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Pääkirjoitus

Sotiemme sankarit!
On kulunut 100 vuotta siitä, kun meidän rakkaat veteraanit, lotat sekä pikkulotat sotivat meille itsenäisyyden.
Monet veteraaneista sekä lotista ovat jo päässeet rauhan maille.
Nyt on meidän suomalaisten aika pitää jo olemassa oleva itsenäisyytemme ja muistaa oma tehtävämme maan puolustuksessa.
Ollaan kiitollisia meidän itsenäisyydestämme ja kiitetään sotaveteraaneja, lottia sekä pieniä lottia tästä meille suodusta suuresta asiasta, rakkaasta Isänmaastamme
sekä itsenäisyydestämme, joka ei ole aina ollut itsestäänselvyys.

Jedun Oulaisten liiketalouden yksiköstä on pari tyttöä lähdössä ensi vuonna kutsuntoihin, ja he toivovat pääsevänsä armeijan koulutukseen. Halusin haastatella heitä,
ja nyt pääsettekin lukemaan tyttöjen mielipiteitä ja kommentteja Suomen Itsenäisyydestä sekä siitä, miksi he haluavat armeijaan.
Sopuli-lehti haluaa toivottaa kaikille oikein mukavaa 100-vuotista itsenäisyyspäivää sekä rauhallista joulunodotusta.
- Milka, ensimmäisen vuoden merkonomiopiskelija
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Kannen suunnittelu Iida Kunelius ja Saara Vähäaho
Kiitämme soten, litan ja rapun opiskelijoita ja henkilökuntaa
lehden tekoon osallistumisesta!

Miksi lehden nimi on Sopuli?
Tunturisopuli on lehtemme esikuva. Sopuli-lehden nimi
tulee Oulaisten kolmen eri yksikön nimistä, eli sosiaali- ja
terveysalan yksiköstä (sote), ravitsemis- ja puhdistuspalveluyksiköstä (rapu) sekä liiketalouden yksiköstä
(lita).Lehti ilmestyy kerran lukukaudessa. Uudet toimittajat
ovat tervetulleita mukaan! Kun osallistut lehden tekoon,
saat siitä tärkeitä osaamispisteitä ja diplomin itsellesi!
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Haastattelussa Heli Sarja sekä
Annika Tuomaala
Liiketalouden opiskelijat

1.

Mitä teille merkitsee suomalaisuus?
Annika (kuvassa vasemmalla) ja Heli:
Vapautta, yhteisöllisyyttä, tasa-arvoa sekä sisukkuutta.

2.

Mitä haluaisitte sanoa meidän sotaveteraaneille? Entä lotille?
Annika ja Heli: Arvostamme sekä kiitämme Teitä kaikkia vapaudestamme
Te olette sankareita!

3.

Miten meidän kannattaisi juhlia itsenäisyyttämme?
Annika ja Heli: Veteraanikulkue olisi hyvä. Ihmiset voisivat kulkueen muodossa kunnioittaa
sotaveteraaneja sekä lottia. Haudoille voisi viedä ruusun, kynttilän sekä siniristilipun.

4.

Mistä saakka olette halunneet armeijaan?
Annika: Isoveli kävi vuonna 2016 armeijan, siitä lähti innostus.
Nyt puoli vuotta ollut armeija mielessä sekä kova halu ollut armeijaan.
Heli: Vuonna 2016 kävin veljeni valassa, ja siitä lähtien ollut palava halu päästä armeijaan.
Ala-asteen toisella luokalla ollessani teimme esityksen luokalle parhaan kaverin kanssa.
Lauloimme laulua: ’’Minä lähden armeijaan’’.

5.

Mitä odotatte armeija-ajalta?
Annika: Yhteishenkeä, sekä kaikkea mitä siellä on. Muun muassa särmikkyyttä sekä kuria.
Heli: Särmikyyttä sekä kuria.

6.

Mitä muut ihmiset ovat olleet mieltä armeijaan lähdöstänne? Ovatko tukeneet? Olleet
ihmeissään?
Annika: Äiti on ollut tsemppaava, mutta isä hieman epäileväinen siitä, että tuleeko sinne
lähdettyä. Kaverit ovat olleet tsemppaavia. Isosiskoni haluaisi nyt myös mennä armeijaan.
Käytyäni tutustumassa armeijaan olen innostanut häntä asian suhteen.
Heli: Äiti on ollut tsemppaava, mutta isä hieman epäileväinen lähdön suhteen. Kaverit ovat
olleet tsemppaavia.

7.

Mitä armeijan jälkeen?
Annika: Poliisikouluun tai vartijaksi.
Heli: Ammattikorkeakouluun, tradenomiksi.
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Oulaisten uusi koulutusjohtaja ja –päällikkö esittäytyvät
Tammikuusta 2018 alkaen olemme Koulutuskeskus Jedun Oulaisten yksikkö. Organisaatiomuutoksen myötä
olemme saaneet uuden koulutusjohtajan ja -päällikön, Tuija Huovisen ja Ritva Joki-Kolehmisen. Ennen uusiin
työtehtäviin astumista he vastasivat muutamiin opiskelijoiden esittämiin kysymyksiin.

Tuija Huovinen

Mitä teet vapaa-ajalla?

Missä olet viettänyt lapsuutesi ja käynyt koulusi?

Harrastan liikuntaa useissa muodoissa, pidän erityisesti lenkkeilystä ja luonnossa liikkumisesta. Nautin myös vapaasta
olemisesta, jolloin tykkään keskittyä lukemiseen. Kuvani on
juoksulenkiltä Kuusamosta, missä olin elokuussa työmatkalla.
Lenkkivarustus löytyy aina matkarepusta.

Lapsuuteni olen viettänyt Ullavassa ja kouluja olen käynyt
monella eri paikkakunnalla. Peruskoulun ala-asteen kävin
Ullavassa ja yläasteen Kaustisen—Ullavan peruskoulussa.
Ylioppilaaksi kirjoitin Toholammin lukiosta. Sairaanhoitajaksi
valmistuin Kemistä ja terveydenhoitajaksi Porista. Yliopistoopinnot aloitin Turussa ja muuton myötä sain siirrettyä opintoni Oulun yliopistoon. Johtamisen erikoisammattitutkinnon
suoritin Oulussa.

Ketä kuuluu perheeseesi?
Perheeseeni kuuluu mieheni, ja meillä on kaksi lasta, Elina ja
Markus. Elina on jo aikuinen, mutta monesti viikonloppuisin
hän asuu vielä kotona meidän luonamme. Lemmikkieläimiä
meillä ei ole tällä hetkellä.

Missä olet työskennellyt ennen Oulaisiin tuloa?
Minulla on pitkä työhistoria. Olen työskennellyt sairaanhoitajana, terveydenhoitajana ja osastonhoitajana lähinnä Helsingissä ja Espoossa eri sairaaloissa ja perusterveydenhuollossa.
Opettajana olen työskennellyt Oulun seudun ammattiopistolla, kouluttajana ja koulutuspäällikkönä Oulun Aikuiskoulutuskeskuksella.

Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?
Minulla on tapana suunnitella asioita pitkällekin eteenpäin.
Nyt haluaisin päästä tutustumaan teihin ja tulevaan työtehtävääni.
Mikä oli päästötodistuksesi keskiarvo?
8.8. Olen aina pitänyt opiskelusta. Minulla on tarvittavaa
uteliaisuutta ja mielenkiintoa uusia asioita kohtaan. Tutustun
ja opiskelen uusia asioita myös vapaa-ajallani.

Mitä odotat uudelta työltäsi?
Odotan työltäni mielenkiintoisia haasteita. Nautin työstä
ihmisten kanssa ja odotan innolla teidän tapaamista sekä
yhdessä työskentelyä.

Oletko ollut jälki-istunnossa? :)
En ole ollut jälki-istunnossa. Tämä on jäänyt kokematta. :)

Miten haluat kehittää koulutuskeskustamme?
Haluan kehittää asioita yhdessä ja yhteistyöllä. Ammatillisen
koulutuksen reformi antaa meille hyvin suuntaviivoja tulevaan. Yhteiskunnallinen toimintaympäristö on myös muutoksen tilassa maakunnallisten ja soteuudistusten myötä.
Mitä mieltä olet koulutusleikkauksista?
Mielestäni koulutusta koskevat säästöt ovat lyhytnäköisiä.
Säästetään väärässä paikassa. Suomen tulee pitää huoli siitä,
että se pysyy jatkossakin koulutuksen ja tutkimuksen kärkimaana. Panostaminen koulutukseen on samalla panostamista tulevaisuuteen. Maksuton ja korkeatasoinen koulutus on
suuri ylpeyden aihe, ja siitä on pidettävä kiinni.
Miten puutut kiusaamiseen?
Puutun kiusaamiseen yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. En hyväksy minkäänlaista toisen ihmisen kiusaamista. Toivon, että pystymme tällaisia asioita ennalta ehkäisemään ja löytämään positiivisuuden kautta voimavaroja. Oppiminen ja opiskelu on hieno etuoikeus, mikä meille mahdollistetaan. On tärkeää, että oppimisympäristö on hyvä ja turvallinen.
6

Mihin matkustaisit, jos mikään ei estäisi sinua?
Pidän matkustelusta sekä koti– että ulkomailla. Australian
kaakkois- ja itäpuoli olisi ehkä sellainen paikka, johon haluaisin tutustua, tai yhtä hyvin paikka voisi olla Indonesia tai Norsunluurannikko, josta olen kuullut mielenkiintoisia tarinoita
meillä opiskelevilta opiskelijoilta.
Ruotsi vai englanti?
Kielten opiskelu on mielestäni hyvin tärkeää. Nykyaikainen
globaali toimintaympäristö edellyttää englannin kielen hallintaa, joka meiltä suomalaisilta usein sujuukin. Sen asema äidinkielen jälkeen ”kakkoskielenä” onkin mielestäni hyvin
perusteltua.
Ruotsin kielen pakollisuus herättää paljon eriäviä mielipiteitä.
Minulla itselläni on perhepiirissä läheisiä ihmisiä, jotka puhuvat äidinkielenään ruotsia, ja ymmärrän heidänkin näkökantaansa pakkoruotsi keskustelussa. Henkilökohtaisesti näkisin,
että ideaalitilanteessa peruskouluikäiset opiskelijat saisivat
itse valita kolmannen opiskeltavan kielen äidinkielen ja

englannin rinnalle. Opetus– ja kulttuuriministeriö on lähettänyt
lausuntokierrokselle esityksen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa hallitusohjelman mukainen toisen kotimaisen kielen valinnaisuutta koskeva kokeilu. Elokuussa 2018 alkavaksi kaavailtu
kokeilu edellyttää perusopetuslain väliaikaista muuttamista,
joten tässä vaiheessa meidän on syytä odottaa tämän kokeilun
tuloksia ja keskittyä sekä ruotsin että englannin kielen opiskeluun.
Jos nyt näkisit tähdenlennon, mitä toivoisit?
Toivoisin rauhaa, onnellisuutta ja hyvää oloa kaikille maailman
ihmisille.

Mitä odotat työltäsi?
Odotan uusia ja mielenkiintoisia tehtäviä tulevassa toimintaympäristössäni sekä hyvää yhteistyötä opiskelijoiden,
henkilöstön ja kaikkien sidosryhmien kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Miten haluat kehittää koulutuskeskustamme?
Haluan kehittää edelleen uudistuksen mukaisesti työelämäyhteistyötä ja opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen
toteuttamista.
Mitä mieltä olet koulutusleikkauksista?
Ammatillisen koulutuksen suuri haaste, joka edellyttää uudenlaista koulutuksen suunnittelua ja toteutusta.
Miten puutut kiusaamiseen?
Kiusaamiseen tulee puuttua välittömästi. Asiat selvitetään
ja sovitaan tarvittavat toimenpiteet. Kaikilla tulee olla koulu
- ja työrauha.
Mitä teet vapaa-ajalla?
Kokkaan, luen, kirjoitan, opettelen ”Mummun villasukka”koulussa kutomaan sukkia, toimin erilaisissa järjestöissä
(esim. Suomen Keittiömestariyhdistys), opiskelen…
Ketä kuuluu perheeseesi?
Puolisoni Veli-Pekka ja Tassu-kissa
Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?
Suunnitelmissani on työskentely Oulaisissa ja opiskelu työn
ohessa. Olen Liisa Majavan kanssa kirjoittanut pari kirjaa, ja
mukava olisi kirjoittaa kirja Oulaisten koulun historiasta ja
sen vaiheista.
Päästötodistuksen keskiarvo?
Peruskoulu ka. 8,6
Oletko ollut jälki-istunnossa?
En.

Ritva JokiKolehmainen

Mihin matkustaisit, jos mikään ei estäisi sinua?
Joskus haaveissa on perheellämme ollut pitempiaikainen
lomailu Ranskassa ja Yhdysvalloissa.

Missä olet viettänyt lapsuutesi ja käynyt koulusi?

Ruotsi vai englanti?
Yhtä tärkeitä.

Lapsuuden olen viettänyt Piippolassa. Koululuja olen käynyt
Haapavedellä, Ylivieskassa, Jyväskylässä, Lahdessa, Oulussa ja
pienen pienen osan San Josessa.

Jos nyt näkisit tähdenlennon, mitä toivoisit?
Toivon Sinulle onnea ja parhainta menestystä elämässä!

Missä olet työskennellyt ennen Oulaisiin tuloa?

Lopuksi:

Työskentelin aiemmin Haapaveden ammattiopistossa opettajana ja apulaisrehtorina.

Oulaistelaisen hyvän ystäväni sanoin: ”Oulaisissa paistaa
aina aurinko!”
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Osaaminen on keskeistä — ei miten se on hankittu
Ammatillinen koulutus uudistuu työelämälähtöisemmäksi
Ammatillinen koulutus uudistuu ensi vuonna
monella tapaa. Päätavoitteena on se, että jatkossa koulutus vastaa entistä paremmin työelämän tarpeisiin ja jokaisella ammattiin valmistuvalla olisi mahdollisuus työllistyä.

Ammatillisen koulutuksen uudistus ohjaa
opiskelua entistä enemmän työpaikoilla tapahtuvaksi. Koulutuksen järjestäjä päättää,
miten paljon osaamisen hankkimista viedään työpaikoille ja miten opetus ylipäänsä
järjestetään. Valtaa siirtyy siis paljon oppilaitoksille. Perinteinen luokkahuoneopetus ei
ole katoamassa mihinkään. Moni asia vaatii
edelleen opiskelua ja harjoittelua opettajan
ohjauksessa. Sitä ei voi koskaan korvata
Youtube-videolla.
Tutkintojen sisällöt
muuttuvat, kun kriteerit asetetaan työelämän vaatimusten mukaisiksi. Opettajien työ
muuttuu liikkuvammaksi, kun perinteisen
opettamisen rinnalle tulee entistä enemmän
työpaikkavierailuja, opintojen yksilöllistä
suunnittelua ja henkilökohtaista ohjaamista.

Opiskelijoille merkittävimpiä muutoksia ovat
uudet työelämälähtöiset tutkintorakenteet ja
–perusteet ja se, että koulutukseen voi hakeutua joustavasti ympäri vuoden. Opiskelu
muuttuu myös entistä yksilöllisemmäksi: jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan henkilökohtaiset opintopolut, ja koulutukseen osallistutaan
vain niiltä osin, kuin osaamista puuttuu. Osaaminen on keskeistä, ei miten se on hankittu.
Uudistus muuttaa myös käsitteitä. Enää ei puhuta oppimisesta vaan osaamisen hankkimisesta. Osaamista voi hankkia perinteisen
luokkaopetuksen lisäksi esimerkiksi työpaikoilla, etä- ja digitehtävillä tai oppisopimuksen
rinnalle tulevan uuden koulutussopimuksen
kautta.

Ammatillisen koulutuksen uudistus tapahtuu viiden vuoden siirtymäajalla. Jo opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat suorittaa
tutkintonsa loppuun voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Osaamisensa opiskelijat osoittavat näytöillä
pääsääntöisesti työpaikoilla aidoissa ympäristöissä. Näyttöjen arvioinneista vastaavat
opettaja ja työelämän edustaja yhdessä. Ammatti– ja erikoisammattitutkinnot arvioidaan
edelleen hyväksytyksi tai hylätyksi. Ammatillisten perustutkintojen arvioinnissa palataan
kolmiportaisesta viisiportaiseen arviointiasteikkoon. Kolmiportaisen arviointiasteikon on
koettu tasapäistävän opiskelijoita liikaa. Siitä
on tullut palautetta sekä ammattikorkeakouluilta että opiskelijoilta.
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Ammatillisen koulutuksen reformi — mikä muuttuu?
Jatkossa on vain yksi näyttöön perustuva ja osaamisen hankkimistavasta riippumaton tapa suorittaa tutkinto (perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto). Enää ei siis ole erikseen nuorten koulutusta ja aikuiskoulutusta. Näyttötutkintomaksu poistuu, ja yhteiset tutkinnon osat jokaiselle perustutkinnon suorittajalle, myös aikuisille
Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS.
Painopiste on puuttuvan osaamisen hankkimisessa, ja opiskeluaika on jokaisella yksilöllinen.
Enemmän oppimista tulee tapahtumaan työpaikoilla.
Koulutukseen pääsee joustavasti läpi vuoden. Yhteishaku järjestetään edelleen keväällä peruskoulun päättäville ja ilman toisen asteen tutkintoa oleville, mutta muuten koulutuksiin on jatkuva haku.
Kaikki vuonna 2018 aloittavat suorittavat tutkinnon uuden lain mukaisesti.
Ennen 31.12.2017 opiskelunsa aloittaneet suorittavat tutkintonsa aloittamallaan tavalla siirtymäajan puitteissa
Lisätietoja Opetus– ja kulttuuriministeriön virallisilta sivuilta: http://minedu.fi/amisreformi
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Menestystä Jedu Skillsseissä

JEDUSkillsien kautta pääsee Suomen Taitaja -kilpailuihin, sieltä Euroopan mestaruuskilpailuihin ja lopulta kilpailemaan maailmanmestaruudesta! Yltääkö joku voittajistamme Maailmanmestaruuskilpailuihin asti?

Ossi Varilasta JEDUSkills-mestari

Anna-Maria Kahilainen lähihoitajakilpailun
voittoon

Ossi Varila voitti asiakaspalvelun ja myynnin
JEDUSkills-kisat Haapajärven ammattiopistolla.
Varila opiskelee Oulaisten ammattiopistossa.
Toinen oli Santeri Nevanoja ja kolmas Esa Siltaniemi. He opiskelevat Haapajärven ammattiopistossa. Kilpailutehtävänä oli esitellä ja
maistattaa sekä myydä sipsejä. Kilpailun tuomareina toimivat Marika Tuulenkari, Eila
Markkinen ja Maija Salminen. Kilpailu järjestettiin 18.10. Haapajärven ammattiopistolla.
Lajikoordinaattorina ja kilpailujärjestelyvastaavana toimi Raija Lipponen.

Lähihoitajien JEDUSkills-kilpailun kultaa voitti Oulaisten ammattiopiston Anna-Maria Kahilainen.
Toiseksi sijoittui Sakari Tölli ja kolmas oli Jenna
Huhtala. Tölli ja Huhtala opiskelevat Ylivieskan
ammattiopistossa. Osallistujia oli yhteensä kuusi,
ja kilpailu käytiin Ylivieskan ammattiopistossa.
Kilpailutehtäviin kuului muun muassa gluteenittoman ja maidottoman aamupalan valmistaminen, pienen lapsen äidin kohtaaminen ja neuvonta sekä lääkelaskujen tekeminen.

Viljami Hyväri taitavin tietojenkäsittelyssä
JEDUSkills-kilpailun kultaa tietojenkäsittelyssä otti Viljami Hyväri. Kilpailu käytiin Oulaisten ammattiopistolla. Toinen oli Pasi Eskonniemi ja kolmas Aapeli Palosaari. Kaikki kilpailijat edustivat Oulaisten ammattiopistoa.
Osallistujia oli kaikkiaan 25. Kilpailutehtävät
liittyivät Excelin, PowerPointin ja Wordin hallintaan. Kilpailun tuomareina toimivat Soili
Autti, Arto Haataja ja Mikko Ulvi.
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YRITYSIDEAKILPAILUN FINAALI
Tulin litalle kahdeksan jälkeen aamulla. Olin aamulla kerennyt juoda kupin vahvaa espressoa, mutta edellisöinen huonosti nukuttu yö näkyi vielä kasvoilla. Olimme parini Silja Haapakosken kanssa ensimmäisten joukossa valmiina koululla tulevaa esitystä varten.
Harjoittelimme aamulla vielä pari kertaa ennen esitystä. Joimme kahvit koulun kahvilassa
klo 8.30 yhdessä muiden kilpailijoiden kanssa ja keskustelimme stressaavista ja jännittävistä fiiliksistä. Moni toivoi, että kilpailu olisi nopeasti pois alta. Keskustelimme kahvipöydässä
ja totesimme, että ”ei se oo niin justiinsa”.
Ennen esityksiä opettaja Jukka Ojala kävi läpi tuomareiden arviointikriteerit, jotka olivat
ryhmän esiintyminen, esityksen visuaalisuus ja tietenkin yritysidea kokonaisuudessaan. Finaalissa mukana olivat seuraavat yritysideat: kahvilat, majoitus ja ravintola-kahvila, karkkikauppa ja opiskelijoiden nettivaatekauppa.
Esiintymisen jälkeen tuli vapauttava olo; ei tarvinnut enää stressata. Esiintyminen oli monen mielestä mukava ja hyvä kokemus. Onhan esiintyminen tärkeä taito, jota voi kehittää.
Kilpailun voitti majoitus ja ravintola-kahvila Ylivälkkyvä tähti, johon osallistui Tanja Ylikoski
(kuvassa vas.), Milla Välkky ja Ulla Maatähti. Onnittelut voittajille!
Tilaisuus oli onnistunut ja oli kiva kuunnella muiden yritysideoita.
Annika Raetsaari
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ÄLÄ KAADU TÄNÄÄN
-TEEMAPÄIVÄ
Oulaisissa vietettiin 18.10. valtakunnallista Älä
kaadu tänään -teemapäivää. Tarkoituksena oli
tuoda tietoa kaatumisista ja niiden ennaltaehkäisystä kaiken ikäisille. Aamupäivällä lähihoitajaopiskelijat kiersivät ympäri kaupunkia jakamassa infoa ja pitämässä katujumppaa. Iltapäivällä opiskelijat ja yhteistyökumppanit
(Oulaisten apteekki, Kuntopiste Femoris ja
kuntosali Vahva ote) järjestivät toiminnallista
ohjelmaa liikuntasalissa. Osallistujat saivat
paljon tietoa kaatumisen ehkäisystä ja pääsivät
testaamaan taitojaan turvallisesti tasapaino– ja
lihaskuntoradalla.
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”PAKARAT PO

”REISILIHAKS

OIS LOMALTA!”

SET TÖIHIN!”
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Työssäoppimisraportti Tallinna Viro, helmikuu 2017, Jussi Kärkinen
Jussi valmistui keväällä 2017 ja opiskelee nyt Kokkolan Centriassa tradenomiksi.

Mistä kaikki lähti

Vapaa-ajan vietto, kulttuuri ja ihmissuhteet

Ulkomailla työskentely oli ollut jo jonkin aikaa
mielessäni ennen työharjoittelun alkua. Olin
aluksi todella epävarma ulkomaille lähtemisestä, ajattelin että pitäisikö sittenkin jäädä Suomeen. Kysyin siskoltani ennen työharjoittelupaikan etsimistä, sopisiko hänelle jos asuisin
hänen luonaan. Samalla kun keskustelimme
asiasta, hän ehdotti minulle ystäväänsä, jolla on
tällainen yritys nimeltä Surf & Balance.
Tavoitteeni tälle työharjoittelulle oli parantaa
englannin kieltäni soveltamalla sitä työasioihin,
sekä myös uusien kokemuksien kokeminen.
Valmistauduin työharjoitteluun psyykkisesti
runsaan yliajattelun avulla.

Musiikinteko vei suurimman osan vapaa-ajastani,
mutta kävin kuitenkin kävelemässä Kadriorgin
puistossa, tutkiskelemassa museoita ja etsimässä
levykauppoja.
Ihastuin eestiläiseen kulttuuriin, etenkin Tallinnassa arvostetaan todella paljon käsityöläisyyttä. Jopa
tuntemattomat ihmiset saattoivat tervehtiä ja ilmapiiri siellä oli todella positiivista mielestäni.
Olen aina kokenut, että osaan kommunikoida helpommin englannin kielellä, siis nimenomaan tällaista "small talkia" joten ihmisiin tutustuminen oli
todella helppoa.

Mitä opin, plussat ja miinukset
Saapuminen Tallinnaan

Ensimmäinen oivallukseni oli se, että välillä on tarpeellista poistua mukavuusalueestaan ja tavoitella
mahdollisuuksia, jotta voi kasvaa ja oppia. Tämä
työharjoittelu oli erittäin opettavainen.

Aloitin työt 23.2. Sain työpaikalta hyvän ensikuvan, väliaikaiset kollegani olivat todella ystävällisiä ja ottivat minut hyvin vastaan. Ensimmäisenä päivänä työpaikkaohjaajani tutustutti minut heidän tuotteeseen mitä minun tulisi myydä. Kyseinen tuote oli siis tällainen Surfbalance
Board- tasapainolauta. Hän kertoi minulle
tuotteen ominaisuuksista, minkälainen vaikutus
laitteella on ihmisen fyysiseen kuntoon, näytti
esittelyvideon sekä antoi tarvittavat tietokoneohjelmat kuten Adobe Photoshopin ja hoiti
minulle oman työsähköpostin.
Työtehtäviini kuului siis potentiaalisien asiakkaiden etsiminen, asiakasrekisterin päivittäminen, puhelin/sähköpostimyynti ja kuvamuokkauksien tekeminen.
Työkulttuuri Virossa oli todella erilaista ja joustavampaa kuin Suomessa, mutta totta kai se on
huonosti verrattavissa, koska en ole aikaisemmin kyseenlaista myyntityötä tehnyt.
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Opin luomaan visuaalisia luonnoksia, sain
todella paljon viisautta ihmisiltä, joihin tutustuin, ja pääsin työskentelemään markkinoinnin parissa. Aiemmin totesin, kuinka musiikinteko vei suurimman osan ajastani, tein
itse asiassa uuden projektin, jonka julkaisin
viimeisenä työharjoittelun päivänä ja markkinoin projektiani sosiaalisen median kautta.

Muistathan, että Jedun opiskelijana voit opiskella Centrian
ammattikorkeakoulun verkkokursseja ilmaiseksi!

TULE
MUKAAN
TEKEMÄÄN
KOKO JEDUN
YHTEISTÄ
OPISKELIJALEHTEÄ!
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TEPON PYÖRÄRETKI

Syksyn pakkanen repii keuhkoja Tepon hengittäessä sisään kylmää
utuista ilmaa. Jalkojen liike vie polkupyörää eteenpäin tasaisen rauhallista tahtia. Mihinkään ei ole kiire, mutta kylmyys saa haaveilemaan lämmöstä pehmeiden peittojen alla. Jospa tekisi kuumaa kaakaota kotiin päästessään. Viisi kilometriä tuntuu koko ajan pidemmältä matkalta yön harmaissa maisemissa.

Happy Hal

Teppo kiihdyttää vauhtia välittämättä väsymyksestä painavista jaloistaan. Lähestyvä alamäki suo hetken levon uupuneelle vartalolle.
Teppo painaa takkinsa ylimmänkin napin kiinni kylmyyden kipeyttämän kaulansa suojaksi. Tuolla hetkellä toisenkin käden ote herpaantuu ohjaustangosta ja poika syöksyy suoraan ojanpohjalle. Jääkylmä
vesi tunkeutuu vaatteiden alle ja saa Tepon tuntemaan syvää
vi****sta. Kylmyyden kohmettamana hän nousee istumaan metsän
ympäröimälle maantielle.
Tärisevin sormin Teppo toteaa hänen puhelimensa olevan menetetty tapaus eikä näin syrjässä ihmisiäkään tähän aikaan kulje. Pelon
ja vi****ksen sekaisin tuntein Teppo huomaa auton lähestyvän parinsadan metrin päässä. Hän huitoo käsiään tullakseen huomatuksi.
Onneksi auto pysähtyy.

Kuvassa heijastuvat portaat taitavat johtaa
kammioon, vai mitä? ;)

”Pe***le mitä sää täälä istut”, miehen naurava ääni sanoo raotetusta ikkunasta. Teppo nousee ylös ja yrittää saada ääntä ulos suustaan. Hänen suunsa on kuin jäätynyt kiinni.
”Anna mää autan”, mies sanoo ja nousee ylös autosta. Sitten hän
kävelee auton taakse, avaa takakontin ja alkaa etsiä sieltä jotain.
Teppo ei saa vieläkään sanottua mitään. Mies näyttää löytäneen
etsimänsä ja sulkee takakontin. Moottorisaha.
Suurieleisesti mies vetää sahan käyntiin ja nauraa. Silmät kiiltävät
hulluudesta miehen pannessa täytäntöön psykopaatin suurimman
fantasian. Viimeinkin Tepon suu avautuu päästämään ulos kauhunparahduksen miehen alkaessa leikata hänen jalkaansa irti. Lopulta
mies saa toimintansa päätökseen ja siirtää moottorisahan Tepon
kaulaa vasten. Se jää Tepon viimeiseksi muistoksi hänen sielunsa
siirtyessä ikuiseen, rauhoittavaan pimeyteen.
HELLO DARKNESS MY OLD FRIEND

Poika pyöräilee poispäin tapahtuma paikalta. Pojan kasvot ovat ilmeettömät ja tunteettomat ja paida

pensaissa ja maassa. Puiston läpi sattuu seuraavana aamuna kävelevän nuori nainen koiransa kanssa
kuin pystyykään. Kuitenkin nainen pystyy soittamaan hätäkeskukseen. Nainen myös huomaa kiikun,

levälleen. Nainen palaa takaisin koiransa luo ja huomaa, että se on hävinnyt. Yhtäkkiä puistolle kävel

lee sitä naisen edessä. Nainen huutaa shokissa pojalle ”MITÄ H*******Ä OLET TEHNYT KOIRALLENI!
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lloween!

MATIN TYLSÄ ELÄMÄ
Matti on menossa kauppaan. Hän joutui ottamaan käyttöönsä pyörän koska
auto oli hajonnut.
Kun Matti saapuu kauppaan, hän muistaa että ostoslista jäi kotiin. Hän käy
nappaamassa hyllystä nopeasti maitoa ja makkaraa. Maitohyllyllä hän kohtaa
Annelin. Anneli on hänelle vihainen koska Matti oli eräänä iltana vahtimassa
Annelin koiraa ja päästi tämän vahingossa karkuun. Koiraa ei ole löytynyt.
”Voin ostaa sulle uuden.”, sanoo Matti. ”Mee kotia.”, toteaa Anneli.
Anneli lähtee vihaisena kävelemään sipsihyllyille. Matti päättää lähteä pois
kaupasta.
Pihalla hän törmää Jukkaan. Jukka on huolissaan koska hän on hukannut pyöränsä. Matti ei kehtaa kertoa, että varasti sen perjantaina baari-illan jälkeen.
Matti taputtaa Jukkaa selkään ja toivottaa onnea etsintöihin. Oikeastaanhan
pyörä on joen pohjassa, koska Matti tunsi syyllisyyttä ja heitti sen sinne.

ihan oikeaan kauhujen

Matti ripustaa ostokset pyöränsä sarveen ja lähtee polkemaan. Ei mene kuin
hetki, ja hän kaatuu katukivetykseen. Maitokin leviää pitkin tietä. Matti nostaa makkarat ja lähtee jatkamaan matkaansa kotiin.

Kotona hän ottaa pakastimesta ranskalaisia ja pistää ne sekä makkarat uuniin.
Hän katsoo jääkaappiin, mutta eihän siellä muuta ole kuin ketsuppi ja suolakurkkuja. Matti istuu sohvalle ja aukaisee television. No eihän sieltäkään mitään tullut.
Silloin ovikello soi. Matti nousee sohvalta ja menee katsomaan kuka siellä.
Ovella seisoo Anneli maitopurkin kanssa. Matti pyytää Annelin sisälle ja tarjoaa hänelle ranskalaisia. Makkarat hän syö itse, koska ne olivat kalliita. Samalla kun hän syö makkaroita, yksi niistä on niin kärventynyt uunissa,
että haarukka ei mene siitä läpi. Kun hän yrittää survoa haarukkaa makkaraan, se lentää vahingossa Annelin silmään. Anneli parkaisee ja lähtee kotiin.
Matti jää taas yksin ja menee nukkumaan.

assa veritahroja. Tapahtumapaikalla eli pienellä koirien leikkipuistolla on paljon verta

a. Nainen huomaa puskasta pilkottavan verisen jalan ja huutaa paniikissa niin kovaa
joka on puskien takana. Kiikkuun on kiinnitetty verisiä vaatteita ja jätetty maahan

lee hymyssä suin poika, joka kaivaa eväslaukustansa tutun talutushihnan ja heilutteMade by: Valma-ryhmä

! Poika vastaa kylmänviileästi naiselle: ”Minulla oli nälkä”
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Sopulin teemana yksinäisyys
Tunnen itseni yksinäiseksi—mitä voisin tehdä?
Yksinäisyydestä irti pääseminen ei välttämättä ole helppoa, mutta se on täysin mahdollista. Joskus siihen
tarvitaan enemmän aikaa ja aikuisten apua, joskus riittää sosiaalisen tilan muutos tai omien ajatusten ja
siitä seuraavan käyttäytymisen tunnistaminen. Kuten mihin tahansa ongelmaan, saa yksinäisyyteenkin
apua.
Omaa yksinäisyyttään voi myös yrittää vähentää hakeutumalla erilaisiin harrastuksiin, kerhoihin, leireille
tai muuhun toimintaan, johon osallistuu saman ikäisiä ja samoista asioista kiinnostuneita nuoria. Mikäli
sosiaaliseen ryhmään mukaan meneminen tuntuu vaikealta, voi sosiaalisten verkostojen rakentamisen
aloittaa osallistumalla konsertteihin, käymällä elokuvissa ja liikkumalla tilanteissa, joissa ei välttämättä
tarvitse osallistua keskusteluihin tai yhteiseen toimintaan. Kun joukossa on paljon ihmisiä ja suunnitelmat
avoimia, voi siitä poistua ilman sen kummempia selityksiä tai muiden huomiota.
Näissä tilanteissa ei välttämättä synny läheisiä ja merkityksellisiä ystävyyssuhteita, mutta jo kokemus siitä,
että löytää jonkun, jonka kanssa jutella, saattaa helpottaa oloa ja auttaa alkuun. Samalla voi huomata olevansa mukavaa seuraa, mikä rohkaisee yrittämään uudelleen.
Jos tunnet itsesi yksinäiseksi, ota rohkeasti yhteyttä koulusi tutoreihin, keneen tahansa opettajaan tai
ryhmänohjaajaasi, terveydenhoitajan Sonja Kinnuseen puh. 044 479 3448 tai
etsivä Minnaan, puh 044 479 3275!

! Jos tunnet tarvitsevasi apua tai mieltäsi vaivaa jokin asia, tekstin alapuolella on yhteystiedot MLL:n puhelinpäivystyksen numeroon ja myös aukioloajat! Puhelinpäivystys MLL:n LASTEN JA NUORTEN PUHELIN 0800-120 400.
Keskusteluapua ongelmissa Ma-Pe 14-20, La-Su 17-20

Kuvassa litan iloiset tutorit.
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Soten tutorit haluavat, että kukan ei jää yksin!
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Näin ei hankita kavereita, eikö niin?
Istuin linja-autossa. Olin ahtautunut niin perälle kuin oli mahdollista. Käteni hikosivat ja puristin käsineitäni. Olimme muuttaneet kotoa toiselle paikkakunnalle töiden puitteissa ja minun oli pakko vaihtaa koulua, sillä välimatkaa oli kotipaikkakunnalle reilut 200 kilometriä. En halunnut muuttaa, saati
sitten vaihtaa koulua. Mietin, millainen luokka minulla olisi, millaisia opettajia siellä on, millaista
ruokaa siellä sattuu olemaan ja kuinka pääsisin mahdollisimman huomaamattomasti livahtamaan
koulun ovista sisään ilman, että kaikki katsoisivat minua oudoksuen.
Jäin linja-autosta pois koulun edessä. Katsoin uutta koulua ja huokaisin syvään. ”Tästä se sitten alkaa
taas” ajattelin itsekseni ja lähdin kävelemään sisälle. Ihmettelin, kun aulassa ei ollut ketään ja mietin, missä kaikki olisivat. Toisaalta se oli hyvä asia, sillä vältyin kiusallisilta katseilta. Yhtäkkiä joku
nainen ryntäsi juoksujalkaa kulman takaa ja katsoi minua. ”Opettaja” mieleni sanoi välittömästi. Katsoin muualle ja opettaja kopsutteli korkeilla korkokengillään luokseni. ”Oletteko Nuka?” nainen sanoi minulle. Purin hampaat yhteen. Ei kenenkään nimi ole Nuka. Mikä nimi se sellainen on. Silti, se
oli minun nimeni ja jotain minun oli hänelle vastattava. ”Joo” sanoin hänelle. Hän esitteli itsensä
mutta en oikein jaksanut kuunnella. Hän lähti kävelemään käytävää pitkin ja ymmärsin, että hän tahtoi minun seuraavan. Pysähdyimme luokan eteen. Huokaisin. Minun pitäisi esitellä itseni. Ennen
kuin ehdin ymmärtää, seisoimme opettajan kanssa luokan edessä ja opettaja puhui innokkaasti oppilailleen. Pidin katseen lattiassa kunnes opettaja pyysi minua esittelemään itseni. Pyörittelin kolikkoa
taskussani ja nostin katseeni ylös lattiasta. Yritin olla katsomatta muihin, mutta tunsin kaikkien katseen lävistävän minut siihen paikkaan. Onhan se jo ihan selvää. En pidä huomiosta. ”Nuka. Muutettiin tänne porukoiden kans eilen” sain sanotuksi, mutta luokka oli ihan hiljainen. Takapenkkiläiset
supisivat keskenään eivätkä he kiinnittäneet minuun huomiota. Opettaja kiitti minua ja käski valitsemaan paikan. Istuuduin ikkunan viereen, ja tunti alkoi.
Mahani kurni ja painoin pääni pulpettiin. ”Viisi minuuttia” ajattelin ja katsoin kelloa. Ruokailu oli
alkamassa ja luokka oli sen takia rauhaton. Hyvä, että opettaja sai asiansa sanotuksi valtavan melun
takaa. Yhtäkkiä kaikki nousivat, tunkivat tavaransa reppuihinsa ja ryntäsivät luokasta ulos. Minä tulin luokasta viimeisenä. Kävelin ruokalan ohitse ja ruokalasta levisi ruoan tuoksu käytäviin saakka.
Minulla oli todella nälkä, joten jätin reppuni huolimattomasti naulakoille ja menin syömään.
Ruoka oli hyvää ja vein tarjottimeni astioiden palautukseen. Laitoin kädet taskuuni ja otin sieltä puhelimeni. Lähetin pari viestiä kavereilleni, jotka jäivät kotipuoleen. Minä en ole mikään mestari saamaan ystäviä, mutta kotona minulla oli paljon kavereita. Joskus me käytiin kaupungilla ja oltiin siellä
yöhön asti. Äiti oli soittanut pari kertaa poliisit, koska olin unohtanut sanoa hänelle missä olin ja kello oli lähemmäs puoltayötä, eikä lasta näkynyt missään. Hymyilin itsekseni, mutta hymyni katosi kun
huomasin ettei reppuni ollutkaan siinä, minne olin sen jättänyt. ”Kuka sen otti,” ajattelin. ”Se on varastettu.” Hermostuin ja lähdin etsimään reppuani. En pidä siitä, kun tavaroihini kosketaan. Minua
ei enää kiinnostanut muiden katseet. Totuin niihin yllättävän nopeasti. Pidin käsiäni taskussa ja puristin käteni nyrkkiin. Repussani oli kaikki arvotavarani. Pari kirjaa, joita yleensä luin välitunneilla.
Pidin kirjoista.

20

Vastaani käveli poika. Pitkä, muttei yhtä pitkä kuin minä. Siinä se on. Hänellä oli minun reppuni. Pysähdyin ja katsoin, kun hän käveli ohitseni ja meni pihalle. Hän oli yksin ja päätin seurata häntä.
Ensivaikutus annetaan vain kerran, ja minä päätin antaa lähtemättömän ensivaikutuksen.
Reppuvaras käveli koulun taakse. Seurasin häntä. Otin kädet pois taskustani ja tartuin häntä olkapäästä. Sen seurauksia en kyllä osannut odottaa. Havahduin, kun makasin maassa ja nenästäni valui
verta.
Nousin istumaan ja pyyhin verta nenäni alta. Hän löi minua, Hän. Löi. Minua. ”Älä koske minuun,”
kuulin hänen sanovan. Mutta ennen kuin hän kerkesi kääntyä ympäri, ryntäsin hänen kimppuunsa
raivon vallassa. Hetken painin jälkeen makasimme molemmat selällään maassa lopen uupuneina.
Tilanne oli todella outo. Taisimme olla myöhässä tunnilta, mutta ei se haitannut. Ainakin tein unohtumattoman ensivaikutuksen. Naurahdin itsekseni. ”Mikä noin naurattaa?” kuulin vastustajani sanovan. Nousin istumaan ja hieroin naamaani. ”Sinulla on vieläkin minun reppu” sanoin hänelle. Hän
hämmentyi ja katsoi reppua, joka oli lentänyt aika nopeasti seinään kun olimme alkaneet painimaan. ”Sinun reppu?” hän nousi seisomaan ja käveli repun luokse ja nosti sen maasta. Hän käveli
luokseni ja ojensi repun minulle. ”Oon Matias, sä olit se uus?” Matias sanoi ja otin repun vastaan.
Nyökkäsin pienesti ja nousin itsekin seisomaan huteralla menestyksellä. ”Sulla on erikoinen nimi”
hän sanoi ja hymyillen taputti minua voimakkaasti olkapäälle.. Jos ajattelit, että aikaisempi tilanne
oli outo. Niin tämä oli vielä oudompi. Hetki
sitten me molemmat olimme adrenaliinin pyörteissä hakkaamassa toistemme hampaita sisään, ja nyt kuin parhaat kaverit. Tuhahdin
”Tunti alkoi vartti sitten” sanoin ja katsoin kelloa. Meillä tuli hieman kiire tunnille. Otimme
molemmat jalat allemme ja juoksimme.
Opettaja avasi luokan oven ja katsoi meitä järkyttyneenä. Ai niin. Me molemmat olimme ihan
mustelmilla. ”Mitä ihmettä teille on tapahtunut?” opettaja huudahti. Siihen Matias vastasi
heilauttamalla kätensä olkapäitteni yli ja virnisti.
”Mitä tämmöstä kavereiden kesken nahistelua!”
Olin hiljaa. ”Kaveri” ajattelin uudestaan ja uudestaan. Naurahdin. On kai se tämäkin yksi tapa
saada kavereita.
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Runo yksinäisyydestä
Yksinäisyys
Se tunne?

Vastausta en tietenkään voi antaa, että miksi me jokainen
ihminen koetaan

Se raastava tunne,

elämässämme yksinäisyydentunnetta.

verrattavissa kipuun.

Sen verran uskallan omaa ajatustani vielä avata,

Se raastaa ihmistä joskus niin,

että mielestäni se tulee meillä ihmisillä

että tuntuu kuin kipua se olisi.

eri elämäntilanteissa esimerkiksi oma muutto, silloin

Mitä on yksinäisyys?
yksinäisyys tulla voi

Parisuhteessa yksinäisyys voi tarkoittaa sitä,

sairauksilla, jonka vuoksi joudut koulumaailmasta hetken

kun toista ei näe tulee paha olo.
Kun kohtaavat niin se olo haihtuu.

olla pois.

Joskus myös voi tuntua siltä, vaikka toinen on vieressä

perheen sisäisistä asioista, esim. työttömyys, avioero tai

että olisi yksinäinen.

läheisen kuolema,

Yksinäisyyden tunne voi tulla silloin, jos toinen ei näytä sitä

uskon että yksinäisyys silloin pulpahtaa.

että välittäisi juuri sinusta.

Joukossa ulkopuolisuuden, kiusaamisen kokemukset tai

Parisuhteessa tulisi huomioida toinen toistaan

ihan jonkin muun asian vuoksi tulee yksinäisyydentunne.

esimerkiksi harrastusten ja omien menojen lisäksi.
Jokaisella meillä voi olla eri kanta ja mielipide tähän asiaan,

Jos ei huomioi voi tulla toiselle olo, että elää toisen siivillä.

mutta tässä on vähän minun näkemystäni asiaan liittyen.

Olisi hyvä, jos kumminkin edellä mainittujen asioiden lisäksi

Milka Mäntykangas, Lita17

näyttäisi, että on juuri siinä ja välittää.
Yhteen hiileen puhaltaminen parisuhteessa on tärkeää,
ja sillä tavalla yksinäisyyden tunnetta ei välttämättä tule.

Haastattelin ihmistä, joka haluaa pysytellä anonyymina.

Mitä yksinäisyys on ihmiselle, joka on vielä itsekseen?

Keskustelimme aiheesta yksinäisyys ja vertaistuki.

Se tarkoittaa sitä, kun kaipaa toista ihmistä rinnalleen,
tulee yksinolon tunne. Yksinäisyys.

Mitä tulee mieleen sanasta yksinäisyys?

Halua kokea se, miltä tuntuu, kun on toinen rakas ihminen,

V: Yleensä jos joku ihminen on yksin, se on muiden mielestä erilainen. Mielestäni yksinäisyys on enemmänkin kiusaamista, jätetään porukan ulkopuolelle. Sosiaalisissa tilanteissa jotkut kokee olevansa yksin, ei uskalla tulla porukkaan.
Tai sitten kavereita paljon voi olla, mutta jotenkin on silti
yksin. Esim. Kokee sisäisesti silti olevansa yksin, välttämättä
ei itsekään tiedä syytä siihen, miksi tuntee niin.

vieressä. Entä jos on nuori? Jolla ei ole ystäviä?
Yksinäisyys voi tuntua silloin todella pahalta,
saattaa tulla olo, että on koko maailmassa yksin,
hukassa, eikä ole ketään jonka kanssa jutella, nuoruuden
hullutuksista, ihastumisista, asioista, joita jokaisella nuorella
käy mielessä.
Mutta hei, onhan hänellä ehkä perhe? Sisarukset? Veljet? Tai
jokin muu läheinen?

Mitä sanoisit yksinäisyyttä kokevalle? Mitä kysyisit?

Eikö se riitä? Ei, se ei riitä. Jokainen meistä tarvitsee jonkun
ystävän, jolle kertoa mietteitä, asioita oman elämänsä tärkeistä ajatuksista. Jonkun jota on myöskin mukava muistella
vanhana, kun keinuu kiikkutuolissa ja on elämää kokeneempi.

V: Haluatko puhua juuri minulle? Haluatko puhua jollekin?
Onko ihmisiä jolle voisi ylipäätään puhua?

No entä, jos on kaikki edellä mainitut?

Voiko vertaistukiryhmistä löytää ystävän?

Perhe, ystävät, poikakaveri, tyttökaveri.
V: Sosiaalinen media, (Facebook, eri vertaistukisivustot),
Chattikeskustelut ovat hyviä kuulumistenvaihtopaikkoja.
Saa myöskin sieltä apua, ihmistä ymmärretään paremmin.

Eikö sitten saisi kokea olevansa yksinäinen?
Ai ei vai? Minun mielipide tähän on, että kyllä, kyllä voi kokea
olevansa yksinäinen.
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ROCKY ROAD-PALAT
Tarvitset


200 g taloussuklaata



20 g voita



50 g vaahtokarkkeja



3/4 dl suolapähkinöitä



1 dl riisimuroja



1/2 dl rusinoita

1.

Paloittele suklaa. Sulata suklaa voin kanssa miedolla
lämmöllä kattilassa tai vaihtoehtoisesti mikroaaltouunissa. Älä anna kiehua. Nosta kattila liedeltä.

2.

Paloittele vaahtokarkit saksilla ja rouhi pähkinät. Jätä vaahtokarkkeja ja pähkinöitä hieman koristeeksi. Sekoita loput vaahtokarkit, pähkinät, riisimurot ja rusinat jäähtyneen suklaasulan
joukkoon.

Levitä seos leivinpaperilla vuorattuun kapeaan, suorakaiteenmuotoiseen vuokaan (esim. Teema).
Ripottele päälle vaahtokarkkeja ja pähkinöitä. Painele koristeet kiinni suklaaseen. Anna jähmettyä
jääkaapissa noin tunti. Leikkaa rocky road -levy pieniksi neliöiksi.
Voin suositella ohjetta, helppo tehdä ja on hyvää!
Lähde: https://www.k-ruoka.fi/reseptit/rockyroadpalat
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SUURI HISTORIANÄYTTELY
- OPISKELIJALEHTI SOPULIN VANHAT KANNET
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YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN!
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Tanska, Herning
Matkaraportti opettajan matkasta Tanskaan
tsekkaamaan, miten lähihoitajaopiskelijat
pärjäävät harjoittelussa tanskalaisessa palvelukodissa ilman yhteistä kieltä. Ja hyvinhän
ne pärjäsivät!

Saavuin Tanskan Billundiiin 6.5. klo 8.35 Tanskan
aikaa. Hain vuokra-auton, jossa onneksi oli navigaattori, ja
hurautin naapurikaupunkiin Herningiin ja sen liepeillä sijaitsevaan hotelliini Hotel Lynggaardeniin. Tanskassa
moottoritiellä saa huristella 130 km/h! Hotelli oli paikallinen omenahotelli, eli henkilökuntaa ei ollut paikalla ollenkaan. Sen sijaan hotellin tiskillä oli kirjekuori, jonka päällä
oli minun nimeni ja sisällä hotellihuoneen avain. Sunnuntaina kävin syömässä Herningin keskustassa olevalla kävelykadulla, jonka varrella olevat pikkuputiikit olivat sunnuntaisin kiinni. Tanskassa kaupat ovat muutenkin vähemmän
auki kuin Suomessa. Samalla ehdin tutustua Herningin keskustan viehättävään miljööseen.
Maanantaina 7.5. sovimme paikallisen yhdyshenkilömme, Social og SundhetsSkolen Herningin opettaja Rita Hedegaard Kristensenin viikon ohjelman. Ehdin käydä Legolandissa, joka on kyllä näkemisen arvoinen paikka myös
aikuisille, ja Tanskassa vierailevan ”must see”.
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Tiistaina 9.5. menimme Ritan kanssa naapurikaupunki Holstebron Beringshaveniin, joka on 120paikkainen palvelukeskus. Asiakkaina on pääosin
vanhuksia. Näin yhdyshenkilömme ensimmäistä
kertaa kasvotusten! Lähihoitajaopiskelijamme Jenna
ja Telma olivat aloittaneet Beringshavenissa työssäoppimisensa muutamaa viikkoa aikaisemmin, ja
menimme sinne väliarviointiin. Arviointiin osallistui palvelukeskuksen johtaja, opiskelijoiden työssäoppimista ohjaavat hoitajat, opiskelijat, Rita sekä minä. Arviointi sujui hyvin englantia, tanskaa,
suomea ja ruotsia puhuen sekä elehtien – kuten
yleensä! Asiakkaat olivat ottaneet opiskelijat hyvin
vastaan, ja työpaikkaohjaajilla oli pelkästään hyvää
sanottavaa. Työtahti tuntui Tanskassa leppoisalta,
hoitajilla on asiakkaille aikaa, ja asiakkaiden yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ihan
eri tavalla kuin Suomessa. Asiakkaat saavat esimerkiksi tuoda omat lemmikkinsä mukanaan palvelutaloon.

Arvioinnin jälkeen Rita esitteli minulle Holstebron yksikköä, jossa myös oli lähihoitajan tutkintoa vastaavaa assistentin koulutusta. Illalla kävimme vielä illallisella Herningin keskustassa Bryggeriet-ravintolassa, jossa tapasin Ritan kollegat Janen ja Kirstenin, belgialaiset opettajat Petran ja Ellyn sekä Oulaisissakin opettajavaihdossa
vierailleen Dorthen.
Keskiviikkona 10.5. Rita vei minut kierrokselle Herningin sosiaali- ja terveysalan kouluun. Koulu on noin
kymmenen vuotta sitten rakennettu, valoisa, ilmava ja
moderni oppilaitos. Siellä oppitunnit on jaksotettu niin,
että opettaja saa puhua kerralla 20 minuuttia, sen jälkeen opiskelijat jakaantuvat ympäri koulua sijoitettuihin, osin eristettyihin tiloihin tekemään ryhmätöitä ja
oppimaan toisiltaan. Sitten palataan takaisin luokkaan
20 minuutiksi.

Torstaina 11.5. näimme Ritan ja Dorthen kanssa Herningin koululla. Rita esitteli minulle tarkemmin tanskalaista koulujärjestelmää sekä assistentin opintoja.
Tanskassa koululaisille ei kuulu ilmaista ateriaa, vaan
oppilaat ja opiskelijat tuovat joko eväät kotoa, tai ostavat ruokansa joka päivä. Suunnittelimme Ritan kanssa
myös tulevia yhteisiä kv-projekteja.

Koulukierroksen jälkeen Rita vei minut yhdessä belgialaisten opettajien kanssa katsomaan Herningin liepeille
rakennettavaa uutta sairaalaa, joka valmistuessaan tulee työllistämään 3500 ihmistä! Lisäksi hän esitteli meille Herningin messukeskuksen, jossa järjestetään paljon isoja tapahtumia. Jopa Madonna on käynyt Herningissä! Lopuksi kiipesimme vielä veistoksen päälle - Elian, 32metrisen nykytaideteoksen päälle. Sen on
tehnyt taiteilija Ingvar
Cronhammar.

Seuraavaksi Dorthe vei minut kävellen kierrokselle läheisiin kouluihin. Tutustuimme paikalliseen päiväkotiin, alakouluun, yläkouluun, aikuislukioon ja kristilliseen kouluun. Kävimme myös Herningin kuuluisassa
kirjastossa, jonka tunnelma tempaisi mukaansa. Matkalla pysähdyimme sosioekonomisessa kahvilassa, Huset no 7:ssä, eli paikassa, joka työllistää vaikeasti työllistyviä ihmisiä.
Perjantai 12.5. oli Tanskassa arkipyhä, All Prayers
Day. Kaikki kaupat ja esim. museot olivat kiinni,
mutta hotellit olivat täynnä ja ihmiset kerääntyivät
hyggeilemään, eli viettämään aikaa yhdessä hyvän
ruoan merkeissä. Me lähdimme Ritan, belgialaisten
opettajien ja lähihoitajaopiskelijoiden kanssa noin tunnin ajomatkan päässä sijaitsevaan keskiaikaiseen kaupungiin Ringköpingiin. Vietimme siellä päivän kierrellen keskiaikaisia, kapeita mukulakivikatuja ja etsimme
kauniita kiviä Pohjoismerenrannalta.
Lauantaina 13.5. oli aika pakata. Lento lähti vasta illalla, joten ehdin viettää päivän Givskuld Zoossa lähellä
Billundia, josta lentoni lähti. Eläintarhassa sai kiertää
omalla autolla ja katsoa, kun leijonat, kirahvit, virtahevot ja norsut käyskentelivät autojen lomassa! Reissu
Tanskaan oli unohtumaton. On jännä nähdä, miten niin
lähellä voi olla niin erilaista. Ja miten hyvin opiskelijat
pärjäävät ulkomailla!
- Essi Rahja
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Jalkapalloottelu
Oulaisten ammattiopiston opiskelijayhdistys järjesti keväällä 2017 jalkapallo-ottelun Oulaisten ammattiopiston yksiköiden opiskelijoiden ja Haapaveden opiston maahanmuuttajaryhmän kanssa.
Leikkimielinen peli pelattiin sosiaali- ja terveysalan yksikön takapihalla sijaitsevalla nurmella. Sää oli juuri täydellinen jalkapallon pelaamiseen, ja pelaajiakin oli tullut paljon paikalle
pelaamaan. Myös katsojia riitti.
Aluksi oli aikaa lämmitellä ja potkia palloa ja näyttää omia taitojaan. Kaikilla oli hauskaa!
Lämmittelyjen jälkeen opiskelijayhdistyksen jäsenet kokosivat pelaajat yhteen. Toisin kuin
viime vuoden pelissä, maahanmuuttajaryhmä ja muut pelaajat sekoitettiin keskenään. Ilmeisesti maahanmuuttajaryhmä oli rökittänyt edellisenä vuonna niin, että joukkueita oli
pakko vähän tasoittaa. :)
Pelaajat jaettiin kahteen joukkueeseen, nauhallisiin ja nauhattomiin. Selvästikin opiskelijayhdistys onnistui joukkueiden tasoittamisessa, sillä peli oli hauska ja tasainen.
Peli oli mukavaa, mutta pallo tahtoi karata joskus kauas kentästä pelaajan potkaisessa ohi
maalin. Sekin asia saatiin toimimaan, kun yksi meni pallon
palauttajaksi kentän päähän.
Pelaaminen oli mukavaa niin
kauan kuin sitä kesti ja vähän
pitemmällekin, mutta lopulta
nauhalliset voittivat tämän
hauskan ja tasaisen ottelun.
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Oulaisten ammattiopiston opiskelijayhdistys
Oulaisten ammattiopistossa toimii opiskelijayhdistys, joka tunnetaan paremmin hallituksena. Opiskelijayhdistys koostuu kaikkien kolmen Oulaisten ammattiopiston yksikköjen
(liiketalous, ravitsemis– ja puhdistus sekä sosiaali ja terveysala) opiskelijoista. Opiskelijayhdistys vaikuttaa opiskelijoiden etuihin ja kokoukset tunnetaan myös rennosta meiningistä! Opiskelijayhdistys on kuluneen vuoden aikana järjestynyt muun muassa Amikselle arvoa –tapahtuman, kirjastokyselyn, koulukuvaukset sekä ajanut paljon opiskelijoiden asioita. Kaikilla on mahdollista päästä opiskelijayhdistykseen ja sitä kautta vaikuttamaan opiskelijoiden arkeen! Jos tulee kysyttävää opiskelijayhdistykseen liittyen, kysy uudelta puheenjohtajalta Oskari Parkkiselta tai ohjaavalta opettajalta Essi Rahjalta.
Opiskelijayhdistyksen jäsenet: Oskari Parkkinen (puheenjohtaja), Rebekka Kangasharju,
Aleksi Hintta, Jaana Mehtätalo, Jaakko Hätälä, Matti Ibragimov, Joni Vihelä, Anton Vähätörmä,
Miika Portti ja Eveliina Ollila.
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Oulaisten ammattiopistosta valmistuu joulukuussa 2017 sekä ammattilaisia että ammattilukiolaisia.
Tämä runo on omistettu kaikille ammattiin valmistuneille!

Hyvästi
On aika hyvästellä ja ovet sulkea
nyt koulu päätyy mutta matka jatkuu.
Jotkut pyrkii jatko opintoihin ja
jotkut töihin taas mutta aina

sydämessä me teidät muistetaan.

Kun iloisia olitte ja joskus surullisia
ja varmasti tulette muistamaan
ne raskaat koulu päivät ja
tylsät oppitunnit jotka oli
pakko jaksaa vaan.

Nyt hyvästi me sanotaan ja teidät
päästetään toivottavasti me joskus
tavataan.
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Kauppa, hallinto ja
tietojenkäsittely
Kosteenkatu 1
86300 OULAINEN
Puh. 040 7128 115
liiiketalous.oula@jedu.fi

Palvelualat
Oulaistenkatu 7

TERVETULOA

86300 OULAINEN

OPISKELEMAAN
JEDUUN!

Puh. 040 7128 116
ravitsemis.oula@jedu.fi

Muista kevään
yhteishaku

Terveys- ja hyvinvointialat

20.2. — 13.3.2018!

Kuntotie 2
86300 OULAINEN
Puh. 040 7128 117
sosiaali.oula@jedu.fi

Tykkää meistä Facebookissa sekä Instagramissa!
Koulutuskeskus Jedu
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@jeduofficial

