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PÄÄKIRJOITUS

Tulevaisuus ja
yhteisöllisyyden merkitys

U

usi vuosi on alkanut ja olemme kaikki täydessä vauhdissa. Työskentelemme kotona, vuorovaikutus tapahtuu
verkon kautta, eikä aikamme välttämättä riitä siihen, että
pohtisimme tulevaisuutta. Joka päivä mietimme, miten me
itse ja opiskelijat jaksamme ja saavutamme hyviä oppimistuloksia tässä tilanteessa.
TOOLin kokouksissa on jo pohdittu tulevia sopimusneuvotteluja, valtiovallan koulutuspoliittista selontekoa, asemaamme OAJ:ssä, työssä jaksamista sekä tekijänoikeuksia ja
jatkuvan oppimisen muutoksia. Välillä pilkahtaa myös esille,
minkänäköinen on toolilaisten arki, kun koronakriisi on ohi.

YKSI HAVAINTO ON, ETTÄ KUKIN on asemoitunut omalla
tavallaan koronatilanteeseen. Jokainen opettaa omalla tavallaan, myös tässä tilanteessa. Selvää on, että ammattikorkeakoulun yhteisöllinen tuki on heikentynyt merkittävästi.
Tämä pätee opettajiin, laboratorio- ja projekti-insinööreihin
sekä opiskelijoihin. On vaikeaa ylläpitää kannustavaa yhteisöllisyyttä videoyhteyden kautta.
Tekujen tavoissa on piillyt oma kollektiivin tapa kouluttaa
käytännönläheisiä insinöörejä ja kehittää osaamista tekniikan aloilla. Se on eri maailma kuin yliopistojen suhteellisen
anonyymi ympäristö ja itsenäinen oppiminen. Toki yliopistossakin syntyy yhteisöllisyyttä ja tehdään ryhmätöitä, mutta Tekussa on oma ilmapiiri.
REALISTINEN OLETTAMUS ON, että me emme palaa siihen,
mikä oli vallalla vuosi sitten. Maailma muuttuu koko ajan ja
varsinkin mullistavien tapahtumien jälkeen. Insinöörikoulu-
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tus ei palaa samoihin uriin, vaikka korona olisi selätetty ensi
syyslukukauden alussa.
Me menemme varmaan takaisin luokkaan, ja toivon mukaan voimme yhdessä opiskelijoitten kanssa rakentaa hyvää
yhteistyötä ja yhteisöllistä oppimista. Toisaalta me olemme
varmasti kyvykkäämpiä ja osaamme hyödyntää oppimaamme ja täydentää opetustamme uusilla menetelmillä. Rutiinit
uusille käytännöille löytyvät yhtäkkiä kaikilta toolilaisilta.
Aika hyvä ponnistus!
MITEN SITTEN JATKO? Ensi vuosi? Missä ollaan ja miten tehdään? Selvää on, että opetusmetodin valinta on edelleenkin opettajan oma valinta, ja näin pitääkin olla. Tehokkuutta
voidaan nähdä siinä, että kyberavaruuteen mahtuisi paljon
enemmän opiskelijoita kuin luokkaan, mutta taitaa olla niin,
että on parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla – viitaten yhteisöllisyyden merkitykseen. Kun puhutaan oppimistuloksista, yhteisöllinen luokkahuonemalli taitaa olla huomattavasti tehokkaampi, varsinkin kun halutaan antaa yhä
suuremmalle ryhmälle korkeakoulutusta.
Käytäntöjä voidaan ja tullaan varmasti täydentämään erilaisin digitaalisin keinoin. Nämä keinot ovat selvästi meidän
käsissämme, samalla lailla kuin liitutaulu ja OH-kalvot ovat
olleet. Opettajuus ei ole pelkästään puhujan luento, vaan
ne kaikki seikat, jotka ohjaavat oppimista. Vaalitaan opettajan vastuuta tehtävästään ja sen toteuttamisesta, laadun
ja tehokkuuden nimessä. Oikeus tehdä hyvää työtä omalla
tavalla.
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LEDAREN

Framtiden och
gemenskapens betydelse

D

et nya året har börjat och vi är i full fart. Vi jobbar hemifrån, vi träffas via nätet och tiden räcker inte riktigt till för
att vi skulle hinna fundera så mycket på framtiden. Vi måste,
var dag, fundera på hur vi och studeranden ska orka, och
hur vi ska uppnå bra studieresultat i detta läge.
På olika möten inom TOOL har det dryftats kommande
start av avtalsförhandlingar, statsrådets utbildningspolitiska
redogörelse, vår position inom OAJ, hur medlemmarna upplever situationen, samt upphovsrättsfrågor och förändringar
gällande kontinuerligt lärande. Allt emellanåt dyker också
frågan upp: Hur ser vardagen ut för TOOL:s medlemmar då
Coronarisken är under kontroll.

EN IAKTTAGELSE ÄR ATT VI ALLA förhåller oss på vårt eget
sätt till Corona-situationen. Var och en undervisar på sitt
eget vis, även i denna situation. Det är klart att gemenskapens stöd på yrkeshögskolorna sviktar betänkligt. Detta
gäller för lärare, för laboratorie- och projektingenjörer, men
också för studeranden. Det är svårt att få ett bra stöd från en
gemenskap via en videoförbindelse.
Det finns en ingrodd kollektiv förståelse inom ingenjörsutbildningarna av hur man utbildar ingenjörer och utvecklar praktisk teknisk kompetens. Det är en annan tillvaro än
universitetens relativt anonyma miljö, och deras upplägg
med självständiga studier. Visserligen uppstår även här gemenskaper och man arbetar tillsammans, men vi har vår
egen atmosfär.
ETT REALISTISKT ANTAGANDE ÄR att vi inte återgår till det
som varit. Världen förändras hela tiden, och speciellt i sam-
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band med stora händelser. Ingenjörsutbildningen återgår
inte till samma spår som vi hade för ett år sedan, även om
Coronarisken har gett vika till nästa hösttermin.
Vi går säkerligen tillbaks in i klassrummen, och, ska vi hoppas, så kan vi tillsammans med studeranden bygga ett bra
samarbete och en god lärgemenskap. Å andra sidan så är vi
säkert mycket skickligare. Vi kan nu bättre utnyttja vårt eget
lärande och komplettera vår undervisning med nya metoder. Helt plötsligt så har alla våra medlemmar rutin på nya
verktyg och praxis. En ganska bra insats!
HUR BLIR DET MED FORTSÄTTNINGEN? Nästa år? Var är vi
och hur gör vi? Det är uppenbart att det fortsättningsvis
ska vara läraren som väljer undervisningsmetod. Man kan
se det som att det finns en effektivitetspotential med att ha
många studeranden i cyberspace, i stället för att de sitter i
klassen. Det torde dock vara bättre att ha en fågel i handen
än tio i skogen – utgående från behovet av gemenskap för
lärandet. En gemenskap i ett klassrum torde vara mycket effektivare vad gäller lärande, speciellt när man vill ge högskoleutbildning till en allt större grupp.
Man kan, och kommer säkert att komplettera undervisning och arbete med olika digitala verktyg. Dessa verktyg
finns nu klart i våra händer, liksom svarta tavlan och OHfolierna funnits. Undervisning är inte bara en fråga om föreläsningen, utan det handlar om allt som leder till lärande. Vi
ska hävda lärarens ansvar för sitt uppdrag och dess genomförande, med hänsyn till kvalitet och effektivitetsmål. Vi ska
ha rätt att göra bra arbete på vårt eget sätt.
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PÄÄTOIMITTAJALTA

Toolilainen – Ammattikorkeakoulujen tekniikan ja
liikenteen alan järjestölehti

75-vuotias TOOL,
45-vuotias Toolilainen

T

änä vuonna 2021 TOOL täyttää 75
vuotta ja Toolilainen-lehti 45 vuotta.
Merkkipäivä näkyy Toolilaisissa: Arkilogon tilalla on kaksi Taru Kurenniemen
suunnittelemaa juhlalogoa. Jokaisessa
vuoden 2021 lehdessä on juhlajuttu,
jonka erotat juhlalogosta. Tässä lehdessä se on Hummeripoikien tarina sivulla
6. Vieraskynäkirjoittajia voi olla useampia kuin vain yksi, esimerkiksi tällä kertaa tiede- ja kulttuuriministeri Annika
Saarikko sekä rehtori (emeritus) Markku
Lahtinen. Takakansiin kerätään vanhoja
valokuvia TOOLin ja toolilaisten historian varrelta.

VIISI VUOTTA SITTEN julkaistiin Toolilainen lehtien lisäksi erillinen juhlalehti,
juhlajulkaisu. Seuraavaksi muutamia
poimintoja siitä. Onko mikään muuttunut viidessä vuodessa, jopa kehittynyt
parempaan suuntaan?
TEKNILLISEN KOULUTUKSEN kansallinen yhteistyöryhmä asetti jo vuonna
2009 tavoitteeksi sen, että suomalaisessa insinöörikoulutuksessa tulee päästä
kansainvälisen
insinöörikoulutuksen
laatuyksiköiden tasolle eli opettaja–
opiskelija-suhdelukuun 1:10. Sen sijaan
tuo suhdeluku oli kasvanut vuoden
1/2021 Toolilainen

2009 luvusta, joka oli noin 26, vuoden
2014 lukuun 31. Tuo kertoo, että yhdellä
opettajalla on yhä enemmän opiskelijoita opintojaksolla. Siis yhä enemmän
opiskelijoita huomioitavana, yhä enemmän harjoitustöitä ja kokeita tarkastettavana sekä arviointeja tehtävänä.
Tuohon nähden dramaattista on, että
Sivistan sopimuksessa olleiden tekniikan ja liikenteen opettajien palkkakehitys suhteessa kuluttajahintaindeksiin oli
viidestä viiteentoista prosenttia miinusmerkkinen niin lehtoreilla kuin yliopettajillakin. Ainoastaan Avaintan sopimuksessa olleiden yliopettajien palkka
oli hieman noussut, lehtoreilla laskenut.
Palkkakehitystä tarkasteltiin aikajaksolta 1988–2016.
Lisäksi viisi vuotta sitten vaikutti siltä,
että opetuksesta vastaa yhä vähälukuisempi opetushenkilöstö: tekniikan ja
liikenteen alan opetushenkilöstön määrä oli laskenut vuoden 2003 noin 1650
opettajasta vuoden 2014 noin 1300
opettajaan.
Myös TOOLin vaalikelpoisten jäsenten lukumäärä laski parilla sadalla vuodesta 2006 vuoteen 2016. Eläkeläisjäsenten määrä sen sijaan oli kasvussa.
Syy vaalikelpoisten jäsenten määrän
laskuun löytynee opetushenkilöstön
rekrytointihaasteista ja toisaalta toimien täyttämättä jättämisestä.
Iloinen tilastotieto viisi vuotta sitten
oli se, että insinöörien työllistyminen
oli tasaisen hyvää vuosien 2009 ja 2014
aikana. Valtaosa oli vakituisessa työsuhteessa, kun tilannetta tarkasteltiin vuosi
valmistuminen jälkeen.
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TÄMÄN LEHDEN keskiaukeamalle on
koottu valokuvia edellisestä juhlasta.
Tavoitteena on juhlia myös tänä
vuonna, jos kokoontuminen juhlaan
suinkin on turvallista.

Toimitus pidättää itsellään oikeuden
muutoksiin.

MIRKA AIRESVUO

ETUKANNEN KUVAT:
Lauri Heikkinen, Heini Hietikko,
Tapio Hellman
TAKAKANNEN KUVAT:
Toolilainen-lehti 3/2012:
Insinöörikoulutusta 100 vuotta
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HUMMERIPOJAT LAULOI ITSELLEEN

kuva: Hummeripoikien arkisto

KARTANON!

Eipä tiennyt TOOLin johtoryhmä,
mihin joutui, kun koronavuonna
2020 hakeutui Porkkalaan kokoustamaan. Kahden päivän mittaisen
seikkailun jälkeen oli kotiinviemisinä
aimo annos historiatietoa, teekkarihuumoria ja TOOLille räätälöity
ikioma laulukirja!

kuva: Jenni-Justiina Niemi

Mutta annetaanpa Villa Hummerheimin isännän, Ilkka Aaltosen
itsensä kertoa...

HUMMERITARINAN ”TODELLA
PITKÄN” VERSION TIIVISTELMÄ...
– Haluatteko keskipitkän, todella pitkän vai
perusteellisen version tarinastamme? aloitti
Aaltonen.
– No tuota... kauankos se ”todella pitkä”
kestäisi? kysyi Jarno Varteva varovaisesti.
– Riippuu vähän loppuaplodien pituudesta.
– Otamme sen! Saa tiivistää... meillä on
tiettyjä tulostavoitteitakin tälle päivälle.

Hummeripojat on maailman suurimpia
kvartetteja – siinä laulaa viisi miestä:
Pasi Himanen, Timo Ranta-aho, Jukka
Vaari, Lauri Kärnä ja Ilkka Aaltonen.
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AJANKOHTAISILLA HUUMORILAULUILLA YRITYSTEN HOVINARRIKSI!
Hyvä! Lähtekäämme siis liikkeelle vuodesta 1986, jolloin
tapahtui useita dramaattisia
asioita: Tshernobyl räjähti,
Palme murhattiin, Kekkonen
kuoli ja lauluyhtye Hummeripojat perustettiin! Keskitytään
tarkastelemaan tätä viimeistä
episodia:
Teekkarikuoro Dominante oli
elokuun lopulla lähdössä Italiaan viikon mittaiselle kilpailumatkalle. Tälle reissulle perustettiin ns. ”matkakvartetti”,
jonka motiivina oli lähinnä
viihdyttää itseään naurattamalla paikallisia signorinoja
Gorizia-nimisen pikkukaupungin yössä. Yhtyeen oli tarkoitus elää vain tuon reissun
ajan.
Kuinka ollakaan, puuha osoittautui niin hauskaksi, ettei sitä
maltettukaan lopettaa kotiin
saavuttuamme, vaan aloimme
ottaa vastaan keikkatarjouksia.
Yritysmaailma ja varsin pian
myös valtiovalta alkoi kiinnostua a cappella -yhtyeestä, jonka tavaramerkkinä oli alusta
1/2021 Toolilainen

saakka räätälöidä laulunsa aina kulloisenkin tilaajan ”näköisiksi” – saatoimme laulaa
ATK-ohjelmistoista, betoniraudoituksesta tai talousalan
ajankohtaisista käänteistä!
Yhtäkkiä markkinat suorastaan räjähtivät silmillemme!
Työtilauksia satoi ovista ja ikkunoista niin paljon, että jonkun meistä oli uhrattava oma
diplomi-insinöörinuransa lauluviihteen alttarille. Meikäläinen äänestettiin siinä vaiheessa porukan ”vähiten insinööriksi”, joten minusta tuli perustamamme osakeyhtiön
toimitusjohtaja.

Minulla oli siis koko yö aikaa
säveltää neliäänistä budjettia!
Aamulla faksasin nuotit pojille, ja he opettelivat stemmansa
työpäivänsä aikana. Illalla astelimme sitten suoraan lavalle
pressin eteen. Ja niillähän oli
niin hauskaa, että unohtivat
haukkua budjetin! Iirolta tuli
tunnustusta:
– Jesh! Tää meni pojat just niin
kuin mä suunnittelin!!
Tuon keikan jälkeen alkoi tulla
vastaavia haasteita sitä tahtia,
että sain sanoa lopulliset hyvästit lupaavasti alkaneelle
sähköinsinöörin uralleni.
Ja kun kymmenkunta vuotta
oli lauleskeltu – takana jo tuhatkunta keikkaa – tuli väistämättä eteen tilanne, ettemme
enää millään ehtineet juoda
keikkapalkkioita pois. Siinä
vaiheessa kysäisin puoliksi
leikilläni laulajaveljiltä, olisiko
1/2021 Toolilainen

kuva: Heli Naskali

Syksyllä -91 tuli sitten käänteentekevä puhelu:
– Viinasen Iiro tässä, terve!
Onko teillä huomenillalla mitään erityistä?
– No... alkaa kuulostaa siltä,
että on...??
– Joo! Mun pitäis esittää lehdistölle tän maan historian surkein budjetti... ja vähän pelkään, että ne nauraa mulle.
Voisitteko tulla laulamaan sen
ensimmäisen sivun?
– Öööh... totta kai tullaan!
– Hienoa! Faksaan sen sulle...

yhteinen kesämökkipaikka mahdollinen
ratkaisu.
Herrat reagoivat ehdotukseen ”insinöörimäisellä innostuksella”:
– Noo, ei me nyt vastustetakaan.
Tulkitsin saaneeni avoimen mandaatin alkaa etsiä merenrantapaikkoja. Katselin pari vuotta tarjontaa Porvoo-Tammisaari
-sektorista, mutta tyrkyllä oli vain huonoja tai todella huonoja kohteita. Kun kevättalvella -98 olin jo luopumassa leikistä,
osuin sattumoisin Tapiolan Osuuspankkiin
jossain rutiiniasioissa.
OIKEASSA PAIKASSA OIKEAAN
AIKAAN!
Pankkitiskillä seisoi vieressäni iäkäs herrasmies, joka puhutteli naapurivirkailijaa:
– Ottaisiko pankkinne erään tontin Porkkalasta myyntiin? Se menee ensimmäiselle,
joka siitä kuulee...

Puutuin yllättyneenä puheeseen:
– Anteeksi... nyt taisin olla se ensimmäinen?
Kuulisin mielelläni lisää...
– Oletko valmis tekemään nopean ratkaisun? Minulla on kolme kuukautta elinaikaa!
täräytti mies.
Se oli eittämättä siihen astisen elämäni
dramaattisin hetki! En keksinyt siihen hätään oikein mitään fiksua sanomista – eivätkä pankkineiditkään olleet järin halukkaita puuttumaan puheeseen. Vanhus keskeytti itse kiusallisen hiljaisuuden:
– Mitä sinä odotat? Minulla on aina vain
vähemmän sitä elinaikaa...
Siihen oli jo pakko vastata jotain:
– No, voi kehno!? Mutta... mentäiskö... öh...
katsomaan sitä tonttia?
– Mennään helvetissä!
Matkalla Porkkalaan herra jutteli:
– Olen elänyt hyvän elämän... 75 vuotta.
mutta nyt se sitten kuulemma päättyy.
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kuva: Heli Naskali

Juoksuhauta ja korsu tulivat Hummerheimiin
erikoisella tavalla: itäkarjalainen sahanomistaja
halusi päästä ”tyylikkäästi” eroon ikivanhasta,
luoteja ja kranaatinsirpaleita sisältävästä tukkikasasta!

Mies kertoi pragmaattiseen tyyliin tulleensa suoraan lääkäriltä pankkiin myymään
tonttiaan.
– Haluan mennä kotiin kahden uutisen
kanssa...

kuva: Kaari Saarma

Nipistelin itseäni silloin – ja nipistelen yhä,
20 vuotta myöhemmin. Elämä muuttui
kertaheitolla. Koska tontti löytyi näin läheltä pääkaupunkia ja yritysmaailmaa,
päätimme luopua alkuperäisestä, perheidemme yhteisestä ”kesämökkiajatuksesta”
ja antaakin sinne pystytetty Villa Hummerheim kaikkien asiakkaidemme ja ystäviemme kokous- ja juhlapaikaksi.

Kävijöitä on riittänyt keskimäärin sata ryhmää joka vuosi. Valtteinamme ovat sopiva
sijainti, Porkkalan miehityshistoria venäläisten rakentamine juoksuhautoineen ja
korsuineen sekä kaksi tilavaa saunaa (savuja tavallinen) erillisillä uimarannoillaan.
Majoitustilaa on 15:lle.
Hummeripojat ovat tehneet 1587 keikkaa,
mikä tarkoittaa keskimäärin 0,9 esiintymistä joka viikko 35 vuoden ajan. Tällaisen
tilausmäärän ovat mahdollistaneet kaksi
perusasiaa: emme käytä instrumentteja
emmekä äänentoistolaitteita, joten keikan
pituus on tavallisesti vain 15 minuuttia.

Laulamme tyypillisesti iltatilaisuuden ”kahvi-konjakkivaiheessa” 4-5 tarkkaan mietittyä ja sanoitettua kappaletta
sopivalla huumorilla höystettynä – ja lähdemme kotiin.
Emme jää ryyppäämään asiakkaiden kanssa... paitsi jos erikseen pyydetään!
Toinen päämotiivi keikkailun
jatkamiselle on ollut se, että
aina välillä toimeksiannot vievät sellaistenkin ovien taakse,
jonne ei muuten olisi koskaan
mitään asiaa. Hummeritaiteesta ovat vuosien varrella nauttineet niin vuorineuvokset, presidentit kuin kuninkaallisetkin.
Erikoisin toimeksianto tuli v.
2003 maailman suurimmalta
lääketehtaalta, amerikkalaiselta
Eli Lillyltä:
– Tulette ensi tiistaina aamukoneella Helsingistä Riikaan...
ja vaihdatte siellä saman tien
toiseen koneeseen ja lennätte
takaisin Helsinkiin!
– Kuulostaa helpolta... pitääkö
laulaakin joissain vaiheessa?
– Juu! Siinä paluulennolla on
kaikki Suomen urologit. Ovat
olleet kolme päivää Latviassa
nauttimassa yhtiömme vieraanvaraisuudesta. Viimeisenä iltana on juhlittu perusteellisesti ja

Savusaunassa punaisimmastakin
hummerista tulee mustanpuhuva!
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Loppuaplodit olivat onneksi kohtuulliset, joten aikaa jäi vielä kajakkiretkelle. Meloimme ”Algoth Niskan
kivelle”, joka on saanut nimensä siitä, että tämä kuuluisa salakuljettaja
(ja iskelmälaulaja Dannyn vaari!)
onnistui kieltolain aikana pari kertaa harhauttamaan tulliveneet samalle karille!

kuva: Heli Naskali

Otimme herran muistoksi pirturyypyt, minkä jälkeen TOOLin johtoryhmä pääsi jatkamaan pahoin kesken jäänyttä kehityskeskustelua.
pitkään. Kun tohtorit sitten aamukrapulaisina hoippuvat koneeseen, he haluavat todennäköisesti nukkua. No... teidän
tehtävänne on huolehtia siitä,
ettei yksikään lääkäri nuku, sillä laulatte heille koko lennon
ajan erektiohäiriölauluja.
Ymmärsitkö?
– Asia harvinaisen selvä.
Kyseessä oli Cialis-lääkkeen,
Viagran pahimman kilpailijan,
Suomen lanseeraus. Se haluttiin tehdä niin, että lääkkeen
nimi taatusti jäisi mieleen...

Kun
TOOLi täyttää
seitkytviis,
kaikki juhlimaan heti siis!
Maisterit ja lehtorit,
naama samppanjaan,
myös rehtorit...

Taisi jäädä!
Lentoemäntien pokka
oli pettää moneen
otteeseen.

TOOLIA
TAALIA
TALLA
LLAA

kuva: Liisa Kosonen

!

kuva: Heli Naskali
1/2021 Toolilainen

Ilkka on ideoinut laulukirjan yli 300
yritykselle tai yhteisölle. TOOLin kirja
korkataan viimeistään kesäjuhlissa 2021.

Havusaunan laituri on
hummerinsaksen muotoinen.
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TOOL Seinäjoki ja SeAMK esittäytyvät
Seinäjoella on järjestetty tekniikan opettajien edunvalvontaa ja virkistystoimintaa
vuodesta 1968 lähtien eli
yli puolen vuosisadan ajan.
Alussa toimittiin Teknisten
oppilaitosten opettajainliiton alaosastona ja vuodesta
1996 lähtien TOOL Seinäjoki
ry:nä.

S

ääntömääräisten kevät- ja syyskokousten yhteyteen olemme pyrkineet järjestämään yritysvierailuja tai
jotain muuta aktiviteettia. Olemme
tutustuneet Suomen suurimpaan aurinkosähköpuistoon Atrian Aurinkoon
Nurmossa. Puisto koostuu 22 000 aurinkopaneelista, joiden pinta-ala vastaa
yhdeksää jalkapallokenttää. Puhtaan
sähkön tuottamisen ohella aurinkopuistossa tutkitaan aurinkosähkön varastointia sekä testataan auringonkierron
mukaan kääntyviä paneeleita.
Olemme vierailleet Finn-Powerin
uudessa tuotantolaitoksessa, josta oli
artikkeli Toolilaisessa (4/2019). Lisäk-

Jokavuotiseen toimintaan kuuluu olennaisena osana laavuretki. Kuvassa ollaan
Hepakat-laavulla Ilmajoen Tuomikylässä.

si olemme vierailleet Valiolla, Epecillä,
Rakennus K. Karhu Oy:llä, Peabilla, Seinäjoen Energialla ja Seinäjoen voimalaitoksella.
Keilahalli on toiminut kokouspaikkana useamman kerran, ja Seinäjoen alueen laavut ovat tulleet jäsenille tutuksi.
Perinteiset laavukävelyt ja -pyöräilyt
tehdään keväällä ennen kesälaitumelle
lähtöä ja syksyllä, kun palataan töihin.
Makkarapaiston ja kahvittelun lomassa
vaihdetaan kuulumisia.
TOOL Seinäjoki ry:n oma WhatsAppkanava on aktiivisessa käytössä etenkin
perjantai-iltaisin, mutta myös viikonloppuisin ja loma-ajalla. Kuvia sinne on

kertynyt 488 kappaletta ja videoita 45.
Kanava on tärkeä sekä ammatillisen, pedagogisen että viihteellisen informaation media.
Vuoden 2021 alusta Seinäjoelle perustettiin B-mallinen työantajakohtainen paikallisyhdistys: OAJ:n Seinäjoen
ammattikorkeakoulun paikallisyhdistys.
Yhdistykseen liittyivät Seinäjoen kauppa- ja kulttuuriopettajat ry, Seinäjoen
sosiaali- ja terveysalan opettajat ry ja
TOOL Seinäjoki ry. sekä kolme henkilöjäsentä. Yhdistykseen kuuluu 120
opettajajäsentä. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin suurimman opettajayhdistyksen sos-terin
Tanja Hautala. Puheenjohtajan lisäksi
hallitukseen valittiin kuusi muuta hallituksen jäsentä, kaksi kustakin opettajayhdistyksestä.

SeAMK:n Tekniikan yksikkö

TOOL Seinäjoen hallitus vuosimallia 2020. Arto Saariaho, Heikki Heiskanen, Ismo Tupamäki,
Veli Autio, Ilkka Loukola, Paula Pihlaja ja Tapio Hellman.
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Teknillinen koulu aloitti toimintansa
väliaikaisissa tiloissa Puskantiellä 1967.
Rehtorina toimi Pentti Uusi-Kauppila.
Uusi koulurakennus vihittiin käyttöön
1970 Törnävällä, tulevan Provinssi-festivaalin lähistöllä. Opiskelijoilla oli valittavissaan kolme osastoa ja neljä opintosuuntaa: auto- ja maataloustekniikka
konetekniikan osastossa, talonrakennus ja kunnallistekniikka rakennustek1/2021 Toolilainen

TOOL Seinäjoki 2021

Tekniikan yksikön henkilökuntaa Saksaan suuntautuneella yhdistetyllä työ-tyhymatkalla
toukokuussa 2018. 23 henkeä vieraili saksalaisissa ammattikorkeakouluissa 3–4 hengen
ryhmissä: Aschaffenburg, Coburg, Düsseldorf, Nürnberg, Schweinfurt ja Würzburg. Kuvassa
ollaan viettämässä yhteistä tyhy-viikonloppua Würzburgissa.
Seinäjoen
Jouppilassa,
lähellä SeAMKin kampusta,
on loistavat
ulkoilumaastot, joissa on
hyvä käydä
kollegojen
kanssa vaikkapa sähköfatbikemaastopyöräretkellä.

niikan osastossa ja puusepänteollisuus
puuosastolla.
Elintarviketekniikan opintolinja sai
ammattikasvatushallituksen
hyväksynnän 1983, ja sitä varten rakennettu
laajennusosa valmistui 1985, jolloin
teknilliset koulut muuttuivat teknillisiksi
oppilaitoksiksi. Pauli Huhtamäki aloitti
oppilaitoksen rehtorina 1990, ja insinöörikoulutus aloitettiin juuri elintarviketekniikassa 1991.
Syksyllä 1992 oppilaitos liittyi väliaikaiseen ammattikorkeakoulukokeiluun,
ja insinöörikoulutus alkoi rakennus- ja
puutekniikan koulutusohjelmissa. Ammattikorkeakoulun rehtoriksi valittiin
Tapio Varmola.
1990-luvulla lähdettiin kehittämään
kansainvälisyyttä, ja ensimmäiset yhteistyökumppanit haettiin Saksasta
Hampurin, Rosenheimin ja WürzburgSchweinfurtin ammattikorkeakouluista.
AMK-kokeilu vakinaistettiin 1995,
ja teknikkokoulutus loppui 2001, kun
auto- ja työkonetekniikan teknikkolinja suljettiin. Uusia koulutusohjelmia
aloitettiin, kuten tuotantotalous 1993
(–2000), rakennuskonservointi 1994
(–2015) ja mekatroniikka 1996, joka korvattiin tietotekniikalla 2001 (–2016).
Toiminnan kasvaessa tilat Törnävällä
jäivät ahtaiksi, ja mekatroniikan ja tietotekniikan koulutusohjelmille raken1/2021 Toolilainen

nettiin teknologiakeskus Framiin uudet
toimitilat 2003.
Vuonna 2007 koko tekniikan yksikkö
muutti Framin tiloihin. Automaatiotekniikan koulutus alkoi. Vuonna 2011
solmittiin kaksoistutkintosopimus saksalaisen Aschaffenburgin ammattikorkeakoulun kanssa automaatio- ja tietotekniikan koulutuksissa.
Ylemmän AMK:n koulutus rakennustekniikassa alkoi 2008 ja teknologiaosaamisen johtamisen YAMK 2010.
Auto- ja työkonetekniikan sekä rakennustekniikan uudet laboratoriotilat valmistuivat 2015.
Tietotekniikan koulutus lopetettiin
2016, mutta aloitetaan tietotekniikan
osaajien korkean kysynnän takia uudelleen 2021. Uusi englanninkielinen koulutusohjelma Automation Engineering
aloittaa syksyllä 2021.
Tänä päivänä Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikkö on yksi
Suomen vetovoimaisimmista.
SeAMK tekniikan koulutusohjelmat
ovat Bachelor of Engineering, Automation Engineering, Automaatiotekniikka,
Bio- ja elintarviketekniikka, Konetekniikka, jossa mahdollisuus suuntautua
Kone- ja tuotantotekniikkaa tai Auto ja
työkonetekniikkaan, Rakennustekniikka ja Tietotekniikka sekä Rakennusmestari (AMK).

Jäseniä on 45, joista kolme on seniorijäsentä.
• puheenjohtaja Heikki Heiskanen (TOOL/OAJyhteyshenkilö)
• varapuheenjohtaja Jyri Lehto
• sihteeri Arto Saariaho (luottamusmies,
SeAMK-yhteyshenkilö)
• taloudenhoitaja Ismo Tupamäki
(yhdyshenkilö, tiedotusvastaava)
• Veli Autio (liikuntavastaava)
• Tapio Hellman (some-, kulttuuri- ja
tapahtumavastaava)
• Jarno Arkko (varainkeruu)
• Paula Pihlaja (PR-vastaava, kokousvalmistelut)
• taloudenhoitaja Ismo Tupamäki (yhdyshenkilö,
tiedotusvastaava)

Seinäjoen
ammattikorkeakoulu
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri, SeAMK Ruoka,
SeAMK Sosiaali- ja terveysala sekä SeAMK Tekniikka
Kampus: Framin alueella molemmin puolin jokea;
toisella puolella on Framin kampus ja joen toisella
puolella Kampustalo. Suurin osa SeAMKin toiminnasta on Framin kampuksella.
Opiskelijoita: 4800, joista tekniikassa noin 1200.
Henkilökuntaa: 344, josta tekniikan kirjoilla noin
50.
Avoin AMK: SeAMK Tekniikassa oli jatkuvan oppimisen opintopisteitä vuonna 2020 yhteensä 4905
(näistä avoimen AMKin pisteitä 3126 ja yhteistyöopintopisteitä 1779)
Kansainvälisyys: Vuosittain SeAMKissa opiskelee
lähes 300 ulkomaista vaihto-opiskelijaa.
AMK-tutkintoja: 20, joista kolme englanninkielistä ja seitsemän tekniikassa
Ylempiä AMK-tutkintoja: 13, joista yksi on
englanninkielinen ja neljä tekniikassa
Englanninkielisiä koulutuksia: Kolme AMKtutkintoa, joista yksi on tekniikassa ja yksi YAMKtutkinto.
SeAMK nousi Suomen parhaaksi ammattikorkeakouluksi valtakunnallisen valmistumisvaiheen
opiskelijapalautekyselyn (AVOP) tuoreissa tuloksissa. SeAMK sijoittuu ensimmäiseksi tarkasteltaessa
niin AMK-tutkintoja kuin AMK- ja YAMK-tutkintoja
yhdessä. AMK-tutkinto-ohjelmista koko maan
kärkeen sijoittuvat muun muassa tradenomien,
konetekniikan insinöörien, bio- ja elintarviketekniikan insinöörien, automaatiotekniikan insinöörien,
restonomien sekä geronomien tutkinto-ohjelmat.
Lähde: Jumppanen, A. & Riukulehto, S. 2015:
Puskasta Framille - Viisikymmentä vuotta tekniikan
opetusta Seinäjoella. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B.
11
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Kierrän työssäni säännöllisesti eri puolilla Suomea tavaten
ihmisiä ja alueiden keskeisiä toimijoita, kuten yritysten,
järjestöjen, korkeakoulujen ja kuntien edustajia. Viime
kuukausina tapaamiset ovat siirtyneet etäyhteyksien päähän. Keskusteluissa nousee lähes poikkeuksetta esille kaksi
tärkeää kysymystä: saavutettavuus ja osaavan työvoiman
saatavuus. Koulutus ja tutkimustoiminta sekä liikenneinfra
ja toimivat tietoliikenneyhteydet ovat maamme elinvoiman
ruisleipäasioita.
12

N

äiden kysymysten merkitys korostuu tulevina aikoina. Meidän osattava elää kahta aikaa. Ensin meidän on
saatava rokotukset rullaamaan, ihmisten elämä raiteilleen ja talous elpymään.
Koronan jälkeen edessämme on mittava jälleenrakennustyö. On ensiarvoisen
tärkeää, että käännämme katsetta kohti
parempaa huomista, astumme valoon.
1/2021 Toolilainen

ANNIKA SAARIKKO

Tiede- ja kulttuuriministeri, Kuva: LAURI HEIKKINEN

Sumusta
valoon

tämisrauhasta. Aina vain monimutkaisemmaksi käyvässä maailmassa uudet
ajatukset ja innovaatiot syntyvät aina
alhaalta ylöspäin.
KORKEAKOULUILLA PITÄÄ olla aidot
mahdollisuudet toimintansa omaehtoiseen kehittämiseen, jonka perustana on
opetushenkilöstön ja tutkijoiden arjessaan tekemä perustyö. Korkeakoulujen
toimintaedellytyksiä ovat vahvistaneet
korkeakoulujen
perusrahoitukseen
tehdyt korotukset ja kustannustason
nousun täysimääräinen korvaaminen.
Yhteisiä varoja pitää käyttää viisaasti.
Kysymykseni korkeakoulujen johdolle
aina onkin, miten he ovat hyödyntäneet
saamansa rahoituslisäystä.

KORKEAKOULUTUKSEN, tutkimuksen
ja uusien teknologioiden merkitys on
Suomen nousussa aivan keskeinen.
Ammattikorkeakoulut ja yliopistot
tarvitsevat välineitä, joilla ne pystyvät
luomaan uutta ja vastaamaan yhteiskunnan muutokseen. Tästä ajattelusta
lähtee minulle arvokkain korkeakoulupolitiikan periaate vakaudesta ja kehit1/2021 Toolilainen

TULEVAISUUDEN avainkysymys on,
miten osaamme yhteiskunnassamme
hyödyntää vahvemmin korkeakoulujen
tuottamaa osaamista. Kun uusia ammatteja syntyy ja vanhoja katoaa, tarvitsemme osaamista entistä enemmän.
Tämän vuoksi olemme halunneet lisätä
korkeakoulujen aloituspaikkoja sekä
avata uusia koulutusvastuita alueille,
joissa kärsitään voimakkaasta osaajapulasta.

MIELESTÄNI suomalainen korkeakoulujärjestelmä ei ole ikinä valmis. Korkeakoulujärjestelmämme vahvasta perustasta ei pidä tinkiä, mutta korkeakouluilla pitää olla nykyistä paremmat
mahdollisuudet vastata eri alojen ja alojen nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin. Koulutuksen kysyntä ja tarjonta on
saatava kohtaamaan ajasta ja paikasta
riippumattomammalla tavalla.
KORKEAKOULUJEN yhdessä käynnistämä digivisiotyö on erinomainen lähtölaukaus tälle kaikelle. Kun kokoamme
koulutustarjontaa, palveluja ja koulutuksen tietovarantoja yhteen, parantaa
tämä kaikkien suomalaisten koulutusmahdollisuuksia sekä tarjoaa korkeakouluille uusia eväitä toimintansa kehittämiseen.
NÄIN KORKEAKOULUT voivat vastata
tutkimuksen ja koulutuksen keinoin
myös jälleenrakennuksen suureen
haasteeseen. Koronasta elpyminen ja
palautuminen edellyttävät panostuksia
avainaloihin ja -teknologioihin, joilla
edistetään ilmastotavoitteita, vihreää
kasvua, digitalisaatiota sekä kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä.
13
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MARKKU LAHTINEN

Rehtori emeritus, TAMK, KUVA: SAARA LEHTONEN

Pitääkö olla huolissaan?
Televisiossa kuulee lähes
päivittäin mitä erilaisimpia
kysymyksiä, joista voisi olla huolissaan. Minulle tuli
mieleen, pitäisikö olla huolissaan tekniikan opiskelijoiden keskeyttämismääristä?
Entä tekniikan koulutuksen
rahoituksesta?

S

uomen hyvinvointi perustuu
paljolti tekniseen osaamiseen ja ennen
kaikkea teknisen osaamisen soveltamiseen mitä moninaisimpiin työtehtäviin. Automatisaatio on arkipäivää niin
metsätöissä, kaupan toiminnoissa kuin
sosiaali- ja terveyspuolen palveluiden
tuottamisessa. Siksi tekniikan koulutusmääriä on haluttu viime vuosikymmeninä lisätä ja OKM:n strategioissa on
edelleen merkittävä kasvu myös tällä
vuosikymmenellä. Kasvaneet opiskelijamäärät ovat luonnollisesti tuoneet
mukanaan entistä heterogeenisemmat
opiskelijaryhmät. Myös kansainvälisten
opiskelijoiden määrä on kasvanut ja sitä
myötä opiskelijoiden kulttuuritaustat
ovat entistä moninaisemmat.

MUISTAN HYVIN, kun tulin töihin Tampereen teknilliseen oppilaitokseen ja
väliaikaiseen ammattikorkeakouluun
syksyllä 1992, yhteen nykyisen TAMKin
pohjaoppilaitokseen. Samana syksynä
tuli ensimmäiset kaksi ranskalaista vaihto-opiskelijaa. Siis ensimmäiset vaihtarit koko tulevan ammattikorkeakoulun
historiassa. Nykyisin TAMKissa opiskelee tutkintoa jo yli 600 ulkomaista opiskelijaa ja vaihtoon tulee ja lähtee lähes
saman verran opiskelijoita. Kuitenkaan
ulkolaisten opettajien määrä ei ole tänä
aikana kasvanut likikään tuossa suhteessa. Siitä voisi olla vähän huolissaan.
KESKEYTTÄMISASTE TEKNIIKAN opinnoissa on kieltämättä korkea. Siitä on
1/2021 Toolilainen

syytä olla huolissaan, mutta ei siitä
huolestua tarvitse. Sen sijaan pitää
pontevasti järjestää opiskelijoille entistä monipuolisempia ja yksilöllisempiä
tapoja opiskella. Uskoisin, että ammattiaineiden opettajan rooli muuttuu valmentajamaiseen suuntaan ohjaamaan
opiskelijaa yksilöllisen tiedon lähteille ja
osallistumaan opiskelijoiden kanssa yhteisten tiimien TKI-hankkeisiin. Tällaista
muutosta on jo paljon tehty ja sitä työtä
vielä riittää.
RAHOITUKSESTA ammattikorkeakouluissa on aina oltu huolissaan. Ja aivan
oikeutetusti. Onhan ammattikorkeakoulutus yhteiskunnalle Suomen edullisimpia tapoja kouluttaa ammattilaisia.
Onneksi tämän vuoden alusta voimaan
tulleessa ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa tekniikan koulutuksella
on tietyissä osioissa hieman painotettu
rahoituskerroin. Pidän erityisen tärkeänä, että sellaisille koulutuksille, jotka
vaativat moderneja kalliita oppimisvälineitä, on myös suurempi rahoitus kuin
koulutuksille, joissa käytännön oppimisympäristöjen rooli ei ole niin suuri.
Seuraavassa rahoitusuudistuksessa tulisikin tähän asiaan paneutua erityisesti. Rahoituksen suuruus ei ole, eikä sen
tule olla ko. koulutuksen arvostuksen
mitta vaan rahoituksen tulee perustua
realistiseen arvioon tarvittavien opiskeluvälineiden ja oppimisympäristöjen
kustannuksista.
SUOMALAISESSA
insinöörikoulutuksessa on tehty hienoa työtä jo yli sata
vuotta. Uskon, että näihinkin huolenaiheisiin ammattikorkeakoulujen ammattilaiset löytävät hyvät ratkaisut. En ole
huolissani, vaan luotan, että tekniikan
kehitys ja laadukas kehittyvä koulutus
– yhteistyössä muiden koulutusalojen
kanssa - takaavat meidän suomalaisten
toimeentulon ja hyvinvoinnin. Seuraan
jatkossa ammattikorkeakoulujen asioita
hieman sivumpaa, mutta levollisin mielin. Välillä metsätöissä hikoillen, välillä
laiturinpäässä loikoillen.
15

Terveisiä

hallitukselta

TOOL ry on ammatillisen
opettajuuden puolesta
16
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ALLA LEMECHKOVA-TOIVONEN
HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu, lehtori
Valtakunnallisen TOOL ry:n hallituksen jäsen 2020–
Toolilainen-lehden toimituskunnan jäsen 2021–

Tuoreen Koulutus ja työvoiman kysyntä 2035 -raportin
mukaan korkeasti koulutettujen henkilöiden tarve
kasvaa tulevaisuudessa (Hanhijoki 2020). On hyvä, että
tekniikan ja liikenteen alan
osaajille on tarvetta jatkossakin. Työelämä tarvitse osaajia, osaajat tarvitsevat koulutusta ja koulutuksen toteuttamiseksi tarvitaan opettajia.
Opettajilla taas pitää olla
pätevyyttä opetustyöhön.

H

yvin huolestuneena olen seurannut tämänkin vuoden tammikuussa
yhteishakua ammatilliseen opettajankoulutukseen. Hakutilastot vuodesta
toiseen osoittavat, että hakijoiden määrä laskee aktiivisesta markkinoinnista
huolimatta. Niin tapahtuu taas myös
tekniikan ja liikenteen alan hakijaryhmälle. Vuosina 2017–2019 alan hakijamäärä on laskenut 710:stä 532:een.
Kun huomioidaan, että kaikki hakijat
eivät ole hakukelpoisia (esim. tutkinto
ja vaadittava työkokemus puuttuu), niin
voimme ymmärtää, että tekniikan ja liikenteen alan hakijat saavat opettajankoulutuksesta opiskelupaikan helposti,
kunhan vain hakukriteerit täyttyvät.
Hakijoiden puute vaikuttaa siihen,
että tekniikan ja liikenteen alan sisäänottokiintiötä on pienennetty useamman kerran, ja tässä haussa 1561 paikasta vain 332 on varattu alan hakijoille.

AMMATILLISTEN OPETTAJIEN tarve
ammattikorkeakoulujen tekniikan ja
liikenteen alalla tulee olevan todella
suuri (Louhelainen 2020). Pitää muistaa, että vaikka opettajankoulutukseen
pääsee ja siitä valmistuu, niin vain pieni osa valmistuneista täyttää ammattikorkeakoulun
opetushenkilöstön
pätevyysvaatimukset pohjatutkinnon
osalta. Ammatilliset toisen asteen oppilaitokset ovat jo kauan palkanneet
opettajiksi henkilöitä, joilta puuttuu
korkeakoulututkinto, koska kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ei ole.
Ammattikorkeakoulun tekniikan alan
opetushenkilöstön rekrytointihuolet
ovat tuttu ilmiö: avoinna oleviin virkoihin ei saada hakijoita. Asia huolestuttaa
ja sitä pohditaan hallitustyöskentelyssä,
samoin huoli on ollut esillä Toolilainenlehdessä.
MITÄ ME VALTAKUNNALLISENA TOOLina voimme tehdä asiaan eteen? OAJ
on käynnistänyt alkuvuonna suuren
hankkeen, jonka tarkoituksena on opettajuuden arvostuksen vahvistaminen.
Hankkeen avulla halutaan herättää
suomalaisia siihen, miten tärkeää OAJ:n
jäsenten tekemä työ on koko yhteiskunnalle. Hankkeelle on varattu merkittävä budjetti ja osa teistä jo osallistunut
OAJ:n kyselyn kautta opettajuuden
arvostuskampanjan
toimenpiteiden
ideointiin. Valtakunnallisena TOOLina
me pidämme huolta siitä, että ammatillinen opettajuus erityisesti tekniikan
ja liikenteen alalla on vahvasti mukana
kyseisessä hankkeessa.
Olisi hyvä, että TOOLin jäsenet jakaisivat kokemuksia siitä, mistä teidän polkunne ammatilliseen opettajuuteen on
saanut alkunsa, mikä teitä houkuttelee
opettajan työssä ja miksi suosittelette

tällaista urapolkua alan asiantuntijoille.
Niitä tarinoita voimme julkaista Toolilainen-lehdessä ja käyttää myös valtakunnallisessa arvostuskampanjassa.
OLEN ENSIMMÄISTÄ KAUTTA TOOLin
hallituksessa. Hallitus tekee jatkuvasti
työtä sen eteen, että tekniikan alalla saatavuuslisä säilytetään ja sen kattavuutta
varmistetaan. Saatavuuslisäkeskusteluun on viime aikana saatu tärkeä käännös: enää ei puhuta siitä, että tekniikan
alalta se pitää poistaa epäarvoisuuden
takia, vaan puheissa korostetaan sitä,
että ammattijärjestön tulee tähdätä
neuvotteluissa muidenkin opetusalojen
palkkojen nostamiseen tekniikan alan
tasolle. Ero on siis merkittävä.
TOOLIN HALLITUS PITÄÄ yllä keskustelua muistakin tekniikan ja liikenteen
alan erityiseduista kaikilla mahdollisella
foorumeilla. Olemme jatkuvassa dialogissa tärkeiden sidosryhmien kanssa.
TOOLin ääni kuuluu myös erilaisissa
OAJ:n työryhmissä, joissa TOOLilla on
edustusta.
Tammikuun hallituksen
kokouksessa muun muassa laadittiin
lausunto, jossa korostetaan sitä, että
teollisuus ja ulkomaan kauppa tarvitsee
laadukasta tekniikan ja liikenteen koulutusta. TOOL täyttää tänä vuonna 75
vuotta ja on elinvoiva, innovatiivinen ja
jäsenteiden etua aktiivisesti ajava valtakunnallinen järjestö.
Koko hallituksen puolesta haluan toivottaa TOOLin jäsenille hyvää alkanutta
vuotta ja palaamista ns. normiopetukseen ja -arkeen tämän vuoden aikana!
TOOLin vuosia juhlitaan syksyllä yhdessä ja livenä!

Etätyöskentelyn arki: Alla LemechkovaToivonen ja maatiaiskissa Felix.
1/2021 Toolilainen
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Kuva: Taru Kurenniemi

Toolilainen tutkii
kodin ja työpaikan
välistä logistiikkaa
Työmatkat haukkaavat nukkumisen ohella
valtavan osan elämästämme, ja niihin kuluvan ajan käyttö on pois kaikesta oikeasti tarpeellisesta ja hyödyllisestä toiminnasta, kuten liikunnasta, kulttuurista, harrastuksista,
somettamisesta ja ruudun tuijottamisesta.

J

os tekniikan opettajan työmatkaan kuluu päivittäin aikaa molempiin suuntiin yhteensä tunti, ja jos työpäiviä on
vuoden varrella 190, saadaan kymmenessä vuodessa työmatkoihin käytetyksi ajaksi noin 1900 tuntia eli 80 vuorokautta.
Jules Vernen novellin päähenkilö Phileas Fogg kulki tässä ajassa maailman ympäri jo 1870-luvulla, ja sai varmasti matkallaan mielenkiintoisempia kokemuksia kuin yksikään kyselyyn
vastanneista työmatkan taivaltajista.
Seuraavaksi siteerataan vastaajien näkemyksiä työmatkoista ja etätyöstä. Vastauksia saatiin pienen patistuksen kaikista
ammattikorkeakouluista, erityiskiitos Savonialle, SeAMKille,
Novialle ja XAMKille hyvästä vastausaktiviteetista.

Etätyössä ei tarvita työmatkoja
SIIRTYMINEN ENENEVÄSSÄ määrin etätyöhön on väistämätön seuraus korona-ajasta – poikkeusaika poisti ennakkoluulot etätyötä kohtaan. Matka työpaikalle on useimpina päivinä
turha. Työpöytä löytyy kotoakin ja kotona on rauhallisempi
ympäristö.
Palaverit ja työhön liittyvät hallinnolliset yms. byrokratiakuviot hoidan mieluummin etätöinä, jolloin matkustamista
työpaikalle ei tarvita.
Työmatkan ei tarvitse olla enää 2020-luvulla olla millään
tavalla lisäkuormitustekijänä. Olen vuosikymmenien aikana
ajanut työmatkaani lukuisia kertoja tavattoman uuvuksissa
varhain aamulla tai myöhään illalla. Se on aiheuttanut jopa
vaaratilanteita.
Etäyhteydet mahdollistavat työskentelemisen ajasta ja paikasta riippumattomasti. On järjetöntä edellyttää pidempimatkalaista työntekijää kuluttamaan aikaansa ja energiaansa
18

niin hyödyttömään puuhaan kuin työmatkoihin. Jopa uusien
työntekijöiden rekrytoinnin kannalta tällä on suuri merkitys.
Nykytilanteessa, kun etätyömahdollisuutta ei mitenkään mainosteta, ei ole hakijoita työtehtäviin sen takia, kun etäisyydet
muodostuvat rajoittavaksi tekijäksi.
Moni asia on etänä jopa huomattavasti kätevämpää ja tehokkaampaa kuin ”perinteisessä formaatissa”. Kaikkien ei tarvitse pitää etätyöstä eikä kaikkia pidä siihen pakottaa, mutta
tämän kielteisen asenteen ei tarvitse muodostua esteeksi ja
rajoitteeksi niille, joilla on halua ja kykyä tehdä töitä etänä.
Ainakin minun työtehoni nousee etätöissä, koska ei tule niin
paljon erilaisia katkoksia kuin työpaikalla.
1/2021 Toolilainen

Minulle etätyö ekologisuuskysymys,
ei työmatka-aikakysymys.

Jotkut haluavat työmatkan
TYÖMATKA ON OSA TYÖPÄIVÄÄ. Se
antaa mahdollisuuden ”kääntää” aivot
pois työmoodista.
Mieluummin teen töitä työpaikalla,
jolloin ne on myös helpompi jättää sinne. Etätyössä työpäivä helposti venyy
illasta, kun ei välttämättä huomaa työajan päättyneen.
Työmatka on hyvä tapa ajatella ja
kerrata päivän tapahtumia ennen siirtymistä kotiin, nollataan päivän juttuja.
Minulle työmatka on myös aikaa kuunnella äänikirjaa, musiikkia tai vain ajatella. Siirtyminen työpaikalta kotiin ja päinvastoin siirtää myös ajatukset työstä
kotiasioihin. Lisäksi työmatka palvelee
sopivana henkisenä siirtymänä työn ja
vapaa-ajan välillä.
En mielelläni tee töitä kotona. Työpaikalla työskentelen, kotona teen muuta,
lepään ja rauhoitun.
Koen opetuksen monologina päätteelle tylsäksi, koska tykkään nähdä ihmisiä ja eläytyä opetukseen sekä spontaanisti piirrellä taululle kaiken maailman
kuvioita.
Lähiopetus on opettajan työn luksusta. Mikään ei toistaiseksi korvaa luokassa tapahtuvaa vuorovaikutusta.
Lähiopetus ja opiskelijoiden henkilökohtainen ohjaaminen laboratoriotöissä ja simulaatioissa tuntuu niin
arvokkaalta, että en halua luopua siitä.
Labratyöt eivät kyllä onnistu etänä!

kassa. Miten olisi esimerkiksi ilmastotekovähennys? Dieselauton omistajalle
vieläkin isompi sellainen?
Työnantaja voisi huomioida pyöräilijät paremmin tarjoamalla katettuja
helposti saavutettavia pyöräpysäköintitiloja.

Kehitysideoita
etätyöskentelyyn
TYÖNANTAJAN PITÄÄ SUHTAUTUA jatkossa etätyöhön positiivisesti ja antaa
siihen mahdollisuus. Asenteiden tulisi
muuttua siten, että ymmärrettäisiin laadukkaan työn tekemisen olevan mah-

dollista yhtä hyvin etänä kuin ”lähellä”.
Etätyötä varten pitää olla hyvä kotitoimisto kalusteineen, kuten sähköpöytä sekä muut välineet, varma tietoliikenneyhteys, esimerkiksi 5G-yhteys.
Työnantajan tulisi vähintään osallistua
nettiliittymän kustannuksiin.
Tulevaisuudessa etäopiskelun suosion pitäisi lisääntyä ja etäopetuksen
pedagogiikkaa pitäisi kehittää monipuolisemmaksi.
Etätyötä varten pitäisi lukujärjestykseen saada ehjiä päiviä. Päivän sisäinen
hybridimalli ei työmatkoja ajatellenkaan toimi.
Kaikki palaverit, kokoukset, infot yms.
Teamsiin!

Kehitysideoita
työmatkoihin
PALJON TÄYDENNYSKOULUTUKSIA ja
projekteja tekevänä minulla on työpaikan ulkopuolelle tapahtuvia matkoja
paljon ja työpäivät venyvät välillä kohtuuttoman mittaisiksi. Olisi kiva, jos
myös tämä asia huomioitaisiin edunvalvonnassa.
Verottajan tulisi kannustaa paremmin
etätyöhön eli huomioida paremmin
etätyöhön liittyvä työhuonevähennys,
jota tulisi selkeästi korottaa. Nyt siitä
pahimmillaan rokotetaan oikein kunnolla eli veroprosentti nousee, jos ei tulekaan enää matkavähennyksiä.
Etätyöstä pitää tehdä verotuksellisesti yhtä kannattavaa kuin siitä, että ajaa
edestakaisin pitkää työmatkaa tehdäkseen saman työmäärän toisessa pai1/2021 Toolilainen
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LAURI HIETALAHTI
KIRSI-MARIA RINNEHEIMO

Pääsykokeet 1975 ja 2017
Näinä aikoina eläkkeelle
siirtyy insinöörejä, jotka
ovat syntyneet 1950-luvun
puolessavälissä, käyneet
koulunsa teknillisissä oppilaitoksissa 1970-luvulla ja
työskennelleet mitä moninaisimmissa tehtävissä työuransa varrella. Kohta ammattikorkeakouluista valmistuu
2000-luvun alussa syntyneitä
amk-insinöörejä, jotka siirtyvät työelämään 1950-luvulla
syntyneiden sukupolvien
sijaan. Minkälainen oli pääsykoe insinöörikoulutukseen
vuonna 1975 ja minkälainen
vuonna 2017?

K

oulutusjärjestelmä on muuttunut huimasti 1950-luvulla syntyneiden jälkeen. Kansakoulu on vaihtunut
peruskouluun, opistot on korvattu ammattikorkeakouluilla, teknikkokoulutus
on poistunut ohjelmasta ja korkeaasteen koulutuspaikkoja on eri tavoin
saatavilla.
Edelleen vertailuvuosien ikäluokan
kokoero on merkittävä: 1950-luvulla
syntyvyys oli noin 90 000 ja 2000-luvun
alussa noin 55 000.
Vertaamme seuraavassa kahta lukiolaista, jotka ovat pyrkimässä insinöörikoulutukseen kumpikin omana aikanaan. Oletamme, että pääsykokeiden
tavoite on ollut sinänsä sama eli sen
avulla voidaan hakijajoukosta seuloa
ne, joilla on parhaimmat edellytykset
opiskella tekniikan alalla. Edelleen mahdollisilla minimipistemäärärajoilla on
karsittu opiskelijoita, joilla ennustettavasti ei ole ollut mahdollisuuksia pääsy-
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koenäytön perusteella pärjätä insinööriopinnoissaan.
Oma kysymyksensä on sinänsä se,
onko kokeilla mitattu riittävän laajasti
niitä keskeisiä osaamisien alueita ja lahjakkuuksia, joita insinöörikoulutuksessa
ja myöhemmin alan työtehtävissä tarvitaan.

Pääsykoe teknillisiin
opistoihin 1975
PÄÄSYKOKEESSA TEKNILLISTEN opistojen ylioppilasluokille on vuonna 1975
ollut seuraavia tehtäviä.
TEHTÄVÄSISÄLTÖ ON tuolloin painottunut matematiikan osaamisen näyttämiseen. Luonnontieteiden tai tekniikan
alan soveltavia tehtäviä ei kokeessa tuona aikana ole ollut. Esimerkiksi sähköisen kytkennän ratkaisemista tai termo-

dynamiikan tehtäviä on tullut kokeisiin
mukaan 1980-luvun alussa.
Vuoden 1975 tehtävien ratkaiseminen edellyttää, että hakijalla on ollut
vahvat tiedot erityisesti differentiaalija integraalilaskennasta. Tehtävät ovat
olleet ratkaistavissa, mikäli hakija on
osannut silloisen lukion laajan matematiikan oppimäärän mukaiset asiat.
Nykypäivänä näiden tehtävien ratkaiseminen ammattikorkeakoulun nykyisten matematiikan opintojaksojen
jälkeen olisi suurelle osalle opiskelijoista erittäin haastavaa ja osa tehtävistä
jäisi jopa ratkaisematta. Toki sisältöpainotukset ja koulutuksen tarpeet ovat
muuttuneet, joten vertailun tekeminen
ei ole ihan suoraviivaista.
Insinöörialan koulutuspaikkoja on ollut 1970-luvulla huomattavasti vähemmän sekä opistoissa että silloisissa tiedekorkeakouluissa eli DI-koulutuksessa.
Siten opiskelijoiden osaamisessa on
1/2021 Toolilainen

voitu vahvemmin olettaa, että hakijalla
on takanaan laajan matematiikan osaaminen hyvin suoritettuna.
Vuonna 1979 valmistuneen insinöörin työvälineet ovat myös olleet täysin
toisenlaiset kuin nykykyisin. Suunnittelutyössä kuvia on tuotettu piirtämällä
käsin, erilainen mitoittaminen ja laskeminen on perustunut laskutikun ja
taulukoiden käyttöön. Ensimmäiset laskimet ja sen jälkeen tietokoneet tekivät
laajemmin tuloaan vasta 1980-luvulla.

Pääsykoe
ammattikorkeakoulun
insinööri- ja arkkitehtikoulutukseen 2017
KEVÄÄLLÄ 2017 PIDETTY pääsykoe on
ollut sisällöltään eri aineiden osalta laajempi kuin vuoden 1975 pääsykoe. Vuoden 2017 pääsykokeen ensimmäisenä
tehtävänä on ollut tekstikoe eli luetun
ymmärtäminen, jossa hakija on vastannut tekstin lukemisen jälkeen oikein–
väärin-väittämiin.
Tätä on seurannut ongelmanratkaisuosio, joka on perustunut matemaattisiin taitoihin. Viimeisessä osiossa on
ollut fysiikan ja kemian tehtäviä, joiden
ratkaisemisessa on tarvittu myös matemaattista osaamista. Ohessa on kevään
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2017 pääsykokeen ongelmanratkaisuosio.

kaiseminen tulee vasta lukioasteella) ja
funktion käsite kuuluvat vuosiluokkien
7–9 opintoihin.

NYKYISIN PÄÄSYKOKEET ovat olleet
yhteiset kaikille hakijoille heidän taustastaan riippumatta, eli lukiosta ja Yhteenveto
ammattiopistosta valmistuneet ovat
suorittaneet saman kokeen. Vuonna NÄIDEN KAHDEN ERI vuoden vertailun
2017 tehtävien ratkaiseminen on edel- perusteella insinöörikoulutukseen halyttänyt, että hakija on osannut muun keutuvien mahdollisuus menestyä tekmuassa ensimmäisen- ja toisen asteen niikan alan opinnoissa perustuu hyvin
yhtälöiden ratkaisemisen, prosentin erilaiseen osaamisen mittaukseen ja sikäsitteen ja kykyä tulkita funktion ku- ten erilaisiin pääsykoesisältöihin.
vaajaa. DifferentiPääsykokeet heiaali- ja integraalilasjastavat osaltaan
kennan osaamista Lähtökohtana voidaan edelleen
muutosta,
jota
ei tehtävissä ole pitää ajatusta, että alimman
alalla yleensä, koumitattu. Lisäksi osa
lutussisällöissä ja
tehtävistä on pe- läpipääsyrajan ylittäneillä haki-määrissä on tapahrustunut loogisen joilla on tarvittavaa osaamista ja
tunut.
päättelykyvyn hyöLähtökohtana
lahjakkuutta menestyä nykyisissä
dyntämiseen.
voidaan kuitenkin
Tehtävät ovat ol- insinööriopinnoissa.
edelleen pitää ajaleet ratkaistavissa
tusta, että alimman
valtaosin
perusläpipääsyrajan ylitkoulun matematiikan opetussisältöjen täneillä hakijoilla on tarvittavaa osaaperusteella, mikäli hakija on saavut- mista ja lahjakkuutta menestyä nykyitanut niissä opinnoissaan asetetut ta- sissä insinööriopinnoissa.
voitteet. Esimerkiksi lukujen suuruudet,
Työelämässä käsilaskennan ja pitkien
peruslaskutoimitukset (myös murto- ja mitoitusanalyysien tekeminen on poisdesimaaliluvuilla), lausekkeen arvon las- tunut ja käyttöön ovat tulleet suunnitkeminen, ensimmäisen ja vaillinaisten teluohjelmistot. Oleellista edelleen on,
toisen asteen yhtälöiden ratkaiseminen että koulutus on relevanttia muuttuvan
(täydellisen toisen asteen yhtälön rat- työelämän tarpeiden kannalta.
Mikäli tarkastelua haluaa laajentaa tekemällä
näiden kahden ajankohdan osalta vertailu ammattikouluista ja nykyisin
ammattiopistoista valmistuneiden
pääsykoevertailulla, tulee tilanteesta
haastava. Opistojärjestelmässä ammattikouluista
hakeutuneiden opinnot
olivat kestoltaan pidemmät kuin lukiosta opistoon
tulevilla eli he aloittivat
aikaisemmin. Tuota aikaa
käytettiin matemaattisluonnontieteellisen osaamisen
tasoittamiseen,
koska
yleissivistävien
aineiden osuus ammattikouluopinnoissa oli aikanaan vaatimatonta.
Muutoin, oikeat vastaukset näihin visaisiin pääsykoetehtäviin on löydettävissä osoitteesta www.
tammertekniikka.fi/pääsyoppaat.
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MIRKA AIRESVUO
Kuvat: HEINI HIETIKKO, LAURI HIETALAHTI

JUHLAN AIKA
Tänä vuonna 2021 TOOL ry. täyttää 75
vuotta ja Toolilainen-lehti 45 vuotta. Viisi
vuotta sitten juhlittiin komeasti kummankin pyöreitä vuosia. Näiden kuvien kera
voimme muistella juhlapäivää.

Timo Junell, Metropolia.

Esko Pöllänen ja Mirka Airesvuo esittelivät TOOLin ja Toolilaisen yhteisen juhlajulkaisun.

Harri Heikura, Savonia.
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Jarno Varteva luovutti Juha Sipilälle kirjan Insinöörikoulutus 100 vuotta.

Juhlapuhujina olivat muun muassa Olli Lukkainen ja
Jukka Ruusunen
.

Jarno Varteva ja
Kirsi Maasalo, Metropolia.

Vuonna 2012 TOOLin puheenjohtajana toimi Pasi Repo. Sampsa
Kupari videoi juhlapuheet.
1/2021 Toolilainen

Kim Rancken, Arkada.

Järjestösihteeri Heini Hietikko otti
juhlasta kuvia Iltajuhlassa.

Reijo Manninen, TAMK.

Päiväjuhlan yleisöä.

Toimistosihteeri Anja Tahvanainen, juhlien isäntä Jarno Varteva
ja Hummeripojat

Retuperän VBK.

1/2021 Toolilainen
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Toimituskunnan uusi jäsen
Alla Lemechkova-Toivonen
Missä olet töissä?
Työskentelen lehtorina Hämeen ammattikorkeakoulun
Ammatillisessa
opettajankorkeakoulussa.
Kuvaile nykyistä työtäsi!
Olen opettajien kouluttaja eli teen työtä
opettajankoulutuksen puolella.
Tänä lukuvuonna minulla on verkkoryhmä, joka opiskelee ainoastaan verkossa. Ryhmä on hyvin heterogeeninen:
eri ammattialojen edustajia, kokeneita
opettajia ja noviisiopettajia sekä opettajan työstä vasta haaveilevia. Ohjaan
opiskelijoita verkon kautta yksilöllisesti, opintopiireittäin sekä suurryhmänä.
Opetan käytännössä ryhmälle kaikki
pedagogiset opinnot, kasvatustieteen
alkeista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyön työstämiseen.
Opetustyöhön kuuluu myös erilaisten täydennyskoulutusten pitäminen
ammatillisen toisen asteen opettajille.
Täydennyskoulutuksen aiheet usein
liittyvät tasa-arvoon, kieli- ja kulttuuritietoisuuteen sekä verkko-opetukseen.
Toimin myös moduulivastaavana Kasvatustieteelliset perusopinnot -moduulissa eli kehitän opetusta, suunnittelen
työtilat ja tehtävät kaikille opiskelijoille
sekä perehdytän kollegojani moduulin
opetuksen saloihin. Moduulin vastaavan roolissa kuulun kehittämisryhmään,
jossa kehitetään opettajankoulutuksen
opetusta muiden moduulivastaavien
kanssa.
Välillä työhön liittyy kansainvälinen
ulottuvuus eli yhteistyö kotimaani Venäjän puolelle (esimeriksi WorldSkillls
kilpailut vuonna 2019).
Mikä on työssäsi mukavaa?
Parasta työstä on monipuolisuus. Pidän
myös siitä, että opettajankouluttajana pitää pysyä ajan tasalla ja jatkuvasti
kehittää omaa osaamista. Hyvin palkitsevaa on myös se, että näen, miten
nopeasti eri alojen asiantuntijat ottavat
haltuun opettajan roolin.
24
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Tykkään opiskelijoiden kanssa työskentelystä, se on nykyään harvinaista
herkkua, koska itseopiskelua on paljon.
Minulla on hyvät kollegat. Me jaamme materiaaleja ja kehitämme yhdessä
opetusta ja työympäristöä.
Pidän myös siitä, että voin vaikuttaa
oman työni tekoon ennakoimalla työpiikkejä ja tekemällä työt ”varastoon”.
Kun työaikasuunnitelma on tiedossa
heti koko lukuvuodelle, niin sellainen
ennakointi on mahdollista.
Mikä työssä stressaa?
Rehellisesti sanottuna en koe tällä hetkellä työstressiä. Työ on työ ja se on tehtävä. Välillä se on intensiivistä eivätkä
tunnit päivässä riitä, mutta välillä voi oikeasti hoitaa työtehtävät keskittyneesti
ja jopa flow-tilassa, jolloin syntyy sellaista, mitä ei edes osannut ennakkoon
odottaa.
Kiva on saada asiat päätökseen: antamassa viimeistä kurssin suoritusta,
laittamassa viimeinen piste tuotokseen,
raportoimassa tehdystä hankkeesta –
silloin on vahva tunne, että minähän
onnistuin hyvin tässä asiassa ja se on
nyt hoidettu kokonaisuudessaan!
Millainen koulutus sinulla on?
Pohjakoulutukseni on hankittu kotimaassani Venäjällä, ja siellä aina valmistutaan ammattiin. Siellä ei tunneta
koulutusta, jonka jälkeen sinulla ei ole
selkeää ammattia. Olen kotimaassani
suorittanut koulupsykologin, lastentarhaopettajan ja ammatillisen opettajan
tutkinnot. Yhtäkään niistä ei sellaisenaan voinut hyödyntää Suomessa, joten
olen pätevöitynyt uudelleen ammatilliseksi opettajaksi sekä kouluttautunut
opinto-ohjaajaksi ja ammatilliseksi erityisopettajaksi.
Mikä oli haaveammattisi
pikkutyttönä?
Oikeastaan en muista, että pienenä olisi
erityisesti haaveillut jostain ammatis1/2021 Toolilainen

ta. Ammattivalintakysymykset tulivat
ajankohtaisiksi vasta viimeisellä luokalla
ja silloin päätin, että minusta tulee psykologi. Hauskaa on se, etten koskaan
halunnut olla opettaja mutta ”tässä nyt
ollaan”. Onneksi ei perinteisenä opettajana vaan ohjaajana ja opiskelijoiden
rinnalla kulkijana.
Mistä haaveilet nyt?
Haaveilen, että ”uusinormaaliaikana”
meillä on taas mahdollisuus tavata toisia ja liikkua vapaasti myös Suomen rajojen yli. Haaveilen uusista seikkailuista
ja kokemuksista. Haluan myös oppia
valokuvausta; se on sellainen taito, jota
matkailussa tarvitaan.
Mitä yleensä teet vapaa-ajalla?
Ennen korona-aikaa ja jopa viime kesällä matkustin paljon. Voin sanoa, että
matkustaminen on intohimoni – uudet
paikat, ihmiset, tavat, ruoat – tykkään
siitä todella paljon. Kun koronan vuoksi
rajat menivät kiinni ja matkustaminen
loppui kuin seinään, löysin liikunnan
ilon – liikun päivittäin riippumatta siitä, sataako ulkona vai paistaa. Todella
paljon mielenkiintoista löytyy kotinurkillakin mutta kaukomatkoja silti oikein
odotan.

Onko sinulla jokin motto tai
elämänviisaus tai lempisanonta?
On vain hetki menneisyyden ja tulevaisuuden välillä ja sen hetken nimi on
ELÄMÄ.
Miten suunnittelet toimivasi Toolilainen-lehdessä?
Toolilainen-lehden
toimituskunnan
jäsenyys on minulle uusi asia. Haluan,
että lehteen tulisi säännöllisemmin kirjoituksia pedagogiikasta, opetusratkaisuista ja aktiivista kokemusten vaihtoa.
Haluan panostaa lehden ja lukijoiden
vuorovaikutukseen. Minua kiinnostaa
tietää, miten ihmiset ovat kokeneet
lukemansa ja mitä toiveita heillä on.
Haluan aktivoida lehteen uusia kirjoittajia – yhdessä me saamme vielä
entistä kiinnostavan ammattilehden!
Toolilainen-lehdellä on myös omat vahvat perinteet, joita haluan kunnioittaa ja
vahvistaa omalla toiminnallani.
Keksi itse kysymys, johon vastaat:
Mistä pidän Suomessa?
Suomen luonto on erittäin kaunis ja
puhdas.

Millaisia kirjoja luet mieluiten?
Tykkään kirjoista, jossa on kaunis kirjakieli. Luen jonkun verran venäjänkielistä
kirjallisuutta, se on tapani ylläpitää äidinkieltä, joka alkaa köyhtymään, koska
ympäristö sitä ei tue. Romaanit, hyvät
dekkarit ja historiaan pohjautuva kaunokirjallisuus ovat suosikkejani.
Mikä on lempiliikuntalajisi?
Sauvakävely, joka on ympärivuotinen
harrastus. Myös säännölliset kotitreenit
ovat hyvä vaihtoehto.
Paljasta pikkupaheesi!
Olen liian intohimoinen shoppailija.
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KAUKO KALLIO
HEINI HIETIKKO
järjestösihteeri

Luottamusmiesten
kokouksista on
muodostunut vakiintunut
toimintatapa

K

oronan myötä aloitetut kuukausittaiset etäyhteydellä toteutettavat TOOLin luottamismiesten
tapaamiset ovat osoittautuneet hyödylliseksi keinoksi jakaa kokemuksia ja
hyviä käytänteitä sekä saada tietoa siitä, mitä jäsenyhdistyksissä toivotaan
valtakunnallisen TOOLin kokouksissa
käsiteltävän.
Kokousten osallistujakuntaa on
laajennettu siten, että kokouskutsut
lähetetään paitsi luottamusmiehille
ja hallituksen jäsenille, myös jäsenyhdistysten puheenjohtajille. Tämä on
ollut hyödyllistä etenkin, kun on käyty
keskustelua OAJ:n suunnittelemasta
järjestömallin uudistamisesta.
VUODEN 2021 ensimmäisessä kokouksessa käytiin keskustelua paikallisen sopimisen järjestämistavoista.
Useimmat TOOLin jäsenyhdistykset
kuuluvat paikalliseen työnantajakohtaiseen opettajayhdistykseen ja neuvottelu työnantajan kanssa tapahtuu
lähinnä sen kautta.
Jonkin verran keskustelua käydään
myös TOOLin jäsenyhdistysten ja
työnantajan välillä. Myös luottamusmiesten rooli työnantajan kanssa
käytävissä keskusteluissa nähtiin tärkeänä.
Luottamusmiesten valinta tapahtuu työnantajakohtaisissa yhdistyksissä OAJ:n ohjeen mukaisesti niillä
paikkakunnilla, joilla sellainen on.
Ongelmana monella paikkakunnalla
on sekä TOOLin jäsenyhdistyksen että
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työnantajakohtaisen opettajayhdistyksen osalta aktiivisten toimijoiden
vähäisyys.
Yksi esimerkki paikallisen sopimisen epäonnistumisesta on useammassa AMK:ssa meneillään oleva
laboratorio- ja harjoitusinsinöörien
palkkausta koskeva erimielisyys, joka
on siirtynyt OAJ:n toimistolle Sivistan
kanssa neuvoteltavaksi. Positiivista
kuitenkin on, että paikallisen sopimisen epäonnistuessa asian käsittelyä
on jatkettu sopimuspuolten eli Sivistan ja OAJ:n tasolla neuvotellen.
Merkittävä useaa AMK:ta koskeva
erimielisyys on myös opetustyön valuminen hallinto- ja tukihenkilöpalvelujen palkkaluokkaan kuuluville henkilöille. Työnantajan on mahdollista
määrätä alle 50 % työajasta opettajan
työtä esimerkiksi projektihenkilöstölle: tämän estämiseen olisi löydettävä
sopimustekninen ratkaisu.
Myös opettajien tekijänoikeudet
etäopetusmateriaaliin on ajankohtainen, erimielisyyksiä aiheuttava aihe.
Vaikka oman materiaalin tekijänoikeudesta sopiminen on työntekijän ja
työnantajan välinen sopimusasia, on
viitteitä siitä, että etäopetuksen yleistymisellä voi olla vaikutuksia myös
työnantajan tekemään työaikasuunnitteluun.
Koska työehtosopimus ei huomioi
etäopetusta, nousevat nämä kysymykset todennäköisesti myös paikallisen neuvottelun kohteiksi.

Inarilaisen korusuunnittelija
Katja Lettisen muotoilemat käädyt pujotettiin Oulun ammattikorkeakoulun
uuden rehtorin kaulalle,
kun vahvan kansainvälisen
työuran ja merkittävän johtajakokemuksen suurissa
organisaatioissa hankkinut
tekniikan tohtori Heidi Fagerholm tarttui ruoriin.
Miksi hakeuduit Ouluun ja
koulutusalalle?
”Olen urallani tehnyt teollisuudessa
useita muutos-, uudelleenorganisointija tehostushankkeita ja halusin tehdä
(vaihteeksi) jotain positiivista eli kehittää ja oppia uutta. Mielestäni korkeakoulun johtaminen antaa hienon
mahdollisuuden positiivisen muutoshankkeen vetäjänä.”
”Olen erittäin innostunut uudesta
työstäni. Tutkimuksen ja koulutuksen
yhdistäminen sekä tuloksellinen organisaatioiden johtaminen ovat vahvinta
osaamistani”, hän kertoo ja jatkaa:
”Oulu on minulle kasvava, kehittyvä,
innostava ja innovatiivinen kaupunki.
Tämän takaavat yliopisto, ammattikorkeakoulu ja yliopistollinen keskussairaala. Myös meren läheisyys on hienoa.
Olen aina asunut rannikolla, Saksassa
erityisesti kaipasin merta.”
Mikä on näkemyksesi ammattikorkeakoulujen roolista yliopistojen rinnalla?
”Yliopisto- ja korkeakoulukentät ovat
tiivistymässä monessa kaupungissa
erilaisten yhteen liittymien kautta. Näin
myös Oulussa, kun yliopisto sai ostaa
ammattikorkeakoulusta enemmistön
ja pian sen jälkeen suurin osa ammattikorkeakoulua siirrettiin Linnanmaalle
yliopiston kanssa samalle kampukselle.”
Ammattikorkeakoulujen
ominaisuuksia ja asemaa yliopistojen rinnalla
Fagerholm kuvasi niin, että molempien
osapuolten tulee löytää oma roolinsa.
Yliopistoon verrattuna AMK:lla on rajoitetummat tutkimusresurssit ja toiminta
lyhytjänteisempää. Ammattikorkeakoulujen työelämäläheisyys on tärkeä asia.
On huomattava myös se, että opettaji1/2021 Toolilainen

OAMK:n uusi rehtori Heidi Fagerholm

Insinöörikoulutuksen suuntana
kansainvälisyys ja paikasta
riippumaton opetus
en virkakelpoisuuteen kuuluu vaatimus
teollisuudessa tai muulla soveltuvalla
työuralla hankittu työkokemus.
”Innovaatiot syntyvät erilaisten osaamisten rajapinnoilla. Erityisen tärkeänä
näen yhteistyön Oulun yliopiston sekä
Oulun kaupungin ja alueemme yritysten kanssa”, visioi tuore rehtori eri tahojen kanssa lisättävästä yhteistyöstä.
Mitä tapahtuu opetukselle ja oppimiselle, kun korona-pandemia jättää
paljon uutta tapaa toimia?
”Koska paikasta riippumaton opetus
lisääntyy, se mahdollistaa entistä helpommin kansainvälisyyttä opetuksen
toteuttamiseen. Silloin tarvitaan lisää
englanninkielisiä ohjelmia ja oppimateriaaleja. On hyvä muistaa, että kansainvälisyys ei ole pelkkää englannin
kielellä toimimista. Maailmalla voi ostaa
millä kielellä tahansa, mutta myyminen
tapahtuu aina maan kielellä.
Etäopetuksen myötä tulee kehittää
digipedagogisia menetelmiä ja työkaluja. Riippumatta opetuksen tekemistavasta tulee vahvistaa oppimista tekemisen kautta.”
Entä ylempi amk-tutkinto – onko sillä
merkitystä?
”Sillä on hyviä arvoja. Opiskelijat tulevat työelämästä; heidän tavoitteenaan
on saada uutta osaamista ja vahvistaa
urakehitystä. He tukevat firmansa kehitystä, mikä on hakuvaatimus – mutta he
tuovat myös oppilaitokseen uutta osaamista ja tietoa. Yamk-tutkintonimike
vain on huono – se ei kuvaa tutkinnon
merkitystä eikä arvostusta. Nimike kaipaa uudistamista.”
Millaisena näet tulevaisuudessa opetushenkilöstön rekrytointimahdollisuudet? Onko amk-opetuksella vetovoimaa ja miten sitä voi vahvistaa?
”Muuttuva työelämä, uudet osaamisen
1/2021 Toolilainen

vaatimukset ja tietysti tämä digiloikka
asettavat varmasti opetushenkilöstölle
suuria odotuksia. Opetushenkilöt ovat
avainhenkilöitä vaikuttamassa ammattikorkeakoulujen vetovoimaan, koska
he ovat lähimpänä opiskelijoita. Ainakin
OAMK:n vetovoima on hyvä ja sen säilyttäminen on tärkeää.”
Rehtorina vastuullesi kuuluu myös
Oamkin kulttuuriyksikkö. Mikä on
vahvuutesi ja harrastuksesi kulttuurin saralla? Edeltäjäsi oli ”karaokemiehiä”.
”Karaokea en ole kokeillut, mutta pianoa olen aiemmin pimputellut vapaaaikanani. Myös kuorolaulu on kuulunut
harrastuksiini. Kulttuurin kuluttajana

käyn – siis normaaliaikana – klassisissa
konserteissa, oopperassa sekä teatterissa. Oulussakin ehdin jo syksyn aikana käydä Oulu sinfonian konserteissa
muutaman kerran. Teatteriin pääsyä
vielä odotan.”
Lopuksi vielä valtakunnan tasolle.
Mikä on Arenen rooli ja vaikutusmahdollisuudet eri foorumeilla?
”Arene on AMK:n koordinaattori, julkisuuden tekijä, lobbari ja hyvä foorumi
keräämään ja muodostamaan AMK:n
yhteisen kannan. Se on meidän koulutusverkostomme edunvalvoja ja ”äänitorvi” ministeriöön, ammattiliittoihin ja
yleensä kaikille sektoreille, joiden kanssa toimimme ja joita palvelemme.”
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KIRSI MAASALO, opettaja, projektihenkilö

Osaaminen käyttöön
– korkeakoulutetut maahanmuuttajat
koulutustaan vastaaviin töihin

Pääkaupunkiseudun 3AMKyhteistyöprojekti Osaaminen käyttöön toimi vuosina
2018–2020 sen hyväksi, että
korkeakoulutetut maahanmuuttajat pääsisivät koulutustaan vastaaviin töihin
täällä vastaanottajamaassa.

K

oulutusta 3AMKin oppilaitoksissa mainostettiin yhteishankkeena
maahantulo-organisaatioiden ja työvoimatoimistojen kautta, yritysten ja kaupunkien kautta, verkossa, vapaa-ajanviettopaikoissa ja erilaisissa sosiaalisen
median yhteyksissä.
Insinöörikouluttaja
Metropoliasta
oli mukana kiinteistö- ja rakennustekniikka. Muutoin panostettiin vahvasti
sote-alaan ja liiketoimintaan eli pyrittiin
auttamaan sairaanhoitajia ja lastentarhanopettajia sekä hotelli- ja ravintolaalan sekä markkinoinnin koulutettuja
työllistymään.
Mukana olivat myös sekä Laurea että
Haaga-Helia. Oppilaitosten lisäksi projektissa oli aktiivisesti mukana kaupunkien HR-henkilöitä, TE-keskuksia, ja tarkoitus oli saada mukaan myös yrityksiä
aktiivisiksi osapuoliksi.
OPPILAITOSTEN ERINOMAINEN ajatus
oli tarjota osaamista niissä keskeisissä
asioissa, joita Suomessa alan korkeakoulutetulta edellytetään. Esimerkiksi
kiinteistö- ja rakennusalalla lähdettiin
siitä, että tutustutaan alan toimintatapoihin ja toimialaan yleensä. Lakeihin ja
määräyksiin sekä viranomaistoimintaan
tutustuminen on tärkeää sekä alan suomen kielen taito.
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Sheena Kopsala on ulospäin suuntautunut ja yritykset ovat hyvin tyytyväisiä häneen. Ekaterina Korbozerova aloittelee yritystoimintaansa liikeideanaan tuoda venäläisiä työntekijöitä
Suomeen rakennuksille mutta tavoitteena kouluttaa heitä paremmiksi osaajiksi suomalaisiin
tarpeisiin. Kuva: Hannika Niherva
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Lisäksi haluttiin tarjota alalla juuri nyt
tarvittavia tietoteknisiä taitoja ja suunnitteluun liittyvää osaamista. Nämä
olivat myös osallistuvien opiskelijoiden
mielestä tärkeitä oppia, ja valitut osallistuivatkin innokkaasti opetukseen.

Tosiasioiden
tunnustaminen on tärkeää
KAKSI ASIAA OSOITTAUTUI hyvin vaikeaksi: ensinnäkin opiskelijoiden löy-

tointimessuilla oli paljon rakennus- ja
kiinteistöalan yrityksiä. Aktiivitoimijat
olivat tiskeillä ja vastaanotto oli hyvin
positiivista, juuri tätä tarvitaan, mutta
kun olisi ollut aika ottaa opetusohjelmaan kuuluvan harjoittelujakson harjoittelija tai muuten jo korkeakoulutettu
opiskelija töihin, oltiinkin siinä tilanteessa, että päätöksentekijä hyvin herkästi
sanoi, että ei. Ei meillä ole aikaa kouluttaa tai ohjata ketään, me teemme vain
töitä.
PEREHDYTTÄMINEN ON monessa yrityksessä muutoinkin riesan oloinen
asia, ja maahanmuuttajataustaisten
korkeakoulutettujen perehdyttäminen
olisi ollut ainakin vähän aikaa tavallista
enemmän panoksia vaativaa. Toisaalta
kieltäytyminen oli useimmiten helppo
verhota suomen kielen epätäydellisen
osaamisen syyksi – insinöörin pitää kirjoittaa esimerkiksi selväkielisiä raportteja.
Usein tilanne oli myös niin, että rekrytoijat olivat niitä, jotka eivät itse ole
tekemisissä juuri sen työn kanssa, mihin
otettaisiin henkilö, ja siksi pelättiin tehtävän riskirekrytointeja.
Toisaalta taas ne, jotka rekrytoivat
opiskelijoita, kiittelivät oppimishalua ja
-kykyä ja tarmoa selviytyä tehtävistä.

Tämä oli kokeilu ja tulokset
NÄMÄ TULOKSET EIVÄT millään muotoa
täytä tieteellisiä kriteerejä määrällisesti,
mutta tämä antaa viitteitä siitä, missä
olemme. Joka tapauksessa tällainen
kouluttamistyö on tärkeää, ja sitä muun
muassa Metropolia jatkaa laajentamalla
opetuspaketteja nyt toteutetuista 30
opintopisteestä 60 opintopisteeseen.
Tälle kokeilevalle koulutukselle on saatu
myös rahoitus.
Korona-aika ehti näyttää tälle koulutukselle nurjan puolensa: lähiopetus on
tässä kieleen kasvamisessa hyvin tärkeää verkkomateriaalin lisäksi. Lähiopetuksen puuttuessa kurssit koettiin liian
raskaiksi muun työn ohella tehtäviksi.

tyminen eli tapa, jolla potentiaaliset
opiskelijat olisivat voineet löytää opiskelumahdollisuuden.
Toisena ongelmana olivat yritykset.
Yrityksiin kontaktoitiin varsin paljon –
niin opettajat kuin opiskelijat itsekin, ja
esimerkiksi yritysten suosimilla rekry1/2021 Toolilainen

Rahoituksen
kohdentamisen haaste
PROJEKTIIN OLI SAATU VARSIN hyvä
rahoitus. Rahaa tuntui opettajan silmin
riittävän hirveän paljon loputtomiin
projektikokouksiin ja erilaisiin mukaviin

puuhastelutilaisuuksiin myös henkilöille, joilla ei ollut mitään tehtävää itse
koulutuksen kanssa.
Sen sijaan rahaa ei ollut koululla eikä
yhteiskunnalla opintososiaalisena panoksena. Valmistunut opiskelija ei ole
oikeutettu opintorahaan, eli kun ei ole
enää varsinainen tutkinto-opiskelija, ei
saa opintorahaa, matkatukea jne. Opiskelijaruokala ja kirjaston palvelut olivat
toki käytössä. Aikuisten ihmisten pitää
ansaita elantonsa, mikä häiritsee opiskelua. Ja joillain oli myös kulttuurisesti
kotimaahan suoritettava rahanlähettämisvelvoite tulojen hankkimisen pakkotekijänä.
HAKIJOINA OLI MIEHIÄ ja naisia. Miehet
olivat joko alan töissä tai pyrkivät alan
tutkintokoulutukseen. Naishakijat olivat eteenpäinpyrkiviä, mutta myös niitä
koulutettuja, jotka olivat menneet naimisiin ja saaneet lapsen tai lapsia, eikä
työhön lähteminen uudessa maassa ole
ollut niin yksinkertaista.
Lisäajatusjuoksu tähän jatkona: Mitenhän paljon on koulutusta tarvitsevia
naisia kaiken kaikkiaan maahantulijoiden keskuudessa, ei siis ainoastaan
korkeakoulutettuja? Kädenojennus tähänkin suuntaan vahvistaisi käsitystä
kestävän kehityksen toteuttamisesta
ammattikorkeakoulussa – korkeakoulutettavia maahanmuuttajia voisi tulla
myös noiden naisten koulutustason
noustessa. Mutta olemmeko uudelleen
tavoittamisongelman ja opintososiaalisten kysymysten äärellä?

Lupaava tulevaisuus
meidänkin käsissämme
YHTEISKUNTA PANOSTAA maahanmuuttajien korkeakoulutettujen koulutukseen ja Metropolian kiinteistö- ja
rakennusala on vahvasti mukana.
Toolilaiset: tulkaa ulos saapasnahkatorneista ja rohjetkaa kohdata näitä
potentiaalisia opiskelijoita työmailla, liikenteessä, kahviloissa, aputyövoimana.
Suomen kielellä kohtaamisia, asian puhumista suomen kielellä ja maahantulijoiden tukemista kotoutumiseen – se
on kaikkien etu.
Toisia auttamalla autamme itseämmekin. Siis korkeakoulutetut koulutukseen ja aktiivityöhön.
Tämä oli sisällöltään oikeasti motivoiva projekti.
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ANNA LAHTI, TKI-Asiantuntija, LAB-ammattikorkeakoulu
JAN-ERIK SANDELIN, lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu

Käsihuuhdetta ja kasvontunnistusta

Mitä kaikkea käsihuuhdeautomaattiin
voidaan lisätä?
Perinteiset pumppupullot
väistyvät älykkäiden näytöllisten laitteiden tieltä. Markkinoilta löytyykin nykyään
erilaisia käsihuuhdelaitteita,
joihin on yhdistetty niin
kertakäyttömaskien annostelijaa kuin lämpötilatunnistinta.

laitteen teknisen toteutuksen lisäksi selvittää, miten käyttäjät kokevat tämänkaltaisten laitteen käytön.
Laitetta testattiin sekä Lahden kampuksella että Padasjoen kunnan uimahallissa syksyllä 2020. Käyttäjäkokemuksia kerättiin laitteen ulkonäöstä ja
käytettävyydestä. Havainnoinnilla haluttiin selvittää, minkälaisia tunteita laitteen käytössä ilmenee. Testauksen myötä saatiin käsitys siitä, miten käyttäjät
toimivat laitetta lähestyessä ja minkälaisia tunteita esimerkiksi kasvojen tunnistukseen liittyvä teknologia herätti.
Vaikka laitteen ulkonäkö on moderni ja ulkonäköön voi
yvän käsihygievaikuttaa valitsemalla
nian merkitys on korostilausvaiheessa yrityktunut koronaepidemian Laite on edustava, monisen bändiin sopivan
myötä. Pisara- ja koskepuolinen esimerkki siitä,
värityksen, ei ulkonäkö
tustartuntana tarttuvaa
anna selkeää vihjettä
koronavirusta voidaan mihin käsihuuhdeautolaitteen
käyttötarkoiehkäistä huolellisella kämaattien tuotekehityktuksesta. Alkuhämmensienpesulla, ja hygieniaa
nyksen jälkeen käyttäjät
voidaan tehostaa käsien sessä ollaan menossa.
kuitenkin kiinnostuivat
desinfioinnilla. THL suokäyttämään
laitetta.
sittaakin käsihuuhteen
käyttöä varsinkin julkisissa tiloissa, jois- Puheohjattu viestintä auttoi osaltaan
lämpötilatoiminnan
sa käsienpesu ei ole mahdollista. Kasva- ymmärtämään
va käsihuuhteen käyttö lisännyt uusien merkityksen, ja käytön jälkeen koettiin turvallisuuden tunteita. Kaikkiaan
käsihuuhdelaitteiden tuotekehitystä.
tämänkaltaisten monitoimilaitteiden
nähtiin yleistyvän tulevaisuudessa ja ne
Käsihuuhdeautomaatti
koettiin pääsääntöisesti turvallisuutta
lisäävinä laitteina.
kiinnostuksen kohteena

H
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käynnissä oleva hanke, EAKR-rahoitteinen konenäön sovellukset sote- ja
hyvinvointialalla, on selvittänyt, miten
konenäköä voidaan hyödyntää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
Hankkeen tavoitteena on sekä kehittää
uusia konenäköteknologiaan perustuvia ratkaisuja että tuoda tietoisuuteen
jo olemassa olevia ratkaisuja.
Esimerkkinä valmiista ratkaisusta
Lahden Mukkulan kampukselle hankittiin Sanetiq-niminen käsihuuhde-monitoimilaite. Kiinnostuksen kohteena oli
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Sanetiq koostuu
useista osista
LÄHES KAKSI METRIÄ KORKEA, puoli
metriä leveä ja 25 cm syvä laite seisoo
pyörillä varustetulla teräsjalustalla, jonka alaosassa on helposti tyhjennettävä
jäteastia. Laitteen varsinaisiin toimintoihin kuuluva käsihuuhdeannostelija
annostelee 5 litran terässäiliöstä 8500
käsihuuhdeannosta.
Lämpötilan (30–45 astetta) mittaus
luvataan 0,2 asteen mittaustarkkuu-

Sanetiq-monitoimilaite.
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Sanetiq avattuna.

della. Mittausprosessi käynnistyy automaattisesti käyttäjän lähestyessä laitetta ja ääniohjaus kertoo, mikäli lämpötila
on yli tai ali asetetun raja-arvon.
Laite myös tunnistaa, onko käyttäjällä
kasvomaskia ja antaa äänimerkin maskin käytön suosituksesta. Laitteeseen
on mahdollista asettaa kulunvalvontaan liittyvä henkilöntunnistusominaisuus.
Sanetiq-yksikköön on koteloitu käsidesiannostelija (kuvassa 2 vasemmalla), mainosnäyttö (kuvassa 4 ylhäällä)
ja lämpökamerajärjestelmä (kuvassa 4
keskellä). Näiden pääosien lisäksi kotelosta löytyvät valaistus, elektroniikan
virransyöttö ja kaiuttimet (pääosin kuvassa 3 vasemmalla ylhäällä).
Yleisilme laitteen sisällä on tilava ja
siisti. Sisälle jää hyvin tilaa tekniikan
opiskelijoiden omille pienille testeille ja
laajennuksille.
Laitteen avaaminen onnistuu ilman
työkaluja ja kotelo lukitaan avaimella.
LAB-ammattikorkeakoulun arkikäytössä laitetta on avattu ainoastaan ajoittain
huuhdeannostelijan puhdistamiseksi,
sillä annostelijan täyttökin onnistuu laitteen ulkopuolelta.
Projektitöiden ajaksi laite voidaan rullata pois aulatiloista.
MAINOSNÄYTTÖ JA lämpökamerajärjestelmä liitetään sisäverkkoon langattomasti tai Ethernet-verkkokaapelilla.
Jälkimmäisen kytkentätavan helpottamiseksi laitteeseen on koteloitu myös
Ethernet-kytkin (kuvassa 3 vasemmalla
ylhäällä desinfiointiaineen täyttöletkun
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vieressä). Näin laitteen sijoituspaikalle
tarvitaan vain yksi sähköpistorasia ja
yksi (valinnainen) verkkopiuha.
Käsihuuhde-annosteluyksikkö
ei
kommunikoi mainostaulun ja lämpökameran kanssa, täyttöasteen ilmaisee
merkkivalo laitteen kotelossa. Annosteluyksikön käyttölaskurin toteuttaminen
onkin yksi hyvä potentiaalinen projekti
opiskelijoille. Jos projektilaajennusten
halutaan keskustelevan verkon välityksellä, on laitteen sisään rakennetussa
Ethernet-kytkimessä onneksi useitakin
vapaita paikkoja verkkopiuhoille jäljellä.

Mainosnäytön yhteyteen on myös
koottu Bluetooth-audio-vastaanotinvahvistin, joka on oletusarvoisesti
kytketty lämpökameralaitteeseen (se
opastaa käyttäjää siirtymään oikeaan
kohtaan englanniksi), mutta joka on
kytkettävissä myös mainosnäyttöön.
Lämpökameralaitteesta
itsestäänkin
löytyy pieni kaiutin, mutta ohjeet ovat
vaarassa hukkua mainosnäytön äänen
alle, jos suunnitelmissa on esittää äänellisiä mainoksia. Bluetooth-audio-vastaanotin ei osaa miksata ääntä useasta
äänilähteestä samaan aikaan.

LÄMMÖNMITTAUKSEN tekevä itsenäinen Android-pohjainen laite tukee
myös henkilöntunnistusta. Laitteen
lämpökameraohjelmisto käynnistyy automaattisesti. Ohjelmisto piirtää henkilösilhuetin näytölle.
Käyttäjän on mittaushetkellä siirryttävä silhuetin osoittamalle kohdalle ja sopivalle etäisyydelle luotettavan mittaustuloksen saamiseksi. Siirtymistä oikeaan
kohtaan laite opastaa havainnekuvan
lisäksi puheella (englanniksi). Myös mittaustulos ilmoitetaan sekä visuaalisesti
näytöllä että puhuen.

ETÄOHJAUKSEN LISÄKSI molempia
Android-laitteita voi ohjata hiirellä. Laitteen takaa löytyvät liittimet molempien
laitteiden USB-väyliin. Tietoturvasyistä
nämä liittimet voi toki irrottaa laitteen
sisällä, mutta vaihtamalla medianäytön
oletusohjelman mediatoistimesta toiseen ohjelmaan ja liittämällä sopivan
laitteen USB-liittimeen on tästä laitteesta periaatteessa mahdollista rakentaa
monia, yllättäviäkin ratkaisuja!

MAINOSNÄYTTÖ ON SEKIN itsenäinen,
Android-pohjainen ”pikkutietokone”.
Verkkoyhteys mahdollistaa materiaalin
syöttämisen näytölle etäohjauksella.
Oletusarvoisesti laite käynnistää mainosvideoiden näyttöön suunnitellun
ohjelmiston ja sillä ennalta määritellyn
videon. Aulasisällön suunnittelusta ja
tuottamisesta voivat vastata esimerkiksi
media-alan opiskelijat.

Monitoimilaite opetuksessa
ELEKTRONIIKALTAAN LAITE on hieno osoitus siitä, miten sopivasti komponentteja ja ohjelmistoja yhdistämällä
saadaan koostettua huomiota herättävä monitoimilaite. Se, ovatko laitteen
kaikki toiminnot tarpeellisia, riippuu
käyttökohteesta, mutta laite on edustava, monipuolinen esimerkki siitä, mihin
käsihuuhdeautomaattien tuotekehityksessä ollaan menossa.
Laitetta voidaan käyttää hyödyksi
opetuksessa monialaisesti, modulaarisen rakenteen myötä lähinnä mielikuvitus on rajana sille, mitä kaikkea laitteeseen voidaan lisätä.

Osittainen listaus
keskeisistä
komponenteista:

Erillisinä yksikköinä toimivat näyttö (ylhäällä) ja lämpökamerajärjestelmä (alla)

Lämpökameralaitteisto:
Fusu Visual S8AI
Mainosnäyttö:
• FISE R40-S8810
• näytön valmistaja: BOE
• ohjelmisto: Howfor
Bluetooth-audio-vastaanotin-vahvistin:
Insma TDA7492P
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TAPIO HELLMAN
laboratorioinsinööri, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Etätyöaiheinen opetusteknologiapäivä
virtuaalimaailmassa
Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus
Sedu järjestivät Opinlakeussateenvarjon alla jo kuudennen Opetusteknologiapäivän. Tapahtuma järjestettiin
täysin virtuaalitoteutuksena
Altspace-ympäristössä. Päivään oli mahdollista osallistua omalla avatar-hahmolla
tietokoneen ruudulta tai VRlasien avulla.

O

hjelmassa oli mielenkiintoisia
yritys- ja oppilaitospuheenvuoroja. Aamun Yritysfoorumissa kuultiin aluksi
seinäjokelaisen
levytyöstökeskuksia
valmistavan yrityksen, Finn-Powerin
järjestelmämyynnin johtaja Antti Kuusisaaren ja henkilöstöpäällikkö Pia
Ylelän kokemuksia etätyöstä ja virtuaaliwebinaarien järjestämisestä koronapandemian aikana.
Sen jälkeen Elisa Oyj:n myyntijohtaja
Tomi Kohtanen ja HR-kehityspäällikkö
Matti Lahti kertoivat aiheesta Suomalaisten yritysten työntekijöiden kokemukset etätyöstä ja opit tulevaisuuteen. TIVIA
Infuture Oy:n liiketoimintajohtaja Tiina
Riutta piti esityksen aiheesta Osaamisen kehittäminen etätöiden aikakautena.
Aamupäivällä alkaneessa Oppilaitosfoorumissa kuultiin SeAMKin caseesimerkit. Aluksi robotiikan lehtori
Jarkko Pakkanen esitteli Training 4.0
EU-hankkeen etäopetusmallia yrityksil32

le ja opetustyöhön. Esityksen nimeltä
Korona tarjoaa kehitysloikan digitaalisille
alustoille piti Risto Lauhanen.
Iltapäivällä oli vuorossa Hybridiopetuksen foorumi, jossa keynote-puheenvuoron piti verkkopedagogiikan lehtori
Satu Aksovaara Jyväskylän ammattikorkeakoulusta aiheenaan Verkko-oppimisprosessin rakentaminen – Mikä siirtyy
verkkoon? SeAMKin opintopsykologi
Anne-Mari Maunumaan aiheena oli
Etätyössä jaksaminen. Iltapäivän toisen
keynoten esitti tilaisuuden päättäen
”etäkokousmies” Jonas Rajanto Grape
Peoplesta.

Mitä virtuaalitapahtuman
järjestämisestä opittiin?
YouTube-striimaus toimi varasuunnitelmana, mikäli tekniset ongelmat estäisivät AltspaceVR:n käytön kokonaan.

Virtuaaliseksi tilaksi haluttiin valita räätälöity VR-maailma, tässä tapauksessa
Seinäjoen ammattikorkeakoulun oma
esitystila, Frami F -rakennuksen ”lasipalatsi”.
Tästä seurasi se, että osallistujia virtuaalimaailmaan mahtui Altspacen
asettaman rajoituksen takia kerrallaan
vain 30 avataria. Tästäkin syystä striimaus oli ehdottoman tarpeellinen. Mikäli käytössä olisi ollut jokin Altspacen
”standarditapahtumapaikoista”, sinne
olisi mahtunut 50…70 samanaikaista
avataria. Jos tilaisuus olisi järjestetty ns.
Front Row -tapahtumana, samanaikainen käyttäjämäärä olisi ollut huomattavasti korkeampi, mutta tällöin Altspace
olisi skaalannut tapahtuman useisiin
instansseihin, joissa kuulijat eivät ole
välttämättä enää samassa tilassa. Kaverit voivat siis olla muissa maailmoissa,
ja jos 50 hengen tila on täynnä, sinne
ei voi siirtyä, vaikka kaverin luo siirty1/2021 Toolilainen

minen Altspacessa onkin mahdollista.
Toinen syy Front Row’n hylkäämiseen
oli se, että sen vaatimia ”stressitestejä”
oli käytännössä mahdoton toteuttaa,
jolloin edessä olisi saattanut olla täysin
odottamattomia ongelmia, kuten esiintymisvuorossa olevien puhujien avatareja väärissä maailmoissa.
Etäyhteydellä mukaan tulevien esittäjien yhteydet on ehdottomasti testattava
ennen tapahtumaa juuri sillä laitteistokonfiguraatiolla, jota käytetään live-tapahtumassakin. Kenraaliharjoituksista
huolimatta varsinaisen livetapahtuman
aikana kohdattiin teknisiä haasteita, jolloin tekniikka ei toiminutkaan odotetulla tavalla.
Koskaan ei voi riittävästi painottaa
ääniongelmien merkitystä. Kannattaa
satsata hyvään mikrofoniin tai mieluummin laadukkaaseen kuulokemikrofoniin. Headsetin avulla mahdollinen
äänen kiertäminen tai kaikuminen saadaan lähes täysin varmasti poistettua.
Jokaisella esittäjällä tulisi olla nopea,
lähes sataprosenttisen toimintavarma
nettiyhteys.
Kaikkien esittäjien tulisi osallistua
ainakin yhteen kenraaliharjoitukseen,
jonka päivämäärä tulisi sopia riittävän
ajoissa, ja jonka pitäisi olla kaikkien tiedossa ja kalenterissa.
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(3D-mallintaja) SeAMKista sekä kehittämispäällikkö Minna Haasio (juontaja
ja moderaattori) ja Verkkopedagoginen
suunnittelija Hanna-Maija Rantamäki
(kouluttaja ja moderaattori) Sedusta.
SeAMKin opiskelija Antti Kuusisto toimi Altspace-tekniikkavastaavana ja tapahtuman organisaattorina.
AltspaceVR:n latauslinkki:
https://www.microsoft.com/fi-fi/p/
altspacevr/9nvr7mn2fchq
Virtuaaliwebinaarin YouTube-videot:
http://www.seamk.fi/opetusteknologia2020

Esittäjiä varten on tehtävä erittäin
hyvät ohjeet ohjelmiston latauksesta,
asentamisesta, käyttäjätilin luomisesta, avatarhahmon räätälöinnistä, virtuaalimaailmassa liikkumisesta, hiiren,
käsiohjainten ja mikrofonin käytöstä,
tapahtumanjärjestäjän työkalujen käytöstä, emojien käytöstä tunteiden ilmaisuun, esityksen pitämisestä jne. Lisäksi
on huomattava, että Altspace ei toimi
VPN-yhteyden yli.
Diaesitysten kirjasinkoko tulee olla
huomattavasti suurempi kuin normaalisti. YouTube-striimi lähetettiin FullHDresoluutiolla, mutta VR-osallistujien
täytyy saada tekstistä ja kuvista selvää
alhaisemmallakin resoluutiolla.

Tiimi ja roolit
Virtuaalitapahtuman luomiseen tarvitaan tiimi, jossa on virtuaalialustan
tekninen vastaava, 3D-mallintaja, videostriimaaja, juontaja, moderaattori,
kouluttaja, Teams-avustaja ja YouTubechat-tiedottaja. Altspace itsessään sisältää useita rooleja tapahtumia varten, ja
ne ovat pääasiassa tekniikkavastaavan
aluetta, mutta on hyvä, jos koko osallistuva tiimi on suurin piirtein perillä rooleista.
Tapahtumaa olivat järjestämässä
opetusteknologiasuunnittelija
Matti Mäkelä (organisaattori ja juontaja),
projektipäällikkö Janne Kapela (videostriimaaja ja moderaattori), tki-asiantuntija Aleksi Frimodig (moderaattori)
ja laboratorioinsinööri Tapio Hellman
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Kevätvaltuusto 16.4.

TOOLin kevätvaltuuston kokous järjestetään etäyhteydellä
perjantaina 16.4. klo 16–20. Kokouskutsu ohjelman ja
ilmoittautumisohjeen kanssa lähetetään valtuutetuille
sähköpostitse lähempänä ajankohtaa.
1/2021 Toolilainen

HANNU REINILÄ

Toolilainen harrastaa

Kuva: Taru Kurenniemi

Seniorin kireät siimat

Työurani on ollut aikatauluun sidottua
esiintymistä kuulijoille. Ei siis ihme, että nyt
eläkkeellä harrastukseni
on kalastus – on vain vapa,
vene ja vapaus.

E

nsimmäisen kalani muistan
saaneeni 60-luvulla, jolloin Viekijoen
rannalla alle kouluikäisenä virvelöin
vieheenä Mepps-lippa. Muita vieheitä
ei minulla ollutkaan. Yhtäkkiä hauki iski
kiinni. Harrastusvalintani oli sinetöity.
Se oli salamanisku luihin ja ytimiin. Puolen kilon hauki oli pikkupojalle valtava.
Siitä lähtien vapa on heilunut onkimalla,
virvelöimällä, pilkkimällä, jigaamalla ja
vetouistelemalla.
Soutuveneen hankittuani tunsin vapauden koittavan, kun pääsin rantakaislikosta tavoittelemaan monipuolisemmin saalista. Vuosien myötä mopo
helposti keulii. Nyt merikelpoisella
alumiiniveneellä etsin kalakavereiden
kanssa elämyksiä. Surkeat reissut silloin
tällöin pitävät nöyränä eikä ylpistymään
pääse.
Omat suosikkini ovat ahven, kuha ja
lohikalat. Anopinlohi eli hauki ei minua
makunsa vuoksi kiinnosta. Kaloja narratessa ja kalojen narratessa ovat tutuiksi
tulleet mm. Kivijärvi, Pielinen, Inarijärvi,
Keitele, Raippaluoto, Vänern ja Ääninen.

VETOUISTELEN LOHIKALOJA Ja kuhia
8–12 vavalla. Usein minulta kysytään,
millä uistimella saan parhaiten kalaa.
Paljastan nyt salaisuuden: kalat tulevat
aina sillä uistimella, mitä siiman päässä
vedän.
Vänern ja Ääninen ovat loistavia järvilohi- ja taimenvesiä. Tyypillisesti kalat ovat kooltaan 4–10 kg. Inarijärvi on
helmi veneilijälle. Vaikka taimen- ja rau1/2021 Toolilainen

Yli ja alle kilon jigiahvenet
Raippaluodosta.
Kuva: Hannu Reinilä

Kalastus on näyttävää puuhaa. Kuva: Hannu Reinilä

tusaaliit eivät kummoisia olekaan, niin
maisemat, puhdas luonto ja järven juomakelpoinen vesi ihailuttaa. Inarijärven
tuhannet saaret tarjoavat erähenkiselle
paikkoja marjastaa, yöpyä ja tulistella.
Jigaaminen on hauskaa. Ahven ja
kuha iskevät rajusti jigiin. Mikäli haluat
innostaa ystäväsi tai lapsesi kalastukseen, vie hänet jigaamaan. Ahven- tai
kuhaparven löytyessä aika ei tule pitkäksi. Ensimmäisen jigikalan isku jättää
ikuisen muistijäljen. Seuraavana päivänä on pakko ostaa lisää jigejä. Näin kävi
naapurilleni, joka saatuaan Raippaluodosta 600 g jigiahvenen oli minuutin
hengittämättä. Parikiloisen kuhan isku
jigiin seisauttaa veret. Sitä ei unohda.

senä työpäivänä 10.5.2019 työkaverini
antoivat minulle lähes metrisen vaapun
isojen kalojen pyytämiseen. Samalla he
muistuttivat kalamiehen rukouksesta:
Anna kerrankin niin iso kala, ettei aina
tarvitse valehdella. Aika näyttää.
KALAMIES OLI OLLUT VIIKON kalareissulla Lapissa. Kotiin tuliaisina oli vain
pieni taimen. Vaimo huomautti, että tuli
kaloille hirmuinen kilohinta. Mies vastasi, että onneksi niitä tuli vähän. Kireitä
siimoja kaikille!

VENE-ELEKTRONIIKKAAN saa tuhlattua
tolkuttomasti euroja. Elektroniikka auttaa kalojen etsinnässä ja turvallisessa
veneilyssä, mutta kaloja veneeseen se
ei tuo.
Karttaplotterin avulla voi seurata
järven syvyyskäyriä, väistellä matalikkoja ja karikkoja. Kun kaiku löytää kalat, kalamies sitten vain nostelee kalat
veneeseen. Näin teoriassa. Mutta juuri
kun luulit tietäväsi kalastuksesta kaiken,
seuraavalla reissulla sinut nollataan.
OLIN SEAMKIN palveluksessa päivälleen 33 vuotta, mutta haluan edelleen
seurata tekniikan koulutusta läheltä.
Seniorijäsenenä saan Toolilaisen ja voin
osallistua paikallisyhdistyksen tapaamisiin. Hyvässä seurassa viihtyy. Viimei-

Vänern-järven järvilohta monta kiloa.
Kuva: Antti Reinilä
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JARKKO RÄTY, FT ja JUKKA RÄTY, FT
Oulun yliopisto, mittaustekniikan yksikkö MITY Kajaani
Kuvat: LAURI SONNY

REMMI tunnistaa mikromuovin
Kajaanissa sijaitsevan mittaustekniikan yksikön prosessihalli, jossa
voidaan tehdä monentyyppisiä ja
laajoja koejärjestelyjä kehitetyille
mittausjärjestelmille.

Kainuussa 10 vuotta toiminut CEMIS (Centre for Measurement and Information
Systems) on Oulun ja Jyväskylän yliopistojen, Kajaanin ammattikorkeakoulun
(KAMK), VTT:n ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen yhteinen mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut
sopimuspohjainen tutkimusja koulutuskeskus.

maan ELY-keskuksen EAKR-rahoituksen
kautta yhteisen REMMI-tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on kehittää uusi
kompakti kenttälaite vesien mikromuovien reaaliaikaista mittaamista varten.
Kehitettävällä laitteistolla pystytään
monitoroimaan vesien mikromuovipitoisuutta reaaliaikaisesti. MITY on mittaustekniikan kehittämiseen keskittyvä
yksikkö, joka tekee korkeatasoista tutkimusta ja tarjoaa palveluita sekä Kainuun
yrityksille että globaaleille toimijoille.
Kajaanin
ammattikorkeakoulun
osuus hankkeessa on selvittää Kainuun
alueen vesisysteemien yleisimmät
mikromuovilähteet ja kulkeutumisreitit
sekä testata uusia suodatusmateriaaleja
mikromuovien poistoon.

EMIS-yhteistyön kautta KAMK
on tehnyt useita yhteistyöprojekteja
Oulun yliopiston Kajaanin Mittaustekniikan yksikön (MITY) kanssa. Yksiköt
ovat käynnistäneet Pohjois-Pohjan-

OPTIIKAN HYÖDYNTÄMINEN REMMIhankkeen mittalaitteessa tulee näyttelemään suurta roolia. Emme tule
käyttämään pelkästään yhtä (olemassa
olevaa ja käytettyä) mittaustapaa, vaan

C
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mittausalueelle tulevaa hiukkasta (oli
se sitten muovihiukkanen tai jokin muu
hiukkanen) testataan usealla eri mittausperiaatteella. Tämä monimittausperiaate lisää todennäköisyyttä tunnistaa
hiukkanen.
Mittalaite räätälöidään valittuun
sovelluskohteeseen (valmistuva laite sovi sellaisenaan kaikkiin sovelluksiin). Suunnittelun lähtökohtana ovat
testauskohteet, joissa on suhteellisen
puhtaita vesiä. Yksi tällainen kohde on
vedenpuhdistamojen ulos johdettavat
vedet sekä juomavesi. Hankkeen aikana kehitettyä mittauslaitteistoa pilotoidaan kahdella vesilaitoksella.
Teknisillä muutoksilla laitteen käytettävyyttä voidaan säätää vesille, joissa
muovihiukkasten lukumäärä on suurempi. Ajan myötä ja laitteen osoitettua
toimivuutensa testausta jatketaan ulkomailla (merien mikromuovit).
Hankkeen yhteydessä valmistellaan
myös laitteiston kaupallistamista, sillä
1/2021 Toolilainen

Kahdenlaista mikromuovia ja yksi optisista mittauskomponenteista.

uudelle teknologialle on kysyntää yrityksissä ja teollisuudessa.

Mikromuovit meissä
jokaisessa
LISÄÄNTYNYT

MUOVITUOTTEIDEN

käyttö, puutteelliset materiaalien kierrätys/keruujärjestelmät sekä liikenne ovat
osaltaan aiheuttamassa maailmanlaajuista uhkaa – haitallista mikromuovia
löydetään kasvavia määriä vesistöistä,
maaperästä ja jopa ilmakehästä.
Pienikokoiset muovihiukkaset päätyvät helposti pieneliöihin siirtyen lopulta
koko ravintoketjuun. Mikromuovit ovat
pieniä, < 5 mm suuruisia muovipartikkeleita.
MUOVITEOLLISUUS TUOTTAA granulimuotoista muovia erilaisten tuotteiden
raaka-aineeksi. Muoveilla on vaihteleva
kemiallinen koostumus sekä vaihteleva
muoto. Primääriset mikromuovit ovat
tarkoituksella valmistettuja muovimateriaaleja. Mikromuoveja syntyy muun
muassa kosmetiikka-, maali- ja pinnoite- sekä kemianteollisuuden prosesseissa.
Sekundääriset mikromuovit ovat
erilaisista muovimateriaaleista tahattomasti, esimerkiksi kulumalla ja UVsäteilyn vaikutuksesta muodostuneita
1/2021 Toolilainen

partikkeleita. Niitä syntyy muun muassa
auton renkaista, tekstiileistä ja urheilukenttien materiaaleista.
WWF:n julkistaman raportin mukaan
ihmisen elimistöön päätyy jopa viisi
grammaa mikromuovia viikossa. Muoviroska on peräisin etenkin juomavedestä. Suomessa jätevedenpuhdistus ja
juomaveden laatu ovat yleisesti hyvällä
tasolla mutta globaalissa kuvassa tilanne on paljon haastavampi. Muovien terveysvaikutuksista ihmisen elimistöön
on vielä niukasti tutkimustietoa.

Mittaaminen on
haastava laji
MIKROMUOVIEN
analysointitekniikka käsittää vesien näytteenoton sekä
näytteiden tutkimisen laboratorioolosuhteissa. Luotettava näytteenotto
on itsessään jo haastava prosessi, joka
väärin tehtynä tuo merkittävän virhelähteen tuloksiin.
Yleisesti mikromuovien tutkimuksessa ensimmäinen haaste on miettiä
tarkkaan näytteenotto ja se, mihin kyseisellä tutkimuksella tähdätään. Onko
ensisijaista tietää partikkeleiden koko
vai laatu, otetaanko kertanäyte vai kokoomanäyte useilta päiviltä ja miten
näytteeseen vaikuttavat kausivaihtelut?
Myös mittaaminen on haastavaa, ja

se vaatii usein paljon aikaa ja henkilöresursseja sekä arvokkaita mittausjärjestelmiä laboratorio-olosuhteissa.
Myös mikromuovien tunnistamisessa
ja määrän mittauksessa on hyvä ensin
miettiä, mikä on ensisijainen tavoite.
Selvitetäänkö kemiallinen koostumus
vai mikromuovien kokojakautuma?
Optinen mikroskooppi on yleisin apuväline mikromuovianalytiikassa. Mikroskopoinnissa tunnistaminen perustuu
väriin, muotoon ja kiiltävyyteen. Fourier-muunnosinfrapunaspektroskopia
(FTIR) on spektroskooppinen menetelmä, joka perustuu aineiden erilaiseen
kykyyn absorboida infrapunasäteilyä
tietyiltä aallonpituuksilta. Menetelmän
etuna on kohtuullinen laitteiston hinta
(25–75 k€) ja menetelmän muokattavuus, heikkona puolena on määritykseen kuluva aika.
Raman-spektroskopia on spektroskooppinen menetelmä, jossa näytteen
kemiallinen koostumus voidaan selvittää näytteestä epäelastisesti siroavien
fotonien energioiden perusteella. Se
on hyvä menetelmä erilaisilta pinnoilta
tehtäviin mittauksiin sekä todella pienten partikkelien mittauksiin. Heikkona
puolena Ramanissa on laitteistojen hinta sekä pitkä analyysiaika.
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HEIDI KANALA-SALMINEN
Kuvat: MARKUS KUNELIUS

Paikallisten energiaomavaraisten
yhteisöjen rooli EU:n
vähähiilisyystavoitteiden
toteuttamisessa
Toholammin Härkänevalla sijaitseva Ilpo
Wennströmin lypsykarjatila on energiantuotannoltaan pitkälti omavarainen.

Vähähiilisyyden edistämisessä ja ilmastoneutraaliuden
saavuttamisessa energiajärjestelmän muutoksella on
keskeinen merkitys.

E

dettäessä kohti puhdasta, kustannustehokasta, joustavaa ja toiminta38

varmaa energiajärjestelmää ovat paikalliset energiayhteisöt ja kuluttajien itse
tuottama energia esimerkkejä toimintamalleista, jotka osaltaan edistävät EU:n
energia-, ilmasto- ja kestävyystavoitteita.
Centria-ammattikorkeakoulun koordinoimassa, Northern Periphery and
Arctic -ohjelmasta rahoitetussa, Local
Energy Communities- eli LECo-hankkeessa luotiin pilottikohteina toimivien

yhteisöjen menestystekijöitä korostaen
sekä lainsäädännölliset tekijät huomioon ottaen tukeva työkalupaketti vauhdittamaan paikallisten energiayhteisöjen toiminnan käynnistämistä harvaan
asutuilla alueilla ja maaseudulla.
ENERGIAYHTEISÖT OVAT paikallisia,
usein kuluttajien, pienten toimijoiden
sekä kylien tai kuntien muodostamia
ryhmittymiä, jotka mahdollistavat
1/2021 Toolilainen

Tilalla tuotetaan biokaasua, jota käytetään
sähkön ja lämmön tuotantoon. Tulevaisuuden suunnitelmissa on hyödyntää kaasua
myös liikennekäytössä.

energiantuotannon yhteisömuotoisen
omistuksen jakaen keskenään yhteisesti
omistetun infrastruktuurin hyödyt.
Energiayhteisöjen
toimintamallia
hyödyntäen saavutetaan merkittäviä
tehokkuushyötyjä ja omavaraisuutta
sekä luodaan mahdollisuudet energiamarkkinoille osallistumiselle.
Positiivinen ympäristö ja paikallisten
yhteinen mielenkiinto energiavalintoja
kohtaan sekä myös yhteiskunnan tarjoamat kannustimet luovat pohjan yhteisön onnistuneelle ja kestävälle toiminnalle. Tosin, maasta riippuen, yhteisöjen
toimintamallien käytännön soveltamista rajoittavat osin lainsäädännölliset
tekijät.
3,5 VUOTTA KESTÄNEESSÄ, vuoden

2020 lopussa päättyneessä LECo-hankkeessa oli mukana Irlannista, Ruotsista
ja Suomesta kymmenkunta pilottikohdetta, joille toteutettiin energia-arvioinnit sekä laadittiin toteutettavuussuunnitelmat uusiutuvan energian
hyödyntämiseksi.
Energiajärjestelmien mallien ja skenaarioiden sekä kestävän energian toimintasuunnitelmien myötä yhteisöille
annettiin eväät paikallisesti mukautettujen, uusiutuviin resursseihin perustuvien energiaratkaisujen toteuttamiseksi
syrjäseuduilla.
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ENERGIATEHOKKUUTEEN liittyvien luentosarjojen, alueellisten työpajojen
sekä kansainvälisten tutustumis- ja
opintomatkojen avulla hankkeessa
edistettiin tietämystä uusiutuvan energian hyödyntämiseen perustuvasta
energiaomavaraisesta yhteisöllisyydestä niin Irlannissa, Ruotsissa, Norjassa
kuin myös Suomessa. Hyvien käytänteiden esimerkkikohteina toimivat Saksassa pitkälle kehitetyt ja toimivaksi todetut yhteisölliset toimintamallit muun
muassa aurinko- ja tuulienergian sekä
biomassan hyödyntämisestä.

LECO-HANKKEESSA LUODUT toimintamallit, alueellisesti mukautetut ja lainsäädännön vaatimukset huomioivat
käsikirjat ja tiedotteet sekä energiaarvioinnin apuvälineet paikallisten
energiayhteisöjen perustamiseksi ja
energiatehokkaan toiminnan käynnistämiseksi on koottu LECo Online Platformille. LECo Online Platformiin voi
tutusta osoitteesta: https://localenergycommunities.net/

Koulutus
tekijänoikeuksista 13.4.
TOOL järjestää kaikille jäsenilleen avoimen
tekijänoikeuskoulutuksen tiistaina 13.4. alkaen klo 17.
Linkki ilmoittautumiseen on lähetetty Webropol-kutsuna
kaikille jäsenille. Jos sähköpostiosoitteesi ei ole ajan tasalla
jäsenrekisterissä, et välttämättä ole saanut kutsua. I
lmoittaudu siinä tapauksessa kirjoittamalla osoitteeseen

tool@tool.fi
39

KAUKO KALLIO

Pyörö, pölkäre, keskeinen,
kehä ja suunnikas

ihmiskunta, ilmapuntari, keksintö,
lausunto, lukio, mielekäs,
sanomalehti, toimenpide,
virasto, vuosikerta (Becker)

Mikael Agricolaa pidetään suomen kirjakielen ja suomenkielisen kirjallisuuden isänä. Hyvin perustein, koska hän julkaisi
ensimmäiset suomenkieliset kirjat ja kehitti niihin ison joukon
uusia sanoja 1500-luvulla.
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A

Becker kehitti tavoitteellisesti suomen
gricolan ajan kieli oli melko erilaista kuin nyt käytössämme oleva kieli. kieltä keksien kasapäin uusia sanoja,
Uusia sanoja ja sanojen tavutuksia ke- kuten hallinto, huonekalu, ihmiskunta,
hitettiin pikkuhiljaa. 1800-luvulla alkoi ilmapuntari, kalusto, keksintö, laitos, lautapahtua enemmän, kun sellaiset herrat sunto, lukio, mielekäs, nide, nisäkäs, rohto, sanomalehti, toimenpide,
kuin Reinhold von Becker
ja David Emmanuel Da- harrastus, vety, osoite, valtameri, virasto, vuosikerta
ja väestö.
niel Europaeus tarttuivat
pätevä, valokuvaaja,
Hän vierasti vierasperäisiä
toimeen.
He olivat Elias Lönn- väitöskirja, yhdyssana, kirjaimia kuten b, d, f, g, q, x
ja z. Uusien sanojen joukossa
rotin kanssa samaa suilmansuunta, johtaja, oli myös vuonna 1820 enkupolvea. Kumpikin teki
simmäisen kerran käytetty
Eliaksen tavoin retkiä tilavuus (Europaeus)
sana sivistys, siis sanan nyKarjalan laulumaille kankyisessä merkityksessä.
sanrunouden
perässä
Reinhold von Becker toimi senaatissen ohella, että he kehittivät valtavasti
suomen kielen sanastoa. 1800-luvulla sa ainoana suomen kielen kääntäjänä.
vaikutti kansanperinteen keräämisessä Juuri tässä tehtävässä hän törmäsi uumyös I. K. Inha, joka tunnetaan enem- siin käsitteisiin, jolla ei ollut suomenkiemän valokuvaamisen pioneerina ja Suo- listä vastinetta.
Becker harrasti myös kansanrunoutta
men polkupyöräkaupan aloittajana.
ja hän teki pitkän runonkeruumatkan
vuonna 1819. Keräämiään runoja hän
MEIDÄN PÄIVINÄ KIELEMME kehittyminen jatkuu vähintään yhtä vauhdikkaas- julkaisi Turun Wiikkosanomissa, ja näin
ti kuin 1800-luvulla. Muutos perustuu alkoi hahmottua kuva Väinämöisestä.
– yllätys yllätys – melkoisesti samoihin Hän toimi myös esimiehenä Lönnrotin
tekijöihin. Media ja kulttuuriväki eri väitöstilaisuudessa.
muodoissaan kehittävät kieltä ja tuovat
käyttöömme uusia sanoja. Vierasperäisiä uutuuksia pukkaa käyttöömme päi- Savitaipaleen sanaseppo
vittäin.
Kukapa ei olisi kuullut sellaisia uussa- PARI VUOSIKYMMENTÄ Beckerin synnoja kuin koronalinko, laturaivo, ilmaan- tymän jälkeen näki toinen merkittävä
tuvuusluku, elpymispaketti, joukkoaltis- suomen kielen kehittäjä päivänvalon
tuminen, maskipakko, määmatkailu, Savitaipaleella. Hänet tunnetaan nimellautashävikki, lohtuleivonta, tapaamis- lä David Emmanuel Daniel Europaeus.
Häntä on mahdoton kuvata miksikään
kontti, tiktokkaaja tai huulipunahallitus.
yhden
asian mieheksi. Hän oli mukana
Tekoälyn kehittyminen on tuonut
kaikkialla:
suomen kielen puolestapukielipeliin myös YLEn, joka houkutteli
huja,
sanomalehtimies,
isänmaallisuussyksyn ajan kansalaisia kertomaan taaktivisti,
arkeologi,
muinaistieteilijä,
rinoitaan, jotta tekoälyn käyttöön saadaan riittävästi materiaalia. Vielä ollaan mykkäkoulun opettaja, sanakirjamies,
odotuksen kannalla projektin lopputu- matemaatikko.
Myös kansanrunouden kerääjänä
loksen suhteen.
hän
oli vähintään yhtä tehokas kuin
Mutta palataanpa kielen kehityskulBecker
tai Lönnrot. Itse asiassa hänen
kuun 1800-luvulle.
yli kymmenellä runonkeruumatkallaan
haalimansa runot täyttävät Kalevalaa
enemmän kuin Kalevalan isänä tunneSivistys täytti 200 vuotta
tun Lönnrotin kokoamat säkeet. Muun
muassa kaikki Kullervo-runot ovat EuroREINHOLD VON BECKER syntyi Kangasniemellä 1788. Turussa hankitun filo- paeuksen keräämiä.
Suomen kielen sanastoa hän kehitti
sofian tohtorin tutkinnon ja yliopiston
dosentuurin ohella hän perusti Turun ja täydensi Beckerin tavoin. Hänen luoWiikkosanomat toimien sen päätoimit- miaan sanoja ovat muun muassa enemmistö, harrastus, johtokunta, vety, osoite,
tajana.
Hän tekaisi myös Suomen ensimmäi- pätevä, ulkomaalainen, valokuvaaja,
sen suomenkielisen Euroopan kartan. viehättävä, väitöskirja, yhdyssana, ääLisäksi Becker julkaisi vuonna 1824 nenkannattaja, eduskunta, ilmansuunta,
ensimmäisen Suomen kieliopin, Finsk mielikuvitus, johtaja, tilavuus, keräilijä,
Grammatik, joka vakiinnutti ratkaise- kunta ja varasto.
Europaeus oli myös kuuromykkien
vasti suomen kielen oikeinkirjoitusta
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puheopetuksen uranuurtaja. Hän rakensi kaavion, jonka avulla kuuromykille opetettiin, missä asennossa suun
täytyy olla, jotta tietty äänne saadaan
aikaiseksi. Europaeuksen vuonna 1857
laatima äännekuvasto oli Suomessa ainutlaatuinen, sillä ennen Europaeusta
kuuromykille ei edes yritetty opettaa
puhetta.
Omana aikanaan Europaeus ei kiitosta taulusta saanut, vaikka lukemattomat
kuuromykät pääsivät sen avulla edes
jollain tavalla kieleen kiinni. Kuvasto oli
käytössä vuosikymmeniä. Seuraava ilmestyi yli 100 vuotta myöhemmin

Pölkäre ja pyörö
MEITÄ INSINÖÖRITIETEEN parissa toimivia ehkä kiinnostaa tieto, että Europaeus otti Helsingin yliopistossa opiskellessaan tehtäväkseen kääntää suomeksi
geometrian oppikirjan. Sellaista ei vielä
ollut olemassa.
Vuonna 1847 ilmestynyttä Mittauden
Oppi - kirjaa varten Europaeus joutuikin
keksimään koko joukon suomalaisia sanoja. Edelleenkin niistä ovat käytössä
kehä, suunnikas, tilavuus ja parillinen.
Aivan kaikki sanat eivät kuitenkaan
jääneet elämään. Ympyrän hän käänsi
sanaksi pyörö. Lävistäjästä tuli keskeinen ja kuutiosta pölkäre.
Ruotsi–suomi-sanakirjaa varten Europaeus joutui kehittämään vielä enemmän uusia sanoja. Tosin kaikki eivät
välttämättä ole Europaeuksen keksimiä,
mutta hän on ensimmäistä kertaa suomen kielen historiassa tuonut ne esille.
Tällaisia ovat muun muassa enemmistö, harrastus, johtokunta, vety, osoite,
pätevä, ulkomaalainen, valokuvaaja, viehättävä, väitöskirja, yhdyssana ja äänenkannattaja.
On laskettu, että Europaeus toi suomen kieleen yli 200 uutta sanaa.
Savitaipale on kunnioittanut Europaeusta museoimalla hänen tekemäänsä
tuotantoa. Hänen syntymäkotinsa Olkkolan kartanon vieressä on pieni Europaeus-museo. Sisällä isossa vitriinissä
on Europaeuksen kirjoittamia oppikirjoja sekä Suometar-lehti, jota hän julkaisi.
Seinillä on karttoja ja muistoja pitkiltä
tutkimusmatkoilta.
Becker ei ole saanut Europaeuksen tapaan omaa museota. Pieni monumentti
sentään löytyy Kangasniemeltä lintuveistoksen muodossa. Kangasniemen
keskustassa Beckerillä on oma tie ja nimellään varustettu koulu.
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Pukujuhlaa

H

yvää huomenta katsojat ja kuu-

lijat.
On jälleen se aika vuodesta, jolloin
saamme ihailla ja ihmetellä perinteisen
tapahtuman suurta pukuloistoa ja muotoilijoitten uusimpia oivalluksia.
Eteemme on avautumassa moderneja leikkauksia, uusimpia materiaaleja ja
muotoilijoitten pieniä – ja suuriakin – oivalluksia asujen ulkonäön, käytettävyyden ja ominaisuuksien kehittämiseksi.
Tänään eteemme astelee kymmeniä
urhoja uusiin vetimiin pukeutuneina.
Ja kuten aina, niiden malleista, materiaaleista, leikkauksista ja muistakin yksityiskohdista riittää mutinaa ja ihmettelemistä. Olemme poimineet joukosta
muutaman valitun luomuksen.
Tässä astelee esiin herra, jonka asuste ilmentää liukasta olemusta. Puvun
puhtaan valkoinen väri vahvistaa viestiä
puhtaasta mielenlaadusta ja rehellisestä kantajastaan. Tämän värin kantaja ei
kerta kaikkiaan voi missään olosuhteissa esiintyä vilpillisesti. Myös kantajan
ylväs ryhti korostaa puvun onnistuneita
ominaisuuksia.
Seuraavana esiintyjän asusteessa
silmiin pistää mielenkiintoinen pukusuunnittelijan tekemä haaraleikkauksen
ilme. Puku ulottuu selkeästi haaran perien alapuolelle, jopa lähentelee polvipituutta. Tällaista kuosia ei aikaisemmin
ole esiintynyt näin rohkeasti.
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Tämä design on huomattavan poikkeava tavanomaisesta linjasta. Suunnittelupuolella lienee joku uusi toimija,
johon emme ole aikaisemmin törmänneet. Onkohan tämä puku tehty aivan
erityisesti jollekin yksilölliselle käyttäjälle? Mitä tähän sanoo pukujen kantajat
paremmin tunteva asiantuntijamme?
”Tässä on aivan selkeä persoonaan ja
mahdollisesti myös käyttöominaisuuksiin vaikuttava linjaus. Koska en kovin
perusteellisesti tunne puvun kantajan
fysiologiaa, en uskalla satavarmaa mielipidettä antaa. Voisiko olla, että leikkaus on tehty kantajalle, joka omaa erityisen mallikkaat alarauhaset. Tai sitten
kantaja käyttää lääketieteellisistä syistä
jotakin poikkeavaa alatoppausta. Ne
ovat nuo allergiat ja astmaoireet nykyisin kovin yleisiä.”
Tähän arvioon on kai meidän tyytyminen. Joka tapauksessa uusi leikkaustyyli
voi hyvinkin saada kannatusta tulevissa
pukumallistoissa. Tähän disainiin on liitetty oivallisesti istuvat ja huomattavan
pitkälle suunnitellut virtaviivaiset jalkineet. Makeet popot!
Esillä olevien pukujen materiaalivalikoimiin ei näin visuaalisella tarkastelulla
voi ottaa kovin selkeää kantaa. Eräiden
lähteiden mukaan olemme saaneet tietää, että kudonnan ja kudontamateriaalien valikoima on tutkitusti monipuolistunut.
Esimerkiksi puvun ilman läpäisyyn –

tai toisaalta läpäisemättömyyteen – on
tutkimuksissa ja pukujen käytettävyydessä paneuduttu erityisen huolellisesti.
Siinä eivät helmat lepattele kovassakaan
menossa ja toisaalta hiki pysyttäytyy pukimien sisällä. Hajut eivät näin häiritse
kanssaihmisten herkkiä aisteja.
Materiaalin joustavuudesta ja käytössä
tapahtuvasta muovautuvuudesta olemme saaneet vain vähän varmaa tietoa.
Eräiden arvioitten mukaan pukuja voidaan venyttää erilaisilla kierto- ja hiertoliikkeillä. Niillä tietenkin pyritään vain
käytön mukavuuteen, ei itse ulkonäön
muokkaamiseen. Käyttöominaisuuksien
muuttamisesta nyt puhumattakaan.
Saamme ehkä näihinkin ominaisuuksiin lisätietoa pian alkavalla toisella
kierroksella ja tulevien viikonloppujen
kisoissa. Nyt siirrämme siis lähetyksen
selostamoon ja alamme seuraamaan
toista hyppykierrosta. Toivotaan, että
myös suomalaisten haalarit lepattavat
tuulessa suotuisasti.
Pukeutumassa myös
VELI PITKÄKORVA
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Yhteys- ja jäsentietojen muutosilmoitus

Voit ilmoittaa tällä lomakkeella muutokset TOOLin toimistoon tai sähköpostitse jasenrek@tool.fi
-

-

nimen ja yhteystietojen muutokset
palkattomat jaksot (äitiysloma-, isyys- tai vanhempainloma, hoitovapaa, kesäkeskeytys,
opintovapaa, työttömyys, virkavapaa, vuorotteluvapaa)
pysyvä eläkepäätös
jäsenyyden päättäminen

Henkilötunnus ______________________________________________________________________
Suku- ja etunimi _____________________________________________________________________
Lähiosoite __________________________________________________________________________
Postinumero _________________________ Postitoimipaikka _________________________________
Puhelin kotiin ________________________ Toimeen _______________________________________
Matkapuhelin _______________________________________________________________________
Sähköposti _________________________________________________________________________

Alennettu jäsenmaksu (8,50 €/kk) Alkaa ____________________ Päättyy _____________________
Syy _______________________________________________________________________________
____

Eroan TOOL ry:stä ja Opettajien Työttömyyskassasta, pvm ___________________________________
Siirryn eläkkeelle ja eroan TOOL ry:stä, pvm _______________________________________________
Siirryn eläkkeelle ja haluan olla TOOL ry:n eläkeläisjäsen (20 €/vuosi), pvm ______________________

Päiväys ________________
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Allekirjoitus _____________________________________
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Muista käyttää myös sähköisiä palvelujamme: www.tool.fi

