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SOPULI  

Koulutuskeskus Jedun opiskelijalehti 

2/2018
      Reseptejä, horoskoopit, pulmatehtäviä,… 

                                        … ja paljon muuta! 
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Pääkirjoitus 

On taas se aika vuodesta, kun yhdeksäsluokkalaiset 

ovat isojen päätösten edessä. Mitä minä haluan? Missä 

olen hyvä? Mikä kiinnostaa? Minkä ammatin valitsen?  

Mediassa pyörii jos jonkunlaista uutisointia ammatilli-

sesta koulutuksesta. Tutkinnon perusteet muuttuivat, 

samoin rahoitus. Moni iso asia on muuttunut, mutta 

ammattiopetus on asia, josta olemme ylpeitä. Ja 

syystäkin, selviää lokakuussa teetetyn opiskelijakyselyn 

tuloksista. Aloituskysely lähetettiin kaikille Jedussa 

syksyllä 2018 opintonsa aloittaneille opiskelijoille. Eli 

opiskelijoille, joita muutokset koskevat.  

Oulaisissa kyselyyn vastasi yhteensä 144 opiskelijaa 

sosiaali- ja terveysalan, tieto- ja viestintätekniikan, ra-

vintola ja catering -alan, liiketoiminnan, puhtaus- ja 

kiinteistöpalvelualan sekä kotityö- ja puhdistuspalvelu-

alan perustutkinnoista sekä opiskelijoita yrittäjän am-

mattitutkinnosta ja lähiesimiestyön erikoisammattitut-

kinnonsta.  Kyselyyn vastattiin lokakuussa 2018. 

Kyselyssä kysyttiin muun muassa, koetko kuuluvasi 

opiskeluyhteisöösi. Asteikolla 1-5 Oulaisten opiskeli-

joiden keskiarvo oli 4,4. Yhteistyö opettajien ja muun 

henkilökunnan kanssa sai tuloksen 4,6. Tyytyväisyys 

opintojen aloitusvaiheeseen arvioitiin numerolla 4,5. 

Asteikolla 1-10 arvioitiin sitä, suosittelisivatko opiske-

lijat oppilaitostamme. Tästä tulos oli 8,6. Kyselyn vas-

taukset olivat siis kerrassaan mainiot! Laadukkaasta 

opetuksesta kertoo myös Oulaisten menestys ammatti-

taitokilpailuissa. Lue lisää kilpailuista sivulta 3! 

Opettajamme ovat oman alansa asiantuntijoita, ja kou-

lua on noin 32 h viikossa. Opetusmenetelmät vaihtele-

vat kontaktiopetuksesta verkko-opetukseen ja työpai-

kalla tapahtuvaan oppimiseen. Opintoihin kuuluu myös 

esimerkiksi tutustumiskäyntejä oman alan työpaikoilla. 

Jokaiselle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittä-

missuunnitelma, HOKS, joka mahdollistaa yksilöllisen 

opiskelun. Kaikkien ei tarvitse hankkia osaamista sa-

malla tavalla.  Omaa ammattia opiskellaan ensin oppi-

tunneilla, sitten harjoitustunneilla ja vasta sitten, kun 

opiskelijalla on tarvittavat tiedot ja taidot, hän pääsee 

harjaannuttamaan taitojaan työpaikalla. Työpaikalla on 

apuna työpaikkaohjaaja ja koululta opettaja.  

Ammatillinen koulutus on hyvä valinta.  Osaajia tarvi-

taan!   

Opiskelijalehden opettajat Essi ja Soili 
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JeduSkills 

Datanomien ammattitaito-

kilpailun kärkikolmikko: 

1. Komulainen Tommi 

(JEDU Haapajärvi)  

2. Ukonaho Janne (JEDU 

Oulainen)  oik. 

3. Kämäräinen Jan-

Erik (JEDU Oulainen)  vas. 

sekä kisan tuomarit Mikko 

Ulvi Oulaisista sekä Juha 

Partanen ja Janne Rautio 

Haapajärveltä.  

Kilpailijoita oli kaikkiaan 

23. 

Oulaisissa kilpailtiin 19.10.  

JeduSkills- ammattitaitokilpailu 

lähihoitajalajissa. Lähihoitajat 

Ylivieskasta ja Oulaisista näytti-

vät osaamistaan kahdessa toi-

minnallisessa tehtävässä sekä 

teoriakokeessa.  

Kuvassa voittajakolmikko: va-

semmalla ensimmäiseksi tullut 

Ansku Kahilainen Oulaisista, kes-

kellä toiseksi sijoittunut Veera 

Huhtala Ylivieskasta sekä kol-

manneksi tullut Eve Veteläinen 

Ylivieskasta.  Voittaja kommen-

toi, että ”Hyvältä tuntuu! Rastit 

olivat monipuolisia, jotkut haas-

tavampia itselle. Kivoja rasteja. 

Kisaajilla oli hyvä yhteishenki.” 

JeduSkills on koulutuskeskus 

JEDUn sisäinen karsinta, jossa 

kilpaillaan oman alan am-

mattitaidossa. Voittajat pääse-

vät edustamaan JEDUa valta-

kunnallisiin Taitaja-

kilpailuihin, jotka järjestetään 

vuonna 2019  Joensuussa.  

Oletko sinä 
seuraava 
taitaja? 
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Oulaisissa tapahtunutta 
 

Vanhempi konstaapeli Sinikka Seppälä 

Ylivieskan poliisilaitokselta kävi kertomas-

sa ajankohtaisia asioita liikenneturvallisuu-

desta ja sosiaalisen median käytöstä. On 

aina tarpeen  kertailla, missä on esimerkik-

si luvallista kuvata ja mitä voimme netissä 

jakaa. Tunnin lopuksi muutama vapaaeh-

toinen pääsi testaamaan reaktionopeuttaan. 

Opiskelijat päihittivät open! :) 

Oulaisissa järjestetään musiikkiviikot joka vuosi syksyllä. Tämän vuo-

den musiikkiviikon pääesiintyjiin kuului Ellinoora!  Musiikkoviikkojen 

antiin kuuluu myös  Makuja ja musiikkia -ilta, jonka jär jestävät Ou-

laistenkadun kokki– tarjoilija ja kodinhuoltajaopiskelijat ja henkilökun-

ta. Tänä vuonna teemana on Lappi. Tapahtuma on suosittu, tänä vuon-

nakin liput myytiin tunnissa loppuun! 

Oulaisissa on menossa 

yritysideakilpailu, jo-

hon osallistuvat  Oulais-

ten lukion ja liiketalou-

den opiskelijat. Rapor-

toimme tuloksista seuraa-

vassa lehdessä!  

Yrityksen rahoitus ja verk-

kokauppa... nyt ja tulevai-

suudessa -seminaari järjes-

tettiin Kosteenkadun  opiske-

lijoille  5.10. Puhumassa. Se-

minaarin yhteydessä järjes-

tettiin monipuolinen infotilai-

suus alueen yrittäjille ja opis-

kelijoille. 

Aamupäivän aikana keskus-

teltiin yrityksen rahoitukses-

ta, ja iltapäivällä puhuttiin 

siitä, miten verkkokaupalla 

saadaan enemmän bisnestä.   

Lähihoitajaopiskelijat 

järjestivät perinteiset 

omaishoitajapäivät 

Kuntotiellä 7.11.2018. 

Päivä oli menestys, ku-

ten aina! 
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Merkonomiopiskelijat somistivat näyteikkunoita 

Nalle lukee uusiksi kirjoitettua satua 

Prinsessa Ruususesta. Sadun ovat kir-

joittaneet lähihoitajaopiskelijat, ja se 

alkaa näin: ”Olipa kerran perhe, johon 

syntyi vauva. Vauvan nimeksi annettiin 

Ruusunen. Ruususen isä piti Ruususel-

le hienot juhlat, johon kutsuttiin kaikki 

kylän instafeimeimmät tyypit (eli niitä 

joilla on vähintään 100 000 seuraajaa).”  

”On allain avaruus ja tähtipolku kauas vie,         

on toinen maailma, on hämäräinen tie...” 

Tunnusmusiikki elokuvasta Lumiukko 

Tuulin syysajatuksia 

Kesä on taas loppu, ja on syksyn vuoro tulla. On 

syksyn vuoro tiputtaa taivaalta vesipisaroita 

muodostaen ohuen, harmaan seinän kaukaisuu-

teen. Se aika, kun päivät värittävät ikkunat har-

maiksi. Kohta putoavat myös lehdet.. Ne värik-

käät, isot, pienet, putoavat yksikseen maahan 

toistensa seuraksi. Sinne ne menevät, iloisesti, 

tallottaviksi, maahan.  

Saapuvat myös ihanat syysillat. Silloin myös 

lämmin kaakao, kynttilät ja viltti varpaiden päällä 

ottavat vallan mielessäni. Aurinkoisen koleat päi-

vät, jolloin raitis ilma syöksyy sieraimiini paranta-

en aina hitusen kerrallaan oloani. Voi kuinka pi-

dän syksystä, sitä vuotuista ihmettelyä siitä, 

kuinka tulee niin aikaisin pimeä. Pidän myös sii-

tä ihanan valaisevasta ensilumesta ja hymyile-

västä lumiukosta, joka lasten käsissä naurun 

kera muotoutuu. 

Tulee väsymys, tulee pimeät aamut ja illat, kohta 

alkaa joulun odotus. Pimeässä aamussa suusta-

ni nousee höyryä kun hengitän. Mielessäni kau-

niina luminen jouluaatto ja tunnelma. Yhtäkkiä 

oloni onkin hyvin lämmin, kuin joku olisi laskenut 

suuren peiton päälleni ja sulkenut syliinsä.  
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Olen Mehmet, 30 v. Valmistuin lähihoitajaksi 

keväällä 2018. Osaamisalani on sairaanhoito ja 

huolenpito.  

Ennen opiskelua olin asunut Suomessa 10 

vuotta ja töissä raahelaisessa pizzeriassa. Läh-

din opiskelemaan lähihoitajaksi, koska työ piz-

zeriassa ei ollut minulle enää mielekästä ja 

olin jo jonkin aikaa haaveillut opiskelemisesta. 

Olen ollut kiinnostunut terveystiedosta ja vai-

mon antama kuva lähihoitajan työstä kiinnosti 

minua. 

Valmistumisen jälkeen olen työskennellyt  

Pattijoen kotihoidossa. Koulun aikana olin 

työssäoppimassa Kirkkokadun päiväkodissa,  

Palvelukeskus Mainingissa Onnentuvan ja So-

pulan osastoilla, Raahen sairaalassa osastolla 5 

sekä Pattijoen kotihoidossa, josta sain töitä 

valmistumiseni jälkeen.  

Parasta opinnoissa oli hyvät opettajat ja mei-

dän mahtava luokka sekä monipuoliset harjoit-

telupaikat. Pidin siitä, kun toisena vuonna 

olimme paljon työharjoittelussa. Opettajani 

olivat ammattitaitoisia, kannustavia ja he aut-

toivat tarvittaessa. 

Lähihoitajan opinnoista saa hyvät valmiudet 

esimerkiksi jatko-opiskeluun, voit jatkaa 

AMK:ssa sairaanhoitajaksi tai hakea myös yli-

opistoon. Opinnoista saa myös hyvät mahdol-

lisuudet toimia yrittäjänä.  

Opiskelu tuntui välillä melko haastavalta, kos-

ka tuli paljon uusia sanoja niin suomeksi kuin 

latinaksi.  

 

 

JEDU on mukana Erityisavustus maahanmuut-

tajataustaisia opettavien osaamisen kehittämi-

seen ja täydennyskoulutukseen -hankkeessa, 

joka mahdollistaa muun muassa suomen kie-

len opettamisen maahanmuuttajataustaisten 

opiskelijoiden työpaikoilla.   

Muistan, että ensimmäisen näyttösuunnitelman 

teko oli minulle vaikeaa, oli ensin haastavaa ym-

märtää mitä laatikoissa haettiin, mutta opettaja 

auttoi ymmärtämään. Myös  erityisopettajalta se-

kä muilta opettajilta sain paljon apua.  Kotona 

opiskeluissa minua tuki ja auttoi vaimo. Tällä 

hetkellä en osaa sanoa, mikä on unelmatyöpaik-

kani, sillä olen viihtynyt sekä kotihoidossa että 

esimerkiksi sairaalan osastolla. Mutta haluan jat-

kossakin työskennellä vanhusten parissa. 

Suosittelen hoitoalan opintoja sellaiselle, joka 

välittää ihmisistä, on sosiaalinen ja ottaa toiset 

huomioon, on empaattinen ja ystävällinen. Sellai-

selle, joka ei säikähdä raskasta työtä. Ja tietenkin 

toivon, että miehet valitsisivat hoitoalan, sillä 

heistä on alalla pulaa. 

Olen ollut tyytyväinen osaamisalavalintaani, 

vaikka aluksi ajattelin suuntautuvani lasten ja 

nuorten puolelle.  Siksi olikin hyvä että harjoitte-

lupaikat olivat monipuolisia.  

Vapaa-ajallani olen perheeni kanssa.  

Haluan toivottaa opiskelijalehden lukijoille haus-

kaa syksyä ja tsemppiä opintoihin. 

Opiskelijahaastattelut 

Aikuisena lähihoitajaksi 
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Ammattikoulussa osaaminen arvioidaan        

näytössä 

Amiksessa opiskelemisesta lukiessasi olet ehkä törmännyt sanaan ”näyttö”. Näyttö on oiva esimerkki 

amiksessa opiskelemisen käytännönläheisyydestä, sillä se tehdään usein työpaikoilla ja koskettaa kaikkia 

amisopiskelijoita. 

Näytöt ovat osa ammatillista koulutusta ja opiskelijan osaamisen arviointia. Ne ovat työtilanteita tai työ-

prosesseja, joissa opiskelija ihan kirjaimellisesti näyttää, kuinka hyvin hän on oppinut vaadittavat asiat, eli 

saavuttanut sellaisen ammattitaidon, jota työelämässä edellytetään ja jolla siellä pärjää. Opiskelija saa 

näytön suorittamisesta todistuksen, joka on osa varsinaista tutkintotodistusta. 

Näytöt suunnitellaan yhdessä työelämän edustajien kanssa, koska heillä on tuorein tieto siitä, millaista 

osaamista alan työtehtävissä vaaditaan. Näyttöjen arviointiin osallistuu yleensä opiskelija, opettaja sekä 

työelämän edustaja. 

 

Merkonomiopiskelija Saara ja näytöt  
Uudelle oppilaalle näyttö on aivan uusi asia ja varmasti osittain stressaavakin aihe (oli ainakin minulle). 

Loppujen lopuksi näyttö ei ole vaikea, mutta siihen vaikuttaa eniten oma panostus ja aktiivisuus. Ennen 

näyttöä pitää olla sen osa-alueen tehtävät tehtynä hyväksytysti. 

Näyttöjä on monta ja niihin annetaan aina aiheeseen liittyvät kriteerit opiskelijalle sekä työpaikalla sille, 

joka arvioi näytön (merkonomiopiskelijalla yleensä myymäläpäällikkö/kauppias). Näyttökriteerit anne-

taan, jotta osapuolet kaikki tietävät, mitä arvioidaan. 

Ennen näyttöä opiskelija suunnittelee, miten näyttää osaamisensa, eli mitä tekee työpaikalla ja millä taval-

la haluaa näyttää osaamistaan. 

Itse olen tehnyt suurimman osan näytöistäni elintarvikemyymälässä, jossa olen työskennellyt monilla 

osastoilla. Näytöissä olen näyttänyt työpaikalla omaa osaamista ja tietämystäni alan asioista. Olen esimer-

kiksi tehnyt erilaisia hyllynpäätyjä, massoja ja muokannut näyteikkunoita. 

Näytössä sitten keskusteltiin opettajan ja myymälä-

päällikön kassa, miten on mennyt minun itseni mieles-

tä ja tämän jälkeen myymäläpäällikkö kertoi oman 

mielipiteensä. Keskustelu ei ole mitenkään kovin pitkä, 

mutta kehotan jokaista olemaan läsnä keskustelussa, 

jotta sinusta saadaan sellainen kuva, että olet kiinnos-

tunut mistä puhutaan. Arviointikeskusteluhan koskee 

sinun opiskeluitasi!  

Sitä paitsi työpaikalla tapahtuva oppiminen ja näyttö 

voivat johtaa jopa siihen, että saat kesätöitä!  
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Olen Tuulia Puolitaival, 23 vuotta. 

Asun Oulussa. Opiskelen lääketiedettä 

Oulun yliopistossa. 

Valmistuin lähihoitajaksi ensihoidon 

osaamisalasta jouluna 2014, jonka jäl-

keisenä keväänä opiskelin vielä lukios-

sa ja kirjoitin ylioppilaaksi.  

Syksyllä 2015 aloitin kemian opiskelun 

Oulun yliopistossa ja luin samalla lää-

kiksen pääsykokeisiin.  

2016 pääsin toisella yrityksellä sisään 

lääketieteelliseen ja nyt opiskelen täällä 

kolmatta vuotta. Lähihoitajan töitä olen 

tehnyt kesätöinä opiskeluajoista läh-

tien. 

Lähihoitajaopinnoissa parasta olivat 

harjoittelut ja uusiin ihmisiin tutustu-

minen.  

Opintojen aikana olin työssäoppimassa 

päiväkodissa, vanhusten palvelutalossa, 

kotihoidossa, sisätautiosastolla, leik-

kausosastolla ja ambulanssissa. 

Millaiset valmiudet elämään, töihin ja 

jatko-opintoihin sait lähihoitajan opin-

noista? 

Moniin uusiin ihmisiin tutustuminen ja 

sairaiden hoitaminen opetti suvaitse-

vaisuutta sekä kunnioitusta elämää ja 

ihmisiä kohtaan. Lähihoitajan työhön 

vaadittavaan ammattitaitoon sai hyvät 

lähtökohdat koulusta ja etenkin har-

joitteluista.  

Olen kokenut nykyisissäkin opiske-

luissa olevan paljon hyötyä lähihoita-

jan koulutuksesta ja työkokemuksesta. 

Millaista oli opiskella sekä lukiossa 

että ammattikoulussa? 

Opiskelu oli työteliästä, mutta palkit-

sevaa. Kolmoistutkinnon tekeminen 

opetti priorisoimaan tärkeimpiä asioi-

ta, ajanhallintaa ja hyvän opiskelutek-

niikan, kun oppi yhdistämään sekä lu-

kiosta että ammattikoulusta opitut 

opiskelumuodot.  

Lukiossa opiskeltiin kohtuullisen pie-

niä alueita tarkasti ja ammattikoulussa 

taas piti oppia hallitsemaan suuria 

asiakokonaisuuksia. Koen näistä mo-

lemmista opiskelutyyleistä olevan pal-

jon hyötyä lääkiksessä vaadittujen asi-

oiden opiskeluun. 

 

 

Lähihoitajan valmistujaislakki.  

Ammattilukiosta  

lääketieteelliseen 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg6oa2ysTeAhXGzKQKHZYpAKMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fautomaatti.blogspot.com%2F2014%2F05%2Flahihoitaja-lakki.html&psig=AOvVaw05HAi8YoTpJd6ob2SGbiRf&ust=154175910
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Miten lukio-opintojen ja ammatillisten 

opintojen yhdistäminen sujui? 

Vuorojaksot lukiolla ja ammattikoulussa 

olivat itselle sopiva opiskelumuoto, en-

kä kokenut missään vaiheessa opiskelun 

olleen liian raskasta.  

Oliko sinulla pitkä matematiikka lukios-

sa? Miten sen opiskelu sujui? 

Opiskelin pitkän matematiikan ja sen 

opiskelu sujui hyvin. Muistaakseni 

muutama kurssi piti opiskella itsenäises-

ti, mutta meillä oli hyvä porukka ja 

kaikki sujui hyvin. 

Miksi valitsit hoitoalan? 

Haaveammattini jo lapsena oli lääkäri, 

mutta en koskaan kokenut pelkkien lu-

kio-opintojen olevan ”mun juttu”. Koin, 

että menemällä ammattilukioon saan 

kaipaamaani käytännön opiskelua, mut-

ta samalla voin tavoitella haaveammat-

tiani. Lisäksi ajattelin hoitajana työsken-

telemisen hyödyttävän mahdollista lää-

kärin ammattia ja ylipäätään siinä pääsi-

si näkemään, mitä lääkärit oikeasti teke-

vät. Näin saisin varmistusta, onko lääkä-

rin ammatti oma unelma-ammatti. 

Mikä on unelmatyöpaikkasi? 

Ensihoitolääkäri tai jonkin huippu-

urheilujoukkueen lääkäri. :D 

Mitä teet viiden vuoden päästä? 

Olen toivottavasti valmistunut lääkäriksi 

ja teen lääkärin töitä terveyskeskukses-

sa. Ja toivon mukaan oma erikoistumis-

alakin alkaisi pikkuhiljaa kirkastumaan. 

 

 

Kenelle suosittelisit hoitoalan opintoja? 

Millaisia ominaisuuksia tai luonteenpiirtei-

tä hyvä hoitaja tarvitsee? 

Suosittelisin hoitoalan opintoja kaikille, joi-

ta kiinnostaa ihmisten auttaminen ja tukena 

oleminen vaikeina hetkinä. Hyvän hoitajan 

tulisi olla kärsivällinen, suvaitsevainen, so-

peutuvainen ja ammattitaitoinen. 

Mistä saat energiaa? 

Liikunnasta, kavereista, luonnosta ja onnis-

tumisista. 

Mitä teet vapaa-ajalla? 

Harrastan liikuntaa, tapaan kavereita ja ren-

toudun. 

Terveisiä opiskelijalehden lukijoille: 

Nauttikaa opiskelusta, se on elämän parasta 
aikaa! :)  

 

Tuulia 
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Ravitsemis- ja puhdistuspalvelupisteellä Oulaisten-

kadulla Jani ja Miska vastailivat työn lomassa   

Kuka olet, mistä tulet ja millä kuljet? 

Olen Jani Taka-Eilola ja tulen Mer ijärvel-

tä. Kuljen omalla autolla. 

Olen Miska Hourula ja tulen Nivalasta. 

Kuljen bussilla ja joskus omalla autolla. 

 

Mitä alaa nyt opiskelet? 

Tällä hetkellä opiskelemme toimitilahuolta-

jiksi, mutta olemme jo opiskelleet kodin-

huoltajiksi. 

 

Miksi valitsit tämän alan? 

Jani: Haluan saada työkokemusta tästä 

alasta. 

Miska: Olen käynyt talouskoulun ennen  

armeijaa. Tutustuin talouskoulun aikana tä-

hän kouluun. Armeijan jälkeen mietin, mi-

hin menisin ja tänne oli helppo tulla, koska 

tunsin talonväen ja tilat olivat tuttuja, ja ta-

vallaan kasvoin tähän työhön kiinni.  

 

 

Mitä olet tykännyt tästä 

koulusta? 

Jani: Tämä on ihan muka-

va koulu. Olen tykännyt. 

Miska: Hyvä koulu, muka-

va ympäristö, mukavat ih-

miset ja kaikin puolin hy-

vä. 

 

Jani (vas) ja Miska ikkunanpesupuuhissa 

Aiotko opiskella tämän jälkeen vielä 

lisää? 

Jani: Se jää nähtäväksi, mutta olisi tar-

koitus saada alalle jatkoa. 

Miska: Suurin piirtein sama, mutta jos 

saan töitä, niin saatan jumittua sinne jok-

sikin aikaa. Jos on mahdollista jatkaa 

vielä syvemmälle opinnoissa, niin jatkan. 

Vähän riippuu, miltä tulevaisuus näyttää. 

Mitä harrastat? 

Jani: Moottoripyöräilyä, autoilua ja vä-

lillä treenaamista. 

Miska: Kesäisin kesäteatteria, jota olen 

harrastanut 5-6 vuotta. Lisäksi lukemista, 

videopelien pelaamista ja elokuvien kat-

selua. 

Mitä teet vapaa-ajalla? 

Jani: Käyn katsomassa jääkiekkoa. 

Miska: Toisinaan pelaan vapaa-ajalla vi-

deopelejä ja katselen elokuvia.  
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Oman alasi ja itsesi plussat ja miinuk-

set? 

 

- Ei luota itseensä riittävästi. 

- ”Suutarin lapsella ei ole kenkiä”, eli ko-

tona siivoaminen jää vähemmälle, kun 

tekee töissä sitä. 

+  Oma-aloitteellisuus 

+  Asiakaspalvelutyö, mutta silti on pal-

jon myös yksin tehtävää työtä. 

+  Mukavaa hommaa 

 

Mitä mieltä olet tämän koulun koulu-

ruoasta? 

 

Hyvä ruoka, mutta jälkiruoka saisi tulla 

takaisin ulkopuolistenkin puolesta. Kai-

kin puolin ollut hyvää ruokaa. 

 

Millaiseen työpaikkaan haluaisit päästä 

työskentelemään? 

 

Jani: Vanhainkotiin, erityisenä haaveena 

Rantakartano. 

Miska: Sellaiseen, jossa on hyvä työilma-

piiri ja homma toimii. Olisi osaamista 

muullakin henkilökunnalla ja välineet oli-

sivat uudenaikaisia, ettei koulutus menisi 

aivan hukkaan. Että oma ammattitaito tuli-

si käyttöön, olisi mukava olla. 

 

 

Missä näet itsesi 10 vuoden päästä? 

 

Jani: Päivä kerrallaan. 

Miska: Se riippuu, on vaikea arvioida 10 

vuoden päähän. Toivottavasti töissä jos-

sain ja elämä raiteillaan. 
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Opiskelin Oulaisissa kokkipuolella kokin ammatillista 

perustutkintoa 2 vuotta. Aikuispuolella hyväksiluettiiin 

kaikki yhteiset opinnot, niin lyheni opiskeluaika vuodel-

la.  

Koululla on vaihto-ohjelma, joka käytännössä mahdol-

listaa kansainväliset vaihtoon lähtemiset ilmaiseksi. Eli 

ilmaiseksi ulkomaille keräämään kokemuksia ja oppi-

maan, miten muualla maailmassa hoituu keittiötyöt. 

Mikäs siinä. Itsehän lähin vaihtoon Gran Canarialle 

Playa del Inglesiin. 

Itsellä oli tilanne, että mikään ei sitonu mua Suomeen ja 

tykkään haastaa itteäni. Plus, opettaja mainosti vaihtoa 

herkeämättä.  

Lensin suoraan Oulusta helmikuun puolivälin aikoihin 

Las Palmasiin. Lento myöhästy tunnilla ja pääsin perille 

keskiyön aikoihin. Tero Laurila, Mummolan omistaja oli 

siellä lentokentällä perillä vastassa. Mummola on siis se 

ravintola, johon menin vaihtoon ja mistä sain nyt tälle 

talvelle työpaikan.  

Keskiyöllä oli tosi pimeää. Ei oikeasti nähny mitään, jos 

ei ollut katuvaloja. Kun pääsin kämpille, niin samassa 

ravintolassa työskentelevä tarjoilija oli odottelemassa. 

Hän meinas, että varo sitten näitä mustia möykkyjä täs-

sä kadulla. Enhän minä tiennyt, että mitä ne on siinä 

hetkessä. Aamulla lähin aamukävelylle niin about 100 

kuollutta torakkaa oli siinä lojumassa talon edessä ka-

dulla. Sellainen ensivaikutelma tuli saaresta. 

Vapaa-ajalla kävin paljon kävelemässä ympäri kaupun-

kia. Rannalla on tosi hieno kivikatu josta näkee tosi pit-

källe pitkin rantaa kumpaankin suuntaan.  

Keittiö on Mummolassa tosi pieni. Kaksi kokkia mahtuu 

työskentelemään hyvin. Kolmella alkaa jo olemaan, että 

työtasojen kanssa aletaan soveltamaan. Sopu sijaa an-

taa.  

Annokset on suunniteltu simppeleiksi tehdä. Itsellä kes-

ti noin 2 viikkoa, että opin miten tämä keittiö pyörii. Sen 

jälkeen tein vaan työtä, en ajatellut sitä harjoitteluna. 

Samaa kun tekee paljon, niin työskentelynopeus kasvaa 

roimasti. Jos vertaa millä nopeudella teki koulussa hom-

mia siihen, miten ammattikeittiössä hoidetaan työt, niin 

ei mitään jakoa.  

Oma huone kevään ajalta. Huoneessa oli sänky 

ja kaappi. Kyllä siellä nukkua pysty.  

Tuossa on kuva keittiöstä tukkupäivänä 

juuri kun saatiin purettua lasti autosta.  

Maisemia hiekkadyyneiltä 

Kokkiopiskelija Niko Oulaisista 

sai töitä Gran Canarialta  
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Työpäivien pituus vaihteli n. 5 tunnista 10 tuntiin. Jos ei ollut 

asiakkaita jonain päivinä niin tein misot, eli esivalmistelin raa-

ka-aineet ja laitoin paikat valmiiksi annoksien tekoa varten. 

Sen jälkeen kokit keittiössä meinas, että lähe nauttimaan saa-

resta. 

 

Kiireellisimpinä päivinä sitten jäin pidempään, vaikka vuoro 

oliskin jo loppunut. Keittiössä on mentaliteetti 'kaveria ei jäte-

tä'. Pidetään huoli, että viimenenkin kokki pääsee samana 

iltana vapaa-ajalle.  

 

Hankala sanoa mikä oli hauskaa. Itse tykkään työskentelystä. 

Kaippa se on sitten, että keittiössä oleminen oli hauskaa.  

 

Vapaa-aika sitten vaihteli, päivällä kaikki paikat on aika kuol-

leita. Ihmiset on rannalla rentoutumassa ja lomailemassa. 

Illalla ja yöllä sitten kiertelee paikallisia ostareita. Inglesissä 

ostarit ei oo niinku Suomessa. Ne on täynnä turisteille tarko-

tettuja ryysy- ja rihkamakojuja, joitain ravintoloita ja alakerrat 

on sitten täynnä baareja. 

 

Mieleenpainuvin baari oli drag queen showbaari. Siellä ne 

'tytöt' lauleskeli, tanssi tai veti komediaa. Ja ottivat tietenkin 

yleisön mukaan esitykseen. 

 

Yhtenä vapaapäivänä kävin paikallisten mukana vaelluksella 

vuorilla saaren pohjoispuolella. Siinä meni koko päivä maise-

mia ihastellessa.  

 

Suosittelen vaihtoa opiskelijoille, jotka ei pelkää haasteita ja 

ovat kohtuullisen itsenäisiä. Jonkun verran pitää löytyä myös 

seikkailunhalua.  

 

Nykyään oon taas täällä Inglesissä töissä samassa mestassa 

tämän talven. Siitä eteenpäin ei oo vielä mitään suunnitelmia. 

Joko jään tänne saarelle kesäksi ja jatkan syksyllä uudestaan 

tai tuun Suomeen tekeen kesäksi jotain keikkahommaa.  

Työmatka. Kesti noin 15 min kävellä tätä 

katua pitkin kämpiltä Mummolaan.  

 

Hamppariannos. Ylhäältä ei niin hyvin nää mut yli 

nyrkin korkunen on tuo hamppari.  

Vuorilta maisemia. Käveltiin pilven sisällä välillä niin näyttää usvasel-

ta.  
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Vinkkejä jatkavilta opiskelijoilta  

aloitteleville opiskelijoille: 
 

  Hanki tarvitsemasi koulukirjat   

 ajoissa. 

 Hanki harjoitusvaatteet ja -

kengät ajoissa, jos niitä tarvit-

see. 

 Tule ajoissa  tunnille. 

 Ole ystävällinen muille. 

 Tee annetut tehtävät ajoissa. 

 Älä lintsaa koulusta. 

 Ota kaikki irti alun rennosta ajasta! 

 Keskity tunneilla, sillä kotona et kumminkaan jaksa keskittyä ja opetella uutta. Vai? :) 

 Älä lintsaa, se voi käydä yllättävän rankaksi. :)  

 Hoida rästit ajallaan (älä hommaa niitä ollenkaan), koska viimeisillä viikoilla on muuta-

 kin tekemistä. 

 Pidä mukana koulussa kirjat, muistiinpanot, kynä ja kumi ym. Pidä ne järjestyksessä ja 

 tallessa!  

 Muista syödä. 

 Äläkä stressaa     

 liikaa! <3  
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Peliarvostelu: 

PlayerUnknown’s Battlegrounds  

PlayerUnknow’s Battlegrounds 

’’PUBG’’ on Bluehole peliyhtiön 

tekemä battle royale -tyylinen 

peli. Pelissä 100 pelajaa hyppää 

lentokoneesta saarelle etsien 

aseita ja suojavarusteita. Pelin 

voittaa olemalla viimeinen pelaa-

ja elossa. Peliä voi muun muas-

sa pelata kaverin kanssa kah-

destaan tai neljän hengen poru-

kassa. Pelistä tuli suuri hitti 

vuonna 2017 maaliskuussa. Pe-

listä julkaistiin Early access -

versio eli beta-versio. Peliä kehi-

teltiin koko ajan pelaajien anta-

milla vinkeillä, että mikä toimii ja 

mikä ei.  

PlayerUnkown’s Battlegrounds pelin 

valmis versio 1.0 julkaistiin 21 joulu-

kuuta 2017. Peli sai myös uuden kar-

tan. Pelissä on vielä paljon parantami-

sen varaa mutta nekin korjataan ajal-

laan. PUBG oli Steamin suosituin peli 

koko vuoden 2017, ja siitä kehitettiin 

monenlaisia uusia pelejä, kuten Fort-

nite Battle Royale.  
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AUTA HEVOSTA 

LÖYTÄMÄÄN TIE 

PANNULLE 

Sanaristikko

1. Mikä joki virtaa Oulaisten läpi?

2. Minkä niminen on Suomen presidentin koira?

3. Kuinka monta kultamitalia Suomi voitti Pyeochangin olympialaisissa?

4. Entä kuka saalisti Suomelle eniten henkilökohtaisia mitaleja?

5. Mikä on Suomen kansallislaji?

6. Mikä joukkue voitti runkosarjan jääkiekon SM-liigassa v. 2018?

7. Mikä maa on itäinen rajanaapurimme?

5.

6.

2. 1.

3.

4.

7.

Puuha- 

nurkka  

 :D 
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Horoskooppi loppuvuoteen 2018 
 

Oinas 

Syksyllä 2018 kannattaa ottaa huomioon oma perhe. Kun si-

nulla on ympärilläsi läheiset, löydät uutta energiaa ympärille-

si. Kun keskityt kunnolla, mikään este ei ole tielläsi. Saatat 

tuntea myös uteliaisuutta. Osaat puhua aiheista, jotka eivät ole 

tabuja.  Kun vuosi loppuu, sinun kannattaa keskittyä koulu-

tukseen. Tunnet vastuuta ja moraalinen näkökulmasi on vahva 

ja se vaikuttaa työelämääsi. Alat selvittää, mikä on sinulle tär-

keää ja siitä syystä sinun on helppo aloittaa uusi vuosi selkein 

mielin.  

 

Härkä 

Päivien lyhentyminen tuo sinulle etuja ihmisten kanssa työs-

kentelyyn. Vaikutat ystävälliseltä ja viehättävältä ympärilläsi 

oleville ihmisille, sinun kannattaa hyödyntää sitä töissä ja 

henkilökohtaisessa elämässäsi. Sinä joudut tekemään vakavia 

päätöksiä.  

 

Kaksonen 

Päivien lyhentyessä rauhoitut, ja urasaavutusten jälkeen voit 

kiinnittää huomiota suhteisiin. Kannattaa kohdella tulevaa 

rakkauttasi hellästi, sinun tarvitsee tehdä vain aloite ja korvata 

sillä kaikki tekemäsi työt. Hengaile kavereiden kanssa, sillä 

nautit siitä. Rentoudut sillä, että unohdat työt ja sen jälkeen 

sinulla on energiaa. Muista pukeutua lämpimästi.  

 

 Rapu 

Alkusyksystä tulee ajanjakso joka soveltuu sinun työuraasi ja 

sinulta ei puutu motivaatiota työn tekemiseen. Saatat saavut-

taa hyvän itsehillinnän, kun kyse on ihmisten kanssa toimeen-

tulemisesta. Muista ottaa terveytesi huomioon.  Arvostat ystä-

viäsi ja perhettäsi ja teet parhaasi suhteiden ylläpitämisessä. 

Varo kumminkin kehittämästä riippuvuutta rakkauteesi.  

 

 Leijona 

Syksy lupaa työelämän rauhoittuvan ja olet onnistunut voitta-

maan pahimman. Sinun kannattaa kiinnittää huomiota suhteisiin. Horoskooppi lupaa sinulle onnea ja harmo-

niaa. Luottamus suhteeseen kehittyy päivä päivältä. Horoskooppi lupaa sinulle vuoden lopussa menestystä 

työelämässä. Pystyt erottumaan joukosta ja tarttumaan tilaisuuteen hyvin.     

  



19 

 

Neitsyt 

Kun kylmät kuukaudet lähestyvät, ne tuovat sinulle päättämättömyyttä 

tärkeissä kysymyksissä. Tilanne suhteissa on rauhallinen ja harmoninen. 

Nyt on täydellinen aika oppia ja kehittää uusia taitoja. Pitkäaikaiset suh-

teet kukoistavat.  

  

Vaaka 

Pitkäaikaiset suhteesi kukoista-

vat, mutta kannattaa rakentaa 

luottamusta, sillä silloin suh-

teenne on vahvempi kuin kos-

kaan. Sinkuille saattaa ilmestyä 

näköpiiriin mahdollinen kumppani joka houkuttelee. Sen mitä ha-

luat, sinun täytyy nähdä vaivaa sen eteen ja lopputulos on sen ar-

voinen.  

 

Skorpioni 

Tilanne uralla rauhoittuu syksyn 2018 aikana. Pieniä ongelmia voi 

kehittyä suhteissa. Nautit seikkailusta ja flirttailusta. Saat vakautta 

ihmissuhteisiin.  

 

Jousimies 

Sinulla kukoistavat suhteet syksyllä. Erilaiset mahdolliset kump-

panit saattavat ilmestyä tiellesi. Sinulle saattaa tulla päätöksente-

kokyvyn puutteita. Sinulle tulee energiaa, jolla on vaikutusta 

älyyn.   

 

Kauris 

Sinua vetää puoleensa kielletty hedelmä ja tunteesi ovat voimak-

kaat. Jos olet ahkera ja tunnollinen, ansaittu palkkio odottaa sinua. 

Voit parhaiten kun ympärilläsi 

on perhe.   

 

Vesimies 

Ensimmäinen ihastuneisuus on mennyt, mutta sinulla on tunteita toista 

kohtaan. Saat valtavasti henkistä energiaa ja voit käsitellä valtavia mää-

riä tietoa. Keskity opiskeluun ja valmistaudu tulevaisuuteen.   

Kalat 

Erilaiset suhteet on sinulle tärkeitä. Yrität parhaasi tehdä ympärilläsi 

olevat onnelliseksi. Keskityt työhön, voit myös keskittyä koulutukseen 

ja hyväntekeväisyyteen.    

Kuvat: Janette Maarala 
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MUISTATHAN KEVÄÄN      

2019 YHTEISHAUN 

19.2.-12.3.2019 

Kauppa, hallinto ja  

tietojenkäsittely 

Kosteenkatu 1  

86300 OULAINEN 

Puh. 040 7128 115 

Liiketalous.oula@jedu.fi 

Palvelualat 

Oulaistenkatu 7 

86300 OULAINEN 

Puh. 040 7128 116 

Ravitsemus.oula@jedu.fi 

Terveys- ja hyvinvointialat 

Kuntotie 2 

86300 OULAINEN 

Puh. 040 7128 117 

Sosiaali.oula@jedu.fi 

Seuraa meitä Facebookissa sekä Instagramissa! 

Koulutuskeskus JEDU  @jeduofficial 

TERVETULOA  

OPISKELEMAAN  

JEDUUN! 


