projekti. Tu-

ki on mahdollista käyttää mm. harrastusvälineisiin, yritysten 

perustamiseen, kehittämiseen ja investointiin. Lisätietoja 

voit lukea www.keskipisteleader.fi  

Jelppi NY oli paikalla kertomassa oman yrityksensä tarinan 

Nivalasta Helsingin yrittäjyysfinaaliin. Jelppi-yritys on nivalalai-

sen lukioporukan luoma yritys, joka tarjoaa muun muassa las-

tenhoito-, siivous- ja kauppa-apua. Milla Tölli on yrityksen toi-

mitusjohtaja ja Hanna Salo sihteeri. Opiskelijat suunnittelivat 

koko yrityksen itse. He aloittivat pohtimalla, haluavatko tarjo-

ta tuotteita vai palveluita. He valitsivat palvelut, jolloin materi-

aalikulut jäivät pienemmiksi. He suunnittelivat yrityksensä ni-

men, logon, brändäyksen, ja markkinoinnin, hankkkivat firman 

hupparit ja perustivat Skype-tilin. Milla ja Hanna kertoivat, 

että parasta yrittäjyydessä on asiakkailta saatu positiivinen 

palaute ja vakioasiakkaat. Oikeasti yrittäjänä toimiminen on 

antanut paljon esiintymiskokemusta, itsevarmuutta, vastuu-

ta sekä yrittäjyyden perusteiden opettelua tilinpitoineen 

kaikkineen. Kynnys ryhtyä yrittäjäksi aikuisena on madaltu-

nut.   

Iltapäivällä ohjelma jatkui seminaarilla, jonka avasi kuntayhty-

män johtaja ja rehtori Keijo Makkonen. Tervetulosanat lau-

sui  JEDUn Oulaisten koulutusjohtaja Tuija Huovinen.  

Teuvo Vähäsarja kertoi aluksi Osaaminen virtaa Jokilaaksoissa 

–hankkeesta. Hänen jälkeensä Oulaisten kaupungin elinkeino-

 ja kehittämisjohtaja Jarmo Soinsaari kertoi Oulaisten alueelli-

sista kehittämistoimista ja tukipalveluista. Meillä oli kunnia 

saada vieraaksi myös itse sosiaali- ja terveysministeri Pirkko 

Mattila, joka kertoi sote-uudistuksen ja sote-yrittäjyyden uu-

sista tuulista. Hänen jälkeensä Johanna Ek Pohjois-

Pohjanmaan Ely-keskuksesta esitteli Ely-keskuksen palveluita 

sote-alan yrityksille.  

Päivän päätteeksi toimintaansa esittelivät Taukokangas Oy, 

Kartanonväki Oy sekä Sairaanhoitopalvelu Focusan Ky, jonka 

jälkeen pidettiin paneelikeskustelu Jedun vararehtori Sirpa 

Korhosen vetämänä. Lopuksi yhteenvedon päivästä te-

ki JEDUn Oulaisten koulutuspäällikkö Ritva Joki-Kolehmainen.  
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Valtakunnallinen ammattiin opiskelevien 

kulttuurikilpailu SakuStars järjestettiin huhti-

kuussa Kokkolassa 17.4-19.4.2018.  

Jedua lähti edustamaan 15 opiskelijaa ja kolme 

huoltajaa. Minulle tämä oli ensimmäinen SakuS-

tars-kilpailu, mihin osallistuin. Monesti minua on 

sinne pyydetty, mutta asia oli vain opiskelun takia 

jäänyt unohduksiin. Olin hieman epävarma koko 

kilpailusta, mutta reissusta jäi hyvä mieli ja mu-

kaan tarttui paljon kokemusta sekä uusia kaverei-

ta. 

Tiistaiaamuna 17.4 lähdimme JEDU-bussilla kohti 

Kokkolaa. Oulaisista lähti lisäkseni Oskari Parkki-

nen, joka osallistui heinäpaalin tuunaukseen ja 

”runo tunnissa”- kilpailuun. Minä osallistuin soo-

losoitinten sarjaan. 

Yllätyin, kuinka paljon ihmisiä SakuStarsissa oli. 

Opiskelijoita oli tullut ympäri Suomea pitämään 

hauskaa ja näyttämään osaamistaan erilaisissa 

asioissa, kuten tanssi, laulu, räppääminen, soitta-

minen, maalaaminen, veistäminen, kirjoittaminen 

jne. 

Ensimmäinen päivä kului nopeasti, suurimmalta 

osin kävellessä. Majoituimme Hyvinvointikam-

puksella, joka oli noin viiden kilometrin päästä 

Kampushallille, jossa järjestettiin SakuStarsin sar-

jojen kilpailut. Graffitisalissa ja ammattikoulun 

auditoriossa järjestettiin laulu- ja soitinkilpailut, 

kun taas kampushallilla järjestettiin esimerkiksi 

piirros-, tanssi-, rap-, talent- ja DJ-kisat. Saimme 

lähteä vapaasti katsomaan mitä tahansa kilpailua, 

kunhan pysyimme kilpailualueella. Ihan sama 

minne meni, ihmisiä oli joka paikassa. Kaikki kan-

nustivat toisiaan ja pitivät hauskaa. Keskiviikkona 

opiskelijoille järjestettiin kampushallilla illan-

vietto, jossa musiikki soi ja myytiin valotikkuja.  

SakuStars 2018 Kokkolassa 
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Hyvinvointikampukselta oli järjestetty linja-

autokuljetukset Kampushallille. Linja-autot kulkivat 30 

minuutin välein, jolloin liikkeellä oli vain yksi auto, 

mutta kiireisimpinä aikoina linja-autot kulkivat 10 mi-

nuutin välien ja autoja oli kaksi. Linja-autojen menoa 

pystyi seuraamaan QR-koodin kautta, josta näki, missä 

bussit olivat tulossa. Se oli todella kätevää, kun tiesi 

missä linja-auto matkaa. Pystyi arvioimaan, kuinka kau-

an menee, että bussi saapuu pysäkille. 

Heinäpaalien tuunaus ja Runo tunnissa- kilpailut olivat 

ensimmäisenä päivänä. Heinäpaalien tuunaukseen 

osallistuttiin ryhminä ja Oskari oli yksi ryhmäläisistä. 

Voittoa ei paalien tuunauksesta Jedulle tullut, mutta 

menosta päätellen pojilla oli mukavaa. 

Heinäpaalien tuunaus ja Runo tunnissa- kilpailut meni-

vät päällekkäin, joten Oskarin täytyi lähteä heinäpaa-

lien tuunauksesta muita aikaisemmin, jotta hän ker-

keäisi Runo tunnissa- kilpailuun, joka järjestettiin kam-

pushallin sisätiloissa. Jedulle ei tullut voittoa runon kir-

joittamisesta, vaan voitto meni Keudalle. 

Soolosoitinten sarja järjestettiin keskiviikkoaamuna ja 

minun piti seikkailla sinne bussilla. Jännitys oli kovim-

millaan tiistaina, kun seurasin muiden esityksiä ja ku-

vittelin itseni esiintymässä. Eikä tilannetta helpottanut 

sekään, etten ollut päättänyt kisakappaletta. Kun herä-

sin keskiviikkoaamuna, jännitys oli poissa. Tahdoin vain 

päästä nopeasti graffitisaliin ilmoittautumaan, koska 

pelkäsin bussin olevan myöhässä. Kaikki meni kuiten-

kin hyvin ja kerkesin jopa harjoitella hieman ennen 

esiintymistäni, ja päättää mitä soittaisin. Kappaleen 

valinta oli minulle jotenkin erityisen vaikeaa tällä ker-

taa, sillä olin juuri harjoitellut uuden kappaleen, Taka-

metsien kaipuun, josta pidin paljon, mutta en uskalta-

nut lähteä kokeilemaan onnistuuko vasta opitun biisin 

soittaminen yleisölle ja kotikatsojille. Päätin sitten pit-

kän miettimisen jälkeen soittaa Rantakoivun alla             

-valssin. Osa SakuStarsin sarjoista kuvattiin livenä 

nettiin, josta vaikka kaverit tai perhe pystyi seuraa-

maan esityksiä. Soolosoitinten kisa kuvattiin livenä, 

mutta jostain syystä kuvauksessa oli jokin ongelma eikä 

sitä näkynyt netissä. Se oli harmi, kun minulla olisi ollut 

ihmisiä kotona odottamassa esitystäni. Näin jälkeen 

päin ajateltuna se taisi olla vain hyvä asia. 

Kokemus oli hyvä ja sain tuomareilta hyvää 

palautetta. Voittoon esiintymiseni ei riittänyt 

tällä kertaa, mutta sain kunniamaininnan. 

 Olen tyytyväinen, että päätin lähteä kilpaile-

maan. Voitto ei ole se tärkein asia, vaan haus-

kanpito ja osallistuminen. Mukaan ei tarttu-

nut mitaleja, mutta kokemusta ja ystäviä sen-

kin edestä. 

-Laura Isola 
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Kesäfestarit ja tapahtumat  

vuodelle 2018 

 

Suomen kesä tarjoaa paljon mielenkiin-

toisia tapahtumia musiikinnälkäisel-

le. Vuonna 2018 suosituimmat festarit 

tulevat olemaan perinteiset: Ruisrock 

(105 000 kävijää / vuonna 2017), Pori 

Jazz (60 000 kävijää), ja Ilosaarirock (67 

000) ja Provinssi (65 000).  

 

Isoja juhannusfestareita järjestetään kesällä 

2018 ainakin neljällä  eri paikkakunnalla. Juhan-

nusfestareita on tarjolla Himoksella, Kalajoella, 

Tahkolla ja Raumalla.  

Juhannusfestareita vietetään 21. - 23.6. 

Kesäkuu 

29.6.-1.7.2018, Provinssi, Seinäjoki 

29.6-1.7.2018, Tuska, Helsinki 

Heinäkuu 

6.-8.7. Ruisrock, Turku 

12.-14.7. SuomiPop festivaali, Jyväskylä  

13.-14.7. SummerUp, Lahti 

13.-15.7. Ilosaarirock, Joensuu 

14.-22.7. Pori Jazz, Pori 

19.-21.7. Tammerfest, Tampere 

26.-29.7. Kotkan Meripäivät, Kotka 

27.7. Pipefest, Vuokatti 

27.-28.7. Qstock, Oulu 

Elokuu 

10.-12.8. Flow Festival, Helsinki 

17.-18.8. Blockfest, Tampere  

17.-19.8. Weekend Festival,  Helsinki 

        

    

Festareilla nähdään ulkomaisia ja kotimaisia 

huippuartisteja. Tässä niistä osa: 

Qstock : JVG, Gasellit, Reino Nordin, Stig 

Dogg, Raappana, Pyhimys, Amorphis, 

Stam1na, Jenni Vartiainen ja Cheek. 

Liput alkaen 69€ 

 

Blockfest : Post Malone, Juicy J, $uicideboy$, 

Lil Pump, Cledos, Gettomasa, Mikael Gabriel, 

Evelina,  Kube, Travis Scott, Julma H, Nelli Ma-

tula. 

Hinnat alkaen 72,50€ 

 

Weekend : Axwell A Ingrosso, David Guetta, 

Hardwell, Macklemore, Martin Garrix, Migos, 

Desiigner, JVG, R3hab, Alex Mattson, Big 

Shaq, Cledos, Bess, Eevil Stöö, Tungevaag & 

Raaban. 

Hinnat alkaen 79€ 
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     JEDUSSA tapahtunutta 

Saku ry:n salibandyn kilpasarjan karsintaturnaus käytiin Haa-

pavedellä 22.11. Turnauksen järjesti JEDU ja kilpailuvastaava-

na toimi Terhi Lehtola. Turnauksessa oli mukana JEDU, Opti-

ma (Pietarsaari), Kao (Kainuun Ammattiopisto) ja Kpedu 

(Keski-Pohjanmaan ammattiopisto.  

Tulokset:     Sarjataulukko 

JEDU – Optima 2-6   Kpedu 6 pistettä 

Kpedu – KAO 3-0   KAO 4 pistettä 

KAO – JEDU 5-3   Optima 2 pistettä 

Kpedu – Optima 4-2   JEDU 0 pistettä 

JEDU – Kpedu 1-5 

KAO – Optima 4-0 

Kpedu ja KAO etenivät jatkoon väliturnaukseen. 

JEDUN joukkueessa pelasivat Aleksi Hämäläinen, Tomi Pelko-

nen, Jaakko Mehtälä, Roni Ollilla, Aleksi Launonen, Aleksi Tör-

mikoski, Anton Saartoala, Joona Ollikainen, Juho-Kalle Klasila, 

Konsta Lämsä, Matias Ylikotila, Miika Portti, Oskari Parkkinen, 

Samu Honkakoski, Tatu Jylkkä ja Teemu Mämmelä. Pelaajat 

opiskelevat Oulaisten, Haapaveden ja Nivalan ammattiopis-

toissa.  

       Taitajakisat 

Sosiaali– ja terveysalalta JeduSkills-taitokisoihin hoitotaidois-

sat  osallistuivat viime syksynä Ylivieskassa Ansku Kahilainen, 

Sonja Silver ja Maaria Vähätiitto. Ansku voitti kisan ja osallistui 

myös Taitaja2018 – semifinaaleihin Joensuussa, Sonja sijoittui 

neljänneksi ja Maaria kuudenneksi.  

Merkonomien JeduSkills-semifinaaleihin osallistui puolestaan 

Ossi Varila. Ossi on kotoisin Ylivieskasta. 

 

 

 

 

 

 

 

Vietimme 9. toukokuuta Eurooppa-päivää, jolloin 

saimme rautaisannoksen Eurooppa-infoa ja kuulim-

me kansainvälisessä vaihdossa olleitten opiskelijoi-

den työssäoppimiskokemuksista. Päivän aikana 

saimme tutustua myös erilaisiin liikuntalajeihin.  

Opettaja Sari Kukkula teki huhtikuussa Brysseliin 

matkan, jonka tarkoituksena oli verkostoitua 

opettajien kanssa ympäri Eurooppaa. Samalla Sari 

sai vinkkejä siitä, kuinka opettaa EU:hun liittyviä 

asioita opiskelijoillemme. 

Aiheesta lisää syk-

syn Sopulissa. 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Omaishoitajien koulutuspäivä jär-

jestettiin tammikuuusa 2018 tee-

malla    hyvän arjen tukeminen. Oh-

jelmassa oli muun muassa tietoa 

asentohoidosta, painopeittojen käy-

töstä, hygieniasta, jalkojenhoidosta 

sekä ravitsemuksen merkityksestä 

hyvinvoinnille.  

Koulutuspäivän järjestivät kuntou-

tuksen osaamisalan lähihoitajaopis-

kelijat yhdessä opettajansa   Leena 

Lähdesmäki-Mäkisen kanssa.                   

Lahjoitus Oulaskankaalle 

Lähihoitajaopiskelijat virkkasivat taide ja kulttuuri -

kurssilla mustekaloja, tumppuja ja sukkia. Tuotokset lah-

joitettiin Oulaskankaan synnytysosastolle. Mukana oli 

myös kortteja ja piirroksia.  

Oulaskankaalla lahjoitukset otettiin vastaan ilahtuneena. 

Opiskelijat saivat opastetun kierroksen synnytysosastolla. 

Toivottavasti Oulaskangas saa jatkaa toimintaansa! 
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Kuvassa oikealla oleva toisen vuoden lähihoita-

jaopiskelija Fanni (18v./2000) uskoo, että tule-

vaisuudessa hoitoalan töitä pitäisi olla tarjolla. 

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla on vaihtelevaa. 

Teoriaopinnot vuorottelevat harjoitustuntien ja 

työssäoppimisten kanssa. Välillä on rankempaa, 

välillä helpompaa riippuen jaksosta ja kursseista. 

Sosiaali- ja terveysalalla on yleensä ensimmäinen 

työssäoppiminen päiväkodissa ja toinen, hoidon 

ja huolenpidon työssäppiminen, vanhusten pa-

rissa. Toisella vuodella opiskellaan hoito ja huo-

lenpito –tutkinnon osa loppuun sekä kuntoutu-

misen tukeminen ja tehdään osaamisalan valinta 

kolmannelle vuodelle. Oulaisissa voi valita ensi-

hoidon, lapset ja nuoret, mielenterveys- ja päih-

detyön, sairaanhoidon ja huolenpidon, vanhus- 

tai vammaistyön tai kuntoutukseen. 

Liiketaloutta opiskeleva Helmiina (16v./2001) 

opiskelee ensimmäistä vuotta merkonomiksi. 

Hän asuu Merijärvellä ja kulkee sieltä linja-

autolla Oulaisissa koulussa. Helmiina ei aio jat-

kaa opiskeluja, sillä hän toivoo pääsevänsä 

pian kiinni työelämään. Tulevaisuudessa opis-

kelusta on hyötyä kaupan alalla. Kunnon kou-

lutus mahdollistaa paremman työelämän. 

Merkonomiopinnot ovat vaihtelevia, toisinaan 

motivaatiosta on pientä pulaa, mutta tulevai-

suuden suunnitelmat antavat lisäenergiaa 

opiskeluun. 

Ensimmäisen vuoden merkonomi-opiskelijoilla 

on ensimmäinen harjoittelu neljännellä jaksol-

la eli heti kevätlukukauden alettua. Silloin tar-

koituksena on tutustua asiakaspalvelutyöhön. 

Merkonomiopiskelija voi valita asiakaspalve-

lun ja myynnin osaamisalan tai talous-ja toi-

mistopalvelujen osaamisalan. 
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Ylivieskalaiset Lauri ja Ville opiskelevat ensim-

mäistä vuotta liiketalouden perustutkintoa 

(muuttuu syksyllä liiketoiminnan perustutkinnok-

si) ja valmistuvat tulevaisuudessa merkonomeik-

si. Pojat olivat kiinnostuneet kaupan alasta ja 

asiakaspalvelutyöstä, joten he hakivat yläkoulun 

jälkeen opiskelemaan liiketaloutta. Vuosi on läh-

tenyt hienosti käyntiin, ja opinnot ovat vastan-

neet ennakko-odotuksia. Koulu on myös tarjon-

nut uusia kavereita ja kokemuksia.  

Vuoden alussa oli ensimmäinen työssäoppimi-

nen. Se kesti seitsemän viikkoa eli yhden koko-

naisen jakson, ja siinä kerkesi jo saada oikeanlai-

sen kuvan, millaista on työskennellä kaupassa. 

Harjoittelu kasvatti, ja sen jälkeen oli mukavaa 

palata takaisin koulun penkille opiskelemaan 

alasta lisää. 

 

Lauri teki työharjoittelun Kärkkäisen urheilu-

puolella. Se oli suurimmaksi osin kuorman pur-

kua, tavaroiden järjestelyä sekä asiakaspalvelua, 

josta Lauri tykkäsi erityisesti. Työ oli mukavaa ja 

vaihtelevaa. Lauri sai jatkaa töitä Kärkkäisellä har-

joittelun jälkeen.      

Ville oli työharjoittelussa Ylivieskan Prismassa. 

Työn kuvaan kuului pääosin hyllyttämistä ja asi-

akkaiden palvelua. Työ oli monipuolista ja raskas-

ta. Työpäivät kuluivat nopeasti mukavien työka-

vereiden sekä ruokataukojen ansiosta. 

Vapaa-ajalla Lauri ja Ville käyvät töissä ja pelaa-

vat videopelejä. Kesällä suunnitelmissa on tehdä 

töitä ja olla kavereiden kanssa. 

Valmistuttua pojat menevät armeijaan. Sen jäl-

keen molemmat katsovat, jatkavatko opintoja vai 

jäävätkö työelämään.  

                Lauri & Ville 
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Latvian reissu 
Liiketalouden opettajien, Jukan ja Arton,  seikkailut Riiassa 19.3. – 23.3.2018  

 Marraskuussa meillä oli vieraana latvialaisia opettajia, ja nyt Ojalan Jukka ja Haatajan Arto saivat tilaisuuden vastavierai-

luun. Matka alkoi 19.3. maanantaina, ja sen tavoitteena oli tutustua erityisesti matemaattisten aineiden etäopetukseen. 

Jutun ovat kirjoittaneet datanomiopiskelijat opettajien matkaraportin pohjalta. Koko raportti on luettavissa osoitteessa: 

https://latvianreissu.wordpress.com/   

Tiistaina 20.3.  Edgars nouti meidät hotellilta sovitusti klo 10 aikoihin ja 

lähdimme kohti Rīgas Tālmācības vidusskolaa. Meille esiteltiin kyseistä 

koulua, joka perustuu etäopetukseen. Myös me kerroimme, miten Jedun 

Koulutuskeskus toimii. 

Seuraavaksi jatkoimme matkaa paikkaan Latvijas Tālmācības pro-

fesionālais centrs (LTPC). Monet vidusskolanin opiskelijat jatkavat siellä 

opintojaan ja hankkivat siellä ammattitutkinnon. 

Saimme kattavan ja hyvin valmistellun esityksen koulun toiminnasta. Kou-

lu on erittäin aktiivinen, markkinoi toimintaansa tehokkaasti ja panostaa 

yhteisöllisyyteen.  

Seuraavaksi lounastimme Province ravintolassa Edgarsin ja Kristinen (opas) kanssa. Tämän jälkeen tutustuimme oppaan 

johdolla Riian vanhan kaupungin historiaan. Latvian ja Riian historia on monipuolinen ja rikas, ja maa on ollut monien eri 

kulttuurien kohtauspaikka. Riika on saanut kulttuurillisia vaikutteita mm. Saksasta, Venäjältä, Ruotsista ja Puolasta.  
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Seuraavana päivänä keskiviikkona vierailimme oppilaitoksessa Ogre Technical School, joka sijaitsee 40 km:n päässä Riias-

ta. Tutustuimme puu-, metalli-, tietotekniikka-, taide-, media- ja metsäalojen koulutuksiin. Kaikkiaan koulutusohjelmia on 

tarjolla 19. Löysimme paljon yhteneväisyyksiä oman oppilaitoksemme Jedun toimintaan. Oppimista mahdollistetaan to-

dellisissa työelämän tehtävissä. Yhteistyöyrityksiä on yli sata.  

Vierailulla meitä kohdeltiin erittäin ystävällisesti. Oppilaitoksen omat opiskelijat valmistivat ja tarjoilivat meille herkulliset 

alku-, pää- ja jälkiruuat.  

Torstaiaamuna Edgars tuli sovitusti noutamaan meidät 

hotellilta klo 10 aikoihin. Teimme pienen muutoksen 

suunnitelmaan ja lähdimme Edgarsin autolla Riianlah-

tea kohti. Katselimme Riian luontoa ja maisemia auton 

ikkunasta— eivät ne juurikaan poikkea Suomen näky-

mistä.  

Saavuimme Riianlahdelle ja teimme pienen kävelykier-

roksen. Samaan aikaan alueella vieraili kaksi linja-

autollista saksalaisia turisteja. 

Palasimme sitten takaisin Riikaan Talmacibas vidussko-

laan. Keskustelimme latvialaisen ja suomalaisen amma-

tillisen koulutuksen eroista ja yhtäläisyyksistä erityises-

ti matematiikan osa-alueella.  Keskustelujen aiheina 

olivat myös ammatillisen koulutuksen reformiin ja etä-

opetuksen rooliin liittyvät teemat.  

Pääsimme osallistumaan Edgarsin vaimon pitämälle 

fysiikan oppitunnille riikalaisessa koulussa. Opiskelu oli 

hyvin vuorovaikutteista, ja oppilaat tuntuivat viihtyvän 

oppitunnilla. Edgarsin vaimon työpaikka on viereisessä 

kuvassa näkyvässä koulussa. 

Päällimmäisenä matkasta mieleemme jäivät ystävälli-

set kollegat. Olemme kiitollisia reissun annista ja seik-

kailuista. Ihmeen hyvä kotiin tulla taas!  
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Datanomista ravintolan omistajaksi— 

Lounasravintola Lounas Lempi 

Haastattelimme Oulaisten ammattiopistosta 

valmistunutta Niina Heikkilää, joka on perusta-

nut lounasravintola Lounas Lempin. Niina val-

mistui ensin datanomiksi liiketalouden yksikös-

tä ja sitten kokiksi ravitsemis– ja puhdistuspal-

veluyksiköstä. Niina on 28-vuotias ja on avan-

nut ravintolansa 3.7.2017. 

Mikä on yrityksesi toimiala? 

Lounas Lempi on ravintola-alan yritys. 

Perustitko itse yrityksen vai hankitko valmiin 

yrityksen? Yrityksen perustin itse. 

Minkälainen pohjakoulutus sinulla on? 

Aikaisemmalta koulutukseltani olen datanomi, 

opiskelin Oulaisten ammattiopistossa liiketalou-

den yksikössä.  Vuodesta 2012 olen ollut maata-

lousyrittäjänä. 2015 Lähdin opiskelemaan hotelli

-, ravintola- ja catering puolelle, kokiksi valmis-

tuin 2.6.2017. Työskentelin opintojen ohessa 

hotelli-ravintola Lokkilinnassa kokkina. 

Mistä yrittämisen halu lähti liikkeelle? 

Yrittämisen halu lähti liikkeelle suurilta osin kun-

nianhimosta avata oma ravintola. Nykyään kes-

kitytään paljon einesruokien tarjoamiseen, 

mutta meillä ideana on tehdä kaikki itse, suuril-

ta osin alusta loppuun.  

Onko päätös lähteä yrittäjäksi koskaan ka-

duttanut?  

Ei ole kaduttanut, ainakaan vielä :). 

Oliko yritystä perustaessa ongelmia? 

Sanotaanko, että haastavaahan se oli. 

Kaikki oli uutta. Ruoan laittaminen isolle 

joukolle ei riitä.  Pohjatieto kaikkeen oli 

hankittava itse, auttavia käsiä tai  tietoa ei 

tullut edes lähipiiristä. Onneksi nykyisin 

netistä löytää paljon tietoa. 

 

Mikä on päivittäinen työaika? Saatko 

yrittäjänä tarpeeksi lomaa? 

Yrittäjä ei tunne sanaa loma. Jos lomalle 

jäädään, silloin asiat hoidetaan sille mallil-

le, että työntekijät pärjäävät sen ajan.  

Puhelimen päässähän on aina tavoitelta-

vissa. Olen esimerkiksi suunnitellut lomai-

levani ensi syksynä. Minun on palkattava 

siksi ajaksi toinen  työntekijä. Päivittäinen 

työaika on arkisin 7-14.30 tai pitempään. 
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Tuleeko yrittäjänä taloudellisesti toimeen? 

Yrittäjyydellä ei rikastu, ellei yritysidea ole to-

della hyvä. Tässä en hae  rikastumista vaan 

säännöllistä päivätyötä. Minulla on pienet lap-

set ja haluan käyttää heidän lapsuutensa muu-

hunkin kuin siihen että "äiti  oli aina töissä". 

Mutta kyllä tällä ihan saman palkan saa kuin 

että olisi vieraalla töissä. 

 

Minkälainen on alan kilpailutilanne? Vai-

kuttaako kilpailu hinnoitteluun? 

Alueen kilpailutilanne ei ole hankala. Oikeas-

taan näen vain yhden yrityksen alueella kilpaili-

jakseni. Ei voi verrata huoltoasemaruokaa tai 

pitseriaruokaa tällaisen lounaspaikan ruokaan. 

Meillä sanelee laatu sekä maku, huoltoasemilla 

helppous. 

 

Miten olet markkinoinut yritystä? Miten se on toi-

minut? 

Sosiaalinen media on tällä hetkellä kaikista kattavin 

mainostamisen kannalta, mutta myös lehtimainon-

taa on. 

Miten olet hankkinut koneet/laitteet? 

Koneet ja laitteet on hankittu ravintola-alan liikkeis-

tä. 

Onko yrityksesi menestynyt? 

Meidät on otettu todella hyvin vastaan. Minusta on 

ihana kuulla, kun  meistä puhutaan ja vielä positiivi-

seen sävyyn. Kyllä menestys on yllättänyt.  

Mitä tekisit toisin, jos olisit nyt perustamassa yri-

tystä? 

Minusta tilanne on nyt hyvä, en tekisi varmaan mi-

tään toisin :). Olen  tyytyväinen tähän :). 



16 

 

Olen Anna-Maria Kahilainen, 17-vuotias kolmoistut-

kintoa Oulaisissa suorittava ja Raahessa (Ilves-

korvessa) asuva toisen vuoden opiskelija. Opintojani 

on jäljellä enää vuosi ja nyt keväällä saan aikuislu-

kion vähimmäiskurssimäärän täyteen sekä lähihoi-

tajan perusopinnot suoritettua. Enää on siis jäljellä 

osaamisala ja yo-kirjoitukset.  

Olen ollut työssäoppimassa hyvin erilaisissa työssä-

oppimispaikoissa: kasvun tukemisen ja ohjaaminen 

oli päiväkoti Elmiinasssa, hoidon ja huolenpidon jak-

so Oulaisten kotihoidossa ja kuntoutumisen tukemi-

nen Oulaisten kaupungin palveluasumisen yksikös-

sä  Rantakartanossa. 

Alaa opiskelemaan ja kolmoistutkintoa suorittamaan 

päädyin hyvin monen mutkan kautta. Peruskoulun 

jälkeen olisin halunnut konservatorioon opiskele-

maan, mutta musiikkiopiston opinnot eivät olleet 

niin pitkällä, että olisin voinut hakea konservatori-

oon. Lukiosta tuli selkeä vaihtoehto, mutta halusin 

silti opiskella itselleni ammatin. Opon kanssa keskus-

tellessa ammattilukio nousi esille ja tuumin, että tätä 

minä haluan opiskella. Enää pitäisi vain keksiä, mikä 

olisi se ammattitutkinto, jonka lomassa suorittaisin 

lukio-opintoja. Äitini on valmistunut aikaisemmin 

Oulaisten sosiaali- ja terveysalan yksiköstä ensihoita-

jaksi ja hän on kertonut usein, mitä lähihoitajan työ 

pitää sisällään. 

Ensihoito osaamisalana kuulosti minun korvaani liian 

rajulle, mutta lähihoitajan tutkinto ja osaamisalana 

kuntoutus tai lapset ja nuoret kuulosti hyvälle.  

 Lisäksi äitini ja muiden tuttujen antama palaute 

hyvästä opetuksesta ja mukavasta ilmapiiristä 

kannustivat minua hakemaan opiskelemaan 

Jedun sosiaali- ja terveysalan oppilaitokseen.   

Toisen asteen tutkinnon ensimmäisellä vuodella 

satuin lukemaan netistä kolmoistutkinnosta ja 

kiinnostuin mahdollisuuksistani suorittaa kysei-

nen tutkinto Oulaisissa kolmessa vuodessa. Ai-

kansa sen selvittely ja henkilökohtaisen oppimis-

suunnitelman valmistelu vei, mutta kuitenkin, 

urakka kolmoistutkinnon suorittamiseksi alkoi.  

Koulutuksen hyötyjä ovat muun muassa laaja 

yleissivistys, joka tulee lukio-opintojen ansiosta 

sekä lähihoitajatutkinnon myötä kattava tietä-

mys hoitotyöhön liittyvistä tekijöistä, joita voi 

myös hyödyntää omassa elämässään.  

Ylioppilaaksi ja ammattiin 
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Koulutuksen jälkeen aion mennä armeijaan panssari-

torjuntaan ja myöhemmin hakea ammattikorkeakou-

luun opiskelemaan instrumentin opettajaksi. Ja jos 

opiskelupaikkaa en saa, voin tehdä oman alan töitä tai 

hakea esimerkiksi sinne konservatorioon. :)  

Parasta koulussa on mukavat opettajat, joiden kanssa 

voi sopia melkeinpä asian kuin asian, sillä he ovat jous-

tavia ja ymmärtäväisiä nuoria sekä nuorten kiireistä ja 

työntäyteistä elämäntilannetta kohtaan. Ilmapiiri kou-

lussa on hyvä ja aulassa aikuisopiskelijat, ammattilu-

kiolaiset,  pidemmällä opinnoissaan olevat ja ensim-

mäisen vuoden opiskelijat juttelevat keskenään hy-

vässä hengessä. Apuakin saa aina, kun sitä tarvitsee ja 

pyytää. Lisäksi ruoka, jota amiksella tarjotaan, on ai-

van älyttömän hyvää!!   

Energiaa saan vapaa-ajan harrastuksistani, joita minul-

la onkin paljon. Urheilun ja musiikin parissa stressi ja 

kiireet jäävät ainakin hetkeksi taka-alalle ja treenin tai 

soittamisen jälkeen on usein myös energisempi olo. 

Ystävät toimivat myös suurena tukena ja heidän kans-

saan aikaa viettäessä rentoutuu ja saa lisää energiaa.  

Suurimmaksi osaksi käytän vapaa-aikani opiskeluihin. 

Itsenäisiä kursseja on todella paljon ja niitä täytyy suo-

rittaa omalla vapaa-ajalla. Pyrin kuitenkin tehokkuu-

teen tehtävien suhteen, jotta kerkeän tekemään  

muutakin kuin kouluhommia. Vapaa-ajallani 

pelaan pesäpalloa, lenkkeilen ja käyn salilla. 

Musiikin parissa puuhaan myös paljon ja 

vapaa-ajallani soitan huilua, laulan ja olen 

mukana erilaisissa musiikkiprojekteissa, 

kuten nyt toukokuussa olevassa Suomi Love             

-konsertissa, joka järjestetään Oulaisissa. 

Vapaa-ajalla myös ratsastan ja vietän aikaa 

ystävieni kanssa.  

Opiskelijalehden lukijoille haluan toivottaa 

tsemppiä kevään opintoihin!  

Muistakaa antaa aikaa itsellenne ja läheisil-

lenne kiireisestä opiskelijaelämästä huoli-

matta. :)  
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Wanhojen  

tanssit  

Oulaisten lukiolla  

16.2. 2018 

Toisen vuoden                    

ammattilukiolaiset            

tanssivat Wanhojen tanssit 

perinteisesti penkkareiden 

jälkeen. Iltanäytöksessä oli 

tupa täynnä seuraamassa 

pukuloistoa.  



19 

 

Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi 
Raahelainen Jasmin Autio, 19, opiskelee sairaanhoitajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa Oulaisissa. 

Hän valmistui viime keväänä lähihoitajaksi Oulaisista, osaamisalanaan sairaanhoito ja huolenpito. 

Valmistuin keväällä 2017 lähihoitajaksi ja opiskelu-

jen ollessa vielä kesken hain kevään yhteishaussa 

sairaanhoitajakouluun, ja pääsin! Olin kesän lähihoi-

tajan töissä Raahen sairaalassa. Kesän jälkeen aloi-

tin sairaanhoitajan opinnot.  

Parasta lähihoitajaopinnoissa oli harjoitustunnit ja 

työssäoppimisjaksot, kun pääsi käytännön työhön. 

Teoriaopinnoista en niin välittänyt, mutta aina sen 

tärkeyden huomasi käytännön työssä!  

Sanotaan, että töissä sitä vasta oppii, mutta on to-

della tärkeää olla hyvin opiskeltua teoriatietoa poh-

jalla, sillä se antaa perustan työlle, toiminnalle 

ja asioiden ymmärtämiselle. Sairaanhoitajakoulun 

alussa opiskellaan samoja asioita kuin lähihoitaja-

opinnoissa, joten oman koulutuksen ja työkoke-

muksen pohjalta sai mm. hyväksilukuja perushoidon 

tunneista. Korkeakouluopiskelun aloittaminen oli 

myös todella paljon helpompaa, kun tiesi niin pal-

jon asioita lähihoitajakoulutuksen kautta.  

Ihmisten kanssa työskenteleminen ja heidän autta-

minsensa on ollut aina lähellä sydäntäni. Yläasteella 

ammattia miettiessäni lähihoitajaksi opiskeleminen 

tuntui ainoalta oikealta vaihtoehdolta. Lähihoitaja-

koulun lopulla tuntui myös luonnolliselta jatkaa 

opintoja ja kehittää itseään vielä enemmän hoi-

toalalla. Siksi hain sairaanhoitajakouluun suoraan, 

enkä ole katunut. Olen myös aina kokenut luon-

teenpiirteeni sopivan hoitajan työhön; sosiaalisuus, 

luotettavuus, iloisuus ja reippaus.  

Unelmatyöpaikkani on tällä hetkellä työskennellä 

akuuttihoitoa tarvitsevien potilaiden parissa, esi-

merkiksi päivystyksessä. Olen kuitenkin avoin uusil-

le haasteille, kuten sairaanhoitajakoulun kautta tu-

leville uusille työssäoppimispaikoille.  

 

Tiedä, vaikka löydän viiden vuoden päästä itse-

ni työskentelemässä sairaanhoitajana työssä, 

josta en ole vielä edes tiennyt tai ajatellut että 

se olisi se minun juttuni!  

Hoitoalan opintoja suosittelisin kaikille, jotka 

haluavat auttaa muita ihmisiä ja tykkäävät ih-

misläheisestä työstä.  

Opiskelu on ajoittain aika stressaavaa ja rank-

kaakin, mutta onneksi ystävien, perheen tai 

poikakaverin kanssa ollessa saa lisää energi-

aa  ja voimia uuteen päivään. Tällä hetkellä sai-

raanhoitajan opinnot vievät paljon aikaa omas-

ta elämästäni, mutta onneksi se on vain väliai-

kaista. Te, jotka nyt opiskelette lähihoitajaksi, 

muistakaa opiskella ahkerasti! Muistakaa silti 

myös nauttia vapaa-ajasta jotta jaksatte opis-

kella! 

Tsemppiä kaikille opiskeluihin, ja pitkää pinnaa 

näyttösuunnitelmien ja kehittämistehtä-

vän kanssa, kun niiden aika koittaa. 

 

 

 

Hyvää kevättä 

ja kesän odotusta! :)  

 

Jasmin 
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Lähihoitajaopiskelijan työssäoppiminen päiväkodissa 
Lähihoitajaopiskelijan ensimmäinen työssäoppimispaikka on yleensä päiväkoti. Tässä erään opiskelijan kertomus omasta 

työssäoppimisestaan. Mitä siellä päiväkodissa oikein pitää tehdä? 

Tein lähihoitajaopintoihin kuuluvan kasvun tukemisen ja 

ohjauksen tutkinnonosan työssäoppimisen esikouluikäisten 

kanssa. Harjoittelu oli mielestäni todella mukava sekä se 

antoi minulle paljon. Minulla itselläni ei ole lapsia ja har-

joitteluun meneminen jännitti todella paljon. Koulussa oli 

opiskeltu teoriassa lapsen kasvua ja kehitystä, mutta en 

tiennyt, millaista käytännössä on toimia lasten kanssa.  

Ensimmäinen viikko oli todella raskas, koska kaikki oli niin 

uutta: uudet lapset, uudet työkaverit ja uusi ympäristö. Pää-

tin heti harjoittelun alussa, että haluan ottaa kaiken tiedon 

avoimesti vastaan sekä olla oma-aloitteinen ja reipas. Yh-

dessä ohjaajani kanssa laadimme ensimmäisen viikon ta-

voitteet, joita oli tutustuminen päiväkodin tiloihin sekä lap-

siin ja lapsihavainnointitehtävän suunnittelu. Harjoittelin 

ensimmäisellä viikolla pöytien kattamista, lasten WC-

käynneissä ja pukemisessa avustamista. Halusin, että lapset 

tutustuvat minuun, ja mitä lapsiin. Se onnistui parhaiten 

lasten kanssa leikkimällä ja pelaamalla. Huomasin jo ensim-

mäisellä viikolla, kuinka oma ja muiden hoitajien käyttäyty-

minen heijastui lapsiin. Oma asenne vaikuttaa lapsiin todel-

la paljon. Olin reipas ja pyysin kaikkia lapsia mukaan leikkiin, 

kuten ulkona polttopalloon.  

Toisella viikolla aloin tekemään lapsihavainnointitehtävää. 

Tehtävässä piti havainnoida eri tavoilla lapsen kasvua ja 

kehitystä. Touhuilin paljon lasten kanssa ja sillä tavalla pys-

tyin havainnoimaan lapsia erilaisissa päivittäisissä tilanteis-

sa. Suunnittelin ja toteutin toisella viikolla myös liikunta-

tuokion, jossa huomasin sen, kuinka lapset ovat motorisesti 

eri tasolla. Valitsin tarkoituksella tuokioon erilaisia lapsia, 

jotta näin lasten karkea- ja hienomotorisia taitoja. Toisella 

viikolla sain myös jakaa ruokaa ja osallistua muutenkin ruo-

anjakotehtäviin. Toisella viikolla lasten kanssa oleminen ja 

tekeminen tuntui jo paljon luontevammalta ja pystyin tuo-

maan paljon teoriatietoa käytäntöön, koska ensimmäinen 

viikko meni pääasiassa tutustellessa.  

Kolmas viikko oli jo paljon helpompi kuin edelliset. Suun-

nittelin ja toteutin laulutuokion, josta sain hyvää palautetta. 

Huomasin kolmannella viikolla myös sen, kuinka niin sano-

tut perusjutut sujuivat jo todella hyvin sekä osasin jo itse 

tarttua erilaisiin töihin. Vanhempien kanssa yhteistyö tuntui 

myös paljon luontevammalta. Tutkintotilaisuussuunnitelma 

oli aika kova homma, mutta olin jälkeen päin tyytyväinen, 

että tein sen huolella, ja suunnitelmaa oli tutkintoviikolla 

helppo noudattaa ja näyttää osaamiseni oikealla tavalla.  

 

Neljännellä viikolla keskityin erityislapsen kanssa tou-

huamiseen, koska siihen oli mahdollisuus. Lisäsin yhteis-

työtä lasten vanhempien kanssa, sain ottaa lapsia vastaan 

sekä jutella vanhemmille heidän hakiessaan lapsia päivä-

kodista. Mielestäni touhuaminen lasten kanssa oli jo to-

della luontevaa ja huomasin, kuinka lapset jo pikkuhiljaa 

luottivat minuun, he tulivat kertomaan keskinäisistä rii-

doistaan ja sain selvittää erimielisyyksiä.  

Viimeinen viikko eli tutkintotilaisuusviikko meni todella 

nopeasti. Viikko ei erityisemmin eronnut edellisistä vii-

koista, paitsi että täytyi kertoa asioista paljon enemmän, 

jotta ohjaaja tiesi, että minulla oli teoriatietoa käytännön 

työn taustalla. Huomasin, että on tärkeää kysellä paljon 

asioista koko harjoittelun ajan, jotta tietoa tutkintotilai-

suusviikolle on mahdollisimman paljon. Tutkintotilaisuus-

viikolla oma osaaminen piti näyttää, joten olin arvioijan 

kanssa todella paljon.  

Kokonaisuudessaan kasvun tukemisen ja ohjaamisen työs-

säoppiminen antoi minulle todella paljon. Omana vahvuu-

tenani pidän oma-aloitteisuutta ja vuorovaikutustaitoja. 

Opin toimimaan lasten kanssa, mistä on varmasti tulevai-

suudessa hyötyä. Jos minun pitäisi sanoa opiskelijalle jo-

tain, joka on menossa kasvun tukemisen ja ohjauksen 

harjoitteluun, sanoisin että muistaa pitää oman asenteen 

hyvänä, ottaa kaikki tieto vastaan, kysyä mahdollisimman 

paljon, uskaltaa tehdä yhteistyötä lasten vanhempien 

kanssa sekä kysyä palautetta muilta ohjaajilta. Minulle jäi 

todella hyvä fiilis harjoittelusta.  
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Kuka olen? 

Olen Aku Rasmus ja opiskelen tällä hetkellä Vaa-

san ammattikorkeakoulussa Tradenomiksi pääai-

neenani Kansainvälinen kauppa. 

Millainen on opintotaustani? 

Yläasteen jälkeen menin lukioon, mutta nopeasti 

huomasin, ettei lukio ole minulle oikea paikka. 

Siispä hainkin Oulaisten ammattiopistoon liiketa-

louden perustutkintoa suorittamaan. Tutkinnon 

suoritettuani pidin välivuoden, jonka aikana opis-

kelin turvallisuusalan opintoja Kokkolassa ja työs-

kentelin vartijana. Kevään 2017 korkeakoulujen 

yhteishaussa hain Vaasaan ja syksystä lähtien 

olenkin opiskellut Vaasassa. 

Mikä sai minut hakemaan Vaasaan? 

Suoritin Oulaisissa opiskellessani viimeisen työhar-

joitteluni Kiinassa Shanghaissa, Deltamarinin pal-

veluksessa. Kiinassa ollessa kiinnostuin kansainvä-

lisestä urasta. Uskoisinkin Kiinan kokemuksieni 

olleen yksi ratkaiseva tekijä, joka ohjasi minut ha-

kemaan Vaasaan. 

Millaiset ovat jatkosuunnitelmani? 

Olen kiinnostunut suorittamaan kauppatieteiden 

maisteritutkinnon Vaasan yliopistolla tra-

denomiopintojen jälkeen, mutta toisaalta myös 

työelämä kiinnostaa—olenkin siis vielä avoin kai-

kille vaihtoehdoille.  

Mitä haluaisin sanoa amk-opinnoista kiinnostu-

neille? 

Suosittelen lämpimästi amk-opintoja kaikille, jotka 

niistä ovat vähääkään kiinnostuneet. Itse en ole 

katunut opintoja hetkeäkään. Koulu ei ole haasta-

vaa, mutta vaatii panostusta. 

Aku 

 

Merkonomista  

tradenomiksi 
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Liettua 
 sijaitsee Itämeren rannalla Euroopassa 

 asukasluku n. 3 miljoonaa 

 pinta-ala 65 302 km2 

 pääkaupunki Vilna 

 hallitusmuoto tasavalta  

 valuuttana eurot 

 suosituin urheilulaji koripallo 

 lauhkea ilmasto 

 elinkeinona maanviljely, karjanhoito, elintarvike-, tekstiili-, kaivos-, metsä- ja koneteollisuus 

  itsenäistyi Venäjästä 16. helmikuuta 1918. Kesäkuun puolivälissä 1940 Neuvostoliitto miehitti Baltian maat, myös Liettu-
an. Liettua palautti itsenäisyytensä 11. maaliskuuta 1990 ensimmäisenä Baltian maana. 

Ruokavieraita Liettuasta 

Saimme vieraaksemme neljä liettualaista ravitsemisalan opiskelijaa ja opettajan ja pääsimme tutustumaan heidän ruoka-

kulttuuriinsa. 

Suomalaisten ja liettualaisten ruokakulttuurissa on melko paljon eroavaisuuksia. Liettualaiset kertoivat, että Suomessa juo-

daan todella paljon maitoa, kun taas heillä maitoa juovat vain pienimmät lapset. Vanhemmat ihmiset juovat Liettuassa 

yleensä mehua, kahvia ja teetä. Maidon he korvaavat esimerkiksi jogurtilla ja rahkalla, jotka maistuvat myös lapsille. Kun 

Suomessa on lounaalla tarjolla esimerkiksi keittoa, Liettuassa tarjoillaan kahta eri ruokaa: ensin keittoa, jonka jälkeen syö-

dään vaikkapa perunoita ja lihaa. Heillä salaatissa on pelkästään vihreitä ainesosia. 

Liettualaisten perinneruoka ja samalla myös paras ruoka on cepelinai, jota on vaikea tehdä. Siinä perunan sisälle laitetaan 

yleensä lihaa tai rahkaa. Toinen perinteinen ruoka on saltibarciai, joka valmistetaan punajuuresta ja nautitaan kylmänä. 

Liettualaiset pitävät myös salosta, joka on ”lihaa ilman lihaa”. Se on valkoista ja pääosin eläimen rasvaa. 

Liettualaiset pitävät suklaasta. Siellä yleinen suklaa on šíauliai rüta, joka on vähän niin kuin meille suomalaisille Fazer. Ko-

tiin viedään Suomesta maistettavaksi lakritsia ja salmiakkia, jotka ovat heidän mielestä pahoja. Matkatavaroihin pakataan 

myös Presidentti kahvia, ruisleipää ja Fazerin suklaata. 

Vieraamme kävivät tutustumassa myös muihin Jedun toimipisteisiin.  

Haapavetisten kanssa pöytään 

taiottiin viereisen kuvan venäläisiä  

ruoka-annoksia.  
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   KESÄVIIKONLOPPUNA PIETARIIN? 

Allegron matka-aika Helsingin päärautatieaseman 

ja Pietarin Suomen aseman välillä on 3 tuntia 27 

minuuttia, ja  olet Venäjän kulttuuripääkaupungis-

sa! Jalkapallon MM-kilpailut pidetään vuonna 

2018 Venäjällä ja Pietari  toimii yhtenä kisakau-

punkina. 

Pietari (vuosina 1914–1924 Petrograd ja 1924–

1991 Leningrad) on Venäjän toiseksi suurin ja Eu-

roopan neljänneksi suurin kaupunki ja tärkein Ve-

näjän Itämeren satamakaupunki. Pietari on Venä-

jän suurimpia kulttuurin ja koulutuksen keskuksia. 

Pietarin historiallinen keskusta on Unescon maail-

manperintökohteiden luettelossa. 

Pietarissa on monia nähtävyyksiä, joista kuului-

simpia ovat seuraavat: 

Talvipalatsi on Pietarissa sijaitseva Venäjän kei-

sarien entinen palatsi. Talvipalatsi rakennettiin 

vuosina 1754–1762 italialaissyntyisen arkkitehdin 

Francesco Bartolomeo Rastrellin piirustusten mu-

kaan. Hallitsija vietti Talvipalatsissa kylmät talvi-

kaudet; kesäisin hän asui noin 20 kilometrin pääs-

sä Tsarskoje Selossa (nykyinen Puškin) sijaitsevas-

sa Katariinan palatsissa tai Pietarhovissa. 

Pietari-Paavalin linnoitus  

Pietari-Paavalin linnoitus sijaitsee Pietarin Jänis-

saarella Nevajoen rannalla. Siellä sijaitsee muun 

muassa Pietari-Paavalin katedraali, jonne on hau-

dattu kaikki Venäjän keisarit Pietari I:stä lähtien.   

 

 

Iisakinkirkko on Pie-

tarin tunnetuimpia 

nähtävyyksiä. Orto-

doksisen Iisakinkir-

kon rakentaminen 

kesti neljäkymmentä 

vuotta 1818–1858, 

mistä suomen kie-

leen on jäänyt ikuisuushanketta tarkoittava ilmai-

su: ”rakennetaan kuin Iisakinkirkkoa”. 

Pyhän Marian kirkko on vuonna 1805 valmistu-

nut luterilainen Inkerin kirkon piispankirkko lähel-

lä Nevski Prospektia ja Palatsiaukiota.  

 

 

 

 

 

 

Pietari on iso ja kaunis kaupunki. Se on kuuluisa 

valkoisista öistään ja antiikin kauniista arkkiteh-

tuuristaan. Kun kerran olet käynyt tässä kaupun-

gissa, varmasti haluat palata sinne pian, koska 

unohtumaton Pietarin ilmapiiri on muistissa kirk-

kaana ja romanttisena.  

Eräs opettajistamme suuntasi aikoinaan häämat-

kansa tänne ihastuttavaan kaupunkiin. Kuka? Vas-

taus sivun alaosassa :). 

 

 

 

 

 

 

Essi Rahja 
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Kolme merkonomiopiskelijaa 

työharjoittelussa Torrejievassa, 

kahvila Projennissa 

 

Ensimmäisenä työpäivänä Rosa neuvoi 

heille, kuinka tehdä erilaisia kahveja ja mi-

ten kassaa käytetään. Kahvilan muita 

työtehtäviä ovat  mm. kuormakirjan 

tarkistus ja kuorman purku. 

 

Seuraavana päivänä Minna teki kahvilan 

”perustyötehtäviä”, otti tilauksia, tarjoili, te-

ki kahveja ja tiskasi. Katariina opetteli 

sulkemaan kahvilan ja teki normaaleja 

kahvilan työtehtäviä. 

 

Vähitellen työt alkoivat tuntua jo tutummil-

ta. Tytöt alkoivat pikkuhiljaa oppimaan eri 

kahvien erot ja sen, miten niitä tehdään. 

 

Minna, Katariina ja Janna 

Kuva lentokoneesta 
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Vapaalla Espanjassa 
 

Eräänä päivänä tyttöjen oli tarkoitus käydä kauppakeskus Habanerasis-

sa, mutta maps ohjasi heidät Habaneras kadulle. Se ei kuitenkaan ollut 

turha reissu, oli nätit maisemat ja tuli samalla käytyä ruokakaupassa. 

Toisena päivänä Minna ja Janna löysivät sitten kyllä kauppakeskuk-

seenkin. 

 

Janna, Minna ja Katariina tutustuivat kolmeen muuhun suomalaiseen 

opiskelijatyttöön, jotka työskentelivät eräässä toisessa suomalaisessa 

yrityksessä. Porukalla he kävivät mm. rannalla kävelyllä. Samojen ystä-

vien kanssa on vietetty ai-

kaa kahvilassa, 7D-

vuoristoradalla ja peliluo-

lassa. Eurooppa-puistoa ja 

aallonmurtajalta avautuvia 
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Nimeni on Happy. 
 
Olimme tunteneet Noran kanssa jo 15 vuotta. Tai 
ainakin niin minä muistan. Tutustuin Noraan päivä-
kodissa, vaikka emme olleet silloin niin hyviä ka-
vereita. Nora oli jo päiväkodissa hyvin sosiaalinen 
ja hän piti esiintymisestä. Muistan kun järjestimme 
aikuisille tanssiesityksen. Idea oli tietenkin Noran, 
mutta me muut innostuimme ajatuksesta ja päätim-
me suunnitella esityksen yhdessä. Minä en saanut 
kummoista roolia, mutta Nora antoi minulle tehtä-
väksi valita musiikin. 
 
Koulussa meistä tuli läheisempiä. Menin joka päivä 
koulun jälkeen Noran luokse ja teimme kotitehtävät 
yhdessä. Koulussa Nora pärjäsi hyvin ja hänellä oli 
paljon ystäviä, mutta hän ei halunnut ikinä tuoda 
heitä kotiinsa. Ehkä hän oli häpeissään kun hänen 
vanhempansa tappelivat paljon. Minä olin ainoa 
joka tiesi totuuden. 
 
Olen Noran paras ystävä. 
 
Kun pääsimme 7. luokalle, Noran vanhemmat ero-
sivat. Nora oli surullinen, sillä hän joutui elämään 
isänsä kanssa äidin muutettua pois. Nora itki mo-
nesti huoneessaan, piilossa kaikelta. Noran isä otti 
myös eron raskaasti. 10 vuoden avioliiton hajottua 
raukka mies turvautui ainoaan pakotiehen mikä oli 
palvellut häntä vuosia sitten. Viina maistui Noran 
isälle ja Nora oli monesti pois tunneilta. 
Minä olin huolestunut. Noralla meni huonosti eikä 
hän suostunut kertomaan kellekkään vaikka kuinka 
yritin häntä rohkaista. Nora ei syönyt. Hän ei tahto-
nut enää mennä tanssitunneille. Hän tahtoi olla vain 
omassa huoneessaan, piilossa maailmalta, minun 
kanssani. 
 
Peruskoulu oli lähellä päättymistä, kun sain Noran 
vihdoin suostumaan hakemaan apua masennuk-
seensa. Olin helpottunut kun Nora pääsi äidinsä 
luokse asumaan ja kun hänen isänsä sai lopetettua 
juomisen. Nora aloitti terapian, ja sai jälleen koulu-
rytmistä kiinni. 
Hän aloitti tanssin uudestaan ja sai sieltä paljon uu-
sia ystäviä. 
 

Nora ei enää kutsunut minua luoksensa. Hä-
nellä oli uusia ystäviä, uusia harrastuksia ja 
paljon tanssiesityksiä. Hän jopa tapasi nykyi-
sen poikaystävänsä tanssitreeneissä. Nora oli 
jälleen onnellinen ja elämää täynnä. Nämä 
viimevuodet olivat olleet todellista vuoristora-
taa, niin oli palkitsevaa nähdä Nora jälleen 
hymyilemässä. Mutta olin silti hieman surulli-
nen. En halunnut että tässä kävisi näin. Ihan 
kuin Nora alkaisi unohtamaan minut. 
 
Mitä enemmän sitä mietin, sitä enemmän se 
teki järkeä. Olin ollut koko elämäni Noran 
kanssa. En muistanut vanhempiani, eikä mi-
nulla ollut muita ystäviä kuin Nora. Olin aina 
lähellä, kun Noralla oli vaikeaa. Minä tunsin 
hänen tuskansa ja Nora tunsi minun. 
 
Katsoin aamulla Noran lähtevän kouluun. Olin 
surullinen, sillä se oli viimeinen kerta kun mi-
nä olin olemassa. 
 
Nimeni oli Happy. 
Olen vain mielikuvitusta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Kirjoittanut: Laura Isola 

Todellista? 
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Emot/Scene 

Scene-tyyliin kuuluvat yleensä kirkkaanväriset tai moniväriset hiukset. Tytöillä on usein käy-

tössä hiusten pidennykset. Poikien hiukset voivat olla puolipitkät ja yhtälailla räväkästi värjä-

tyt. Emohiukset taas ovat yleensä tummat, pojilla Justin Bieber -henkinen puolipitkämalli 

naamalle tulevilla otsahiuksilla, tytöillä taas hiukset voivat olla pitkät tai lyhyet. Hiukset voi-

vat olla vaaleatkin, mutta yleensä neutraalimmat kuin scenehiukset. Pukeutumiseen pätee 

aika pitkälti sama kuin hiuksiin.  

 

Emo-tyyli on aika samanlainen sukupuolesta riippumatta. Tyylin perustana ovat bändipaidat, 

pillihousut ja tennarit. Asusteina käytetään niittivöitä, olkalaukkuja ja hihamerkkejä.  

Scenepukeutuminen on värikkäämpää, neonvärit ovat yleisiä. 

 Tytöillä scenetyyli on tyttömäisempi verrattuna androgyyniin emotyyliin.  

Tytöt suosivat usein minihameita, verkkosukkahousuja ja söpöjä printtejä tai koruja, esimer-

kiksi Hello Kitty, dinosaurukset, yksisarviset, kuppikakut jne. 

 

    Tunnetko tyylejä? 

Stereotyyppisen emon ajatellaan kuun-

televan yksin huoneessaan tunteikasta 

musiikkia, kun taas scenehenkiset ihmi-

set bilettävät ystäviensä kanssa, ovat 

sosiaalisia ja pitävät hauskaa. 

Tyylit ovat kuitenkin samankaltaisia ja 

niiden välillä on veteen piirretty raja. 
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Gootti 

 

 

Lolita 

 

Gootit liitetään usein satanistiseen toimintaan ja noituuteen. 

Gooteista luullaan usein, että he ovat aggressiivisia, väkival-

taisia, vihaisia ja ilkeitä ihmisiä, vaikka kyse on pelkästä tyyli-

suuntauksesta, jota he pitävät omana tyylinään. Goottityyliä 

edustavat voivat olla samalla lailla herttaisia ja erittäin muka-

via niin kuin muutkin ihmiset, jotka eivät edusta tätä tyyliä. 

Gootteihin liitetään ennen kaikkea eräänlaiseen 

”hautausmaaestetiikkaan” perustuva huomiota herättävä pu-

keutumistyyli. Goottialakulttuurilla ei ole poliittisia tai yhteis-

kunnallisia päämääriä: kyse on esteettisestä liikkeestä, tyyli-

suuntauksesta ja populaarimusiikin ympärille rakentuneesta 

vapaa-ajankulttuurista. 

Lolita on japanilainen katutyyli. Tyyli on suo-

situmpaa nuorten tyttöjen ja naisten kes-

kuudessa, mutta siihen pukeutuu myös mie-

hetkin inspiroituen useimmiten poikatyyleis-

tä. Yleisimmät Lolitan lukuisista alatyyleistä 

ovat Gothic Lolita, Sweet Lolita ja Classic 

Lolita. 

 Sweet lolita keskittyy pastellin sävyihin ja 

söpöihin asusteisiin. Tunnetuimpia sweet 

lolita -brändejä ovat Angelic Pretty ja Baby 

the Stars Shine Bright. 

Classic lolita keskittyy murrettuihin sävyi-

hin ja aikuismaisempaan tyyliin. Tunnetuim-

pia classic lolita -brändejä ovat Innocent 

World, Victorian Maiden ja Mary Magdale-

ne. 

Gothic lolita keskittyy mustaan ja muihin 

tummiin väreihin sekä inspiroituu goottityy-

listä. Tunnetuimpana gothic lolita -brändinä 

pidetään Moi Meme Moitiet. Tyylin lähtö-

kohtia ja tärkeimpiä vaikutteita ovat viktori-

aanisen ja edvardiaanisen aikakauden pu-

keutuminen sekä vaikutteet rokokoosta. 
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Punk 

Vaikka jotkut eivät ehkä näytä-

kään punkkarilta, he saattavat 

olla sisimmässään kapinahen-

kisiä. He pysyvät aina aitona 

arvoillensa, eivätkä suostu luo-

pumaan niistä mistään hinnas-

ta. Heidän makunsa on oman-

laatuinen, eivätkä he ikinä seu-

raa valtavirtaa. He ovat todella 

omistautunut muutamalle po-

liittiselle teesille, mutta teke-

vät asiat omalla tavallaan, ei-

vätkä luota systeemiin. 

Punk on 1970-luvulla syntynyt 

rockin tyyli, nuoriso- tai vastakulttuuri, johon on 

usein yhdistetty anarkistisesti sävyttynyt arvomaail-

ma ja elämäntapa. Punk-kulttuuriin kuuluu kiinte-

ästi rockmusiikin tyylilaji, jolle on luonteenomaista 

nopea tempo, yksinkertaiset kappalerakenteet, vi-

hainen esitystapa, rosoinen soundi ja tekninen vii-

meistelemättömyys. Sanoituksiltaan punkrock on 

usein kantaaottavaa 

 

Hippi 

Hippiliike on 1960-luvulla voimakkaasti vaikuttanut 

nuorisokulttuuri ja protestiliike, joka vastusti sotaa 

ja kapinoi keskiluokkaisia ja konservatiivisia arvoja 

vastaan. Hippiliikkeen ihanteita olivat rauhanaate, 

suvaitsevaisuus ja ”vapaa rakkaus” eli kapinointi 

vallinnutta tiukkaa seksuaalinormistoa vastaan. 

Liikkeen jäsenten keskeisiä ulkoisia tunnusmerkke-

jä olivat värikkäät vaatteet ja miehillä tuolloin epä-

tavalliset pitkät hiukset. 
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Overwatch on monen pelaajan ensimmäisen persoonan ammuntapeli. 

Overwatch julkaistiin 24. toukokuuta 2016, ja sitä voi pelata järjestelmillä PlayStation 4,  Xbox One ja 

Windows. Pelin  kehittäjä on Blizzard entertainment. 

 

Pelissä on uniikit hahmot. Pelissä hahmoilla on erilaisia tyylejä pelata, vaikka esim. jos et ole hyvä 

tähtäämään, voit valita hahmon, joka ei tarvitse tarkkaa tähtäämistä (Winston, Mercy, Moira, Sym-

metra). Hahmoissa on molempia sukupuolia, robotteja ja gorilla, ja peliin tulee vielä lisää hahmoja. 

Hahmoilla on myös omat tarinat. Hahmot lajitellaan neljään ryhmään: Offense, Defense, Tank ja Sup-

port. Pelimuotoja on Practice, Quick Play, Arcade ja Competitive. 

 

Pelissä on karttoja, jotka sisältävät erilaisia tehtäviä: 

Assault, jossa joukkueen on vallattava kohde A, ja sitten kohde B samalla kun toinen joukkue puolus-

taa niitä. 

Escort, jossa joukkueen tehtävä on saattaa jokin esine määrättyyn kohteeseen, tai estää vihollisia 

tekemästä sitä. 

Capture the flag; siinä pitää mennä varastamaan toisen joukkueen lippu ja viedä se omalle puolel-

le, tiputat lipun kun vihollinen koskee sinua. 

Control; joukkueen tarkoitus on pitää tiettyä aluetta hallussa, kunnes aika loppuu.  
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   Fortnite 

Osallistu Battle Royale -tilassa massiivisiin 100 pe-

laajan taisteluihin, joko yksinäisenä sutena tai 

osana jopa neljän pelaajan joukkoa. Laskeudu kes-

kelle taistelukenttää pelkkä kivihakku kädessäsi ja 

rakenna tiesi voittoon. Saalista aseita vaatimatto-

mista paukkuraudoista tuhovoimaisiin sinkoihin, 

ja ammu itsesi viimeiseksi jäljellä olevaksi henki-

löksi.  

Fortniten Battle Royale on ilmainen peli, joka nou-

si suosioon vuonna 2018. 

Pelin ideana on olla 100 ihmisen joukosta viimei-

nen elossa. Pelin alussa tiputaan bussista pelialu-

eelle, jonne ihmiset menevät loottaamaan, eli et-

simään aseita ja rakennustarvikkeita. 

Peliä voi pelata yksin, kahdestaan kaverin kanssa 

tai squad-pelimuodossa, jossa voi olla enintään 4 

henkilöä. 

Pelin äänimaailma on henkeäsalpaava ja tekstuu-

rit ja grafiikat huippuluokkaa. 

Peli on julkaistu tietokoneelle, PS4:lle sekä Xbox 

Onelle. Ikäraja on 12 vuotta. 

Fortnite on kovassa nousussa, ja monet julkisuu-

den henkilöt pelaavat sitä. 

Yksi syy pelin nousulle on sen päivitykset. Pelin 

kehittäjät päivittävät peliä jatkuvasti ja kuuntele-

vat pelaajien toiveita. 

Olen itse pelannut peliä ja se on todella hyvä il-

maispeli. Suosittelen sitä kaikille peleistä kiinnos-

tuneille. 

Kavereiden kanssa pelaaminen on hauskaa ja    

silloin on helpompi voittaa.  

My Summer Car on suomalaisen pelintekijän 

Amistech Gamesin kehittämä simulaatiopeli, jos-

sa on tarkoituksena saada autonraato kasattua 

alusta loppuun. Peli sijoittuu 1900-luvun Suomen 

maaseudulle Alivieskan kuntaan. Pelissä on alku-

vaiheessa vain runko ja satoja auton osia hyllyllä 

odottamassa paikalleen laittoa. Voit tilata myös 

halutessasi tuning-osia autoon, mutta saadak-

seen rahat osiin on tehtävä työkeikkoja, esim. 

lietekaivon tyhjennyksiä.  Jokainen osa pitää 

laittaa paikalleen yksitellen ja jokainen pultti pi-

tää kiristää, muuten auto hajoaa. Auton ylläpi-

don lisäksi joudut huolehtimaan myös itsestäsi, 

muuten kuolet. Teimon kaupalta saa kaiken tar-

vittavan, eli ruokaa ja autoon tarvittavia juttuja. 

Pelissä on myös muita ajoneuvoja, kuten esimer-

kiksi vene, mopo, traktori, pakettiauto, lieteauto 

ja tietenkin satsuma. 

Pelissä joutuu kärsimään omista teoistaan, esi-

merkiksi ajamalla ylinopeutta tai katsastamatto-

malla autolla saa sakon. 

Itse tykkäsin pelistä todella paljon ja suosittelen 

tätä peliä ehdottomasti kaikille, jotka tykkäävät 

autopeleistä! 
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    EHYT ry 

  Ehkäisevä päihdetyö 
 

EHYT ry toimii koko Suomessa ja koko väestön parissa terveiden 

elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista 

työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry eh-

käisee pelaamisesta syntyviä haittoja. Samalla se vaikuttaa koko yhteiskuntamme hyvinvoinnin ke-

hittämiseen. Järjestön lähtökohtana on, etteivät päihteet kuulu lapsuuteen, nuoruuteen, raskausai-

kaan, liikenteeseen eivätkä työelämään. 

Kouluttaja Suvi Pieskä kävi esittelemässä Ehyt ry:n toimintaa koulullamme Oulaisissa. Saimme kattavasti 

tietoa erilaisista päihteistä ja suomalaisten alkoholinkäytöstä eri vuosikymmeninä. 

1900-luvun alussa suomalaisten päihteidenkäyttö oli vähäistä verrattuna muihin Euroopan maihin. 

1919—1932 kestänyt kieltolaki ei sallinut päihteiden käyttöä, mutta pontikkaa kuitenkin keitettiin salaa. 

Kieltolain kumoamisen jälkeen avattiin Alko. Juomat olivat aluksi tiskien takana ja niitä sai ostaa vain 

tiettyä korttia näyttämällä. Korttiin merkittiin ostot, ja niitä seurattiin tarkkaan. Alkossa käyminen oli tuo-

hon aikaan jopa häpeällistä; ostettu pullo piilotettiin pian povitaskuun. 

Muutama vuosi kieltolain kumoamisen jälkeen tuli sota, joka hetkellisesti nosti huumeiden ja laski alko-

holin käyttöä Suomessa. Sotarintamalla jaettiin huumeita sotilaille, jotta nämä pystyisivät työskentele-

mään ja taistelemaan kovemmin. Kun rintamalta palattiin taas kotiin, päihteiden kulutus nousi, kun so-

dan aikaisista tapahtumista ja huumeiden vieroitusoireista kärsivät miehet yrittivät parantaa oloaan al-

koholilla. Tämä koituikin sitten monen kohtaloksi. 

Myöhemmin tavalliset oluet ja siiderit siirtyivät kauppoihin, kioskeihin ja bensa-asemille. Samaan aikaan 

tapahtui maaltamuuttoa kaupunkeihin ja alkoholinkulutus taas nousi. 

Alkoholin kokonaiskulutus on hieman vähentynyt viime vuosien aikana. Sekä miesten että naisten tupa-

kointi on vähentynyt, mutta nuuskan käyttö puolestaan lisääntynyt. 

Luennon jälkeen saimme ryhmissä pohtia päihteiden käytön hyviä ja huonoja puolia, jotka sitten koko-

simme isoksi yhdeksi kokonaisuudeksi taululle.  

Kerätyn palautteen mukaan me opiskelijat olimme sitä 

mieltä, että päihdetyötunti oli hyvin järjestetty ja se ei 

sisältänyt valheellista pakkopropagandaa. Tunnilla sai 

itse miettiä päihteiden arvoja ja omaa suhtautumista 

päihteisiin ja katsoa asioita eri kantilta.  
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Jätä alkuun n. 15 cm pitkä lanka 

Virkkaa 2 ketjusilmukkaa 

Ensimmäiseen silmukkaan 

6 kiinteää silmukkaa 

Jokaiseen silmukkaan 

2 kiinteää silmukkaa 

6 silmukkaa 

12 silmukkaa 

Kassin pohja 
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Jatka samaan malliin kunnes pohja on halutun kokoinen 

(halkaisija n. 20 cm) 

Lisää joka kierroksella tasavälein 

yhteensä 6 silmukkaa virkkaamalla 

samaan silmukkaan 

2 kiinteää silmukkaa 

18 silmukkaa 

24 silmukkaa 

Kun pohja on halutun kokoinen 

lopeta silmukoiden lisääminen 

 

Jokaiseen silmukkaan kiinteä silmukka, 

kunnes kassi on sopivan korkuinen (n. 25 cm) 

 

Päättele piilosilmukalla, katkaise lanka n. 15 cm päästä,  

jotta voit pujottaa sen työn sisään 
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Kuvassa Hannele Thaimaan matkalla Hua Hinissä. 

Merja Räihä jäi eläkkeelle 1.1.2018. Hän oli ollut 

liiketalouden yksikössä opettajana noin kymmenen 

vuotta. Merja toimi koulun kansainvälisyyskoordi-

naattorina sekä opetti asiakaspalvelua, markkinointia 

ja yritystaloutta.  

Työelämästä Merja kaipaa työkavereita ja myös opis-

kelijoita, jotka pitivät virkeänä ja kiinni ajassa. Aamu-

herätyksiä ja työn tuomaa stressiä ja kiirettä ei ole 

ikävä.  Eläkkeellä olossa ihaninta on kuulemma juuri 

se, että ei tarvitse laittaa kelloa soimaan! 

Harrastuksiin Merjalla kuuluu leipominen, ja hän tyk-

kää kokeilla aina kaikkea uutta. Lisäksi Merja tekee 

käsitöitä. Päivät kuluvatkin joutuisasti lenkkeillen ja 

lukien. Lukeminen on ollut hänen harrastuksensa jo 

10-vuotiaasta alkaen, ja se jatkuu edelleen. Onneksi 

kirjasto on lähellä! Iltaisin Merja on ollut lastenlasten 

kanssa leikkimässä, ja he pitävät hänet vireessä. Mer-

ja aikoo viettää kesää lastenlasten kanssa Oulussa ja 

Etelä-Savossa. Suunnitteilla on myös laivamatka hei-

dän kanssaan. Myöhemmin tulossa on myös ulko-

maan matka.  

Oulaisten pitkän linjan hoitotyön opettaja 

Liisa Huurinainen jäi eläkkeelle 16.2. 2018.  

Kuva Liisan läksijäisistä, joissa koulutusjohta-

ja Tuija Huovinen toivottaa leppoisia eläke-

päiviä. Liisa lähtikin helmikuun pakkasia pa-

koon Mauritiukselle!  

Ansaitut eläkepäivät 

Talous– ja toimistopalvelujen opettaja Hannele Latva-

koski jäi eläkkeelle joulukuussa 2017. Hän ehti olla 

talossa lähes 40 vuotta! 

Hannele aikoo viettää eläkepäiviä perheen ja harras-

tusten parissa. Urheilullisen Hannelen harrastuksiin 

kuuluu golfmatkailu, hiihto, lenkkeily ja uinti. Aikaa ku-

luu myös tieto– ja kaunokirjallisuuden parissa. 
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Kauppa, hallinto ja  

tietojenkäsittely 

Kosteenkatu 1 

86300 OULAINEN 

Puh. 040 7128 116 

liiketalous.oula@jedu.fi 

Palvelualat 

Oulaistenkatu 7 

86300 OULAINEN 

Puh. 040 7128 116 

ravitsemus.oula@jedu.fi 

Terveys– ja hyvinvointialat 

Kuntotie 2 

83600 OULAINEN 

Puh. 040 7128 116 

sosiaali.oula@jedu.fi 

TERVETULOA 

OPISKELEMAAN  

JEDUUN! 

Tykkää meistä Facebookissa sekä Instagramissa! 

Koulutuskeskus Jedu    @jeduoffical 

Mukavaa ja aurinkoista 

kesää! 


