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Ammattikorkeakoulujen alku oli kansainvälistymisen 
aikaa. Opiskelijoita ja opettajia vietiin maailmalle eks-
kursioille ja vaihto-ohjelmiin. Konetekniikan yliopettaja 
Eino Hämäläinen ja matematiikan yliopettaja Juhani 
Riihentaus kävivät opettamassa Wuhanin Teknillisessä 
instituutissa.

s.s. 6 6

Pilotti lennättää lämpökameralla varustettua dronea.

s.s. 28 28

s.s. 38 38

Ida Hulkko edustaa seuratasolla TaTU Tamperetta sekä 
kansainvälisessä uintiliigassa Team Ironia.
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 PÄÄKIRJOITUS

 os halutaan jatkossakin rekrytoida kyvykästä ja päte-
vää opetushenkilökuntaa, työantajien pitää ehdottomasti 
lisätä ammattikorkeakoulun opetustyön houkuttelevuutta. 
Työhyvinvoinnin parantaminen sekä saatavuuslisän nosta-
minen ja laajentaminen auttavat varmasti asian suhteen. 

Varsinkin YAMK-tutkintojen myötä on tullut paineita lisätä 
opetushenkilöstön jatkotutkintojen määrää. Sivistan sopi-
muksessa olevat jatkotutkintolisät pitäisi vähintään kaksin-
kertaistaa, ja lisäksi työnantajat voisivat kannustaa jatkotut-
kintojen suorittamiseen myös työaikaresurssien avulla.

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN OPETTAJIEN nykyinen ikäraken-
ne kertoo, että tulevien vuosien aikana on edessä huomatta-
va määrä haasteellisia rekrytointiprosesseja. Tarkoituksena 
on toivottavasti uusien vakinaisten nuorten opettajien palk-
kaaminen eikä opetustyön valuttaminen hiljalleen opet-
tajakunnan ulkopuolelle. Yliopettajien määrän lisääminen 
varmasti auttaa tutkinto-ohjelmien opetuksen kehittämistä.

Ikääntyvien opettajien jaksamista ei välttämättä paranna 
ensisijaisesti raha, vaan on kehitettävä parempia elementte-
jä työurien pidentämiseksi. Opetuskuormaa voisi keventää 
varaamalla enemmän työaikaa esimerkiksi ammattitaidon 
kehittämiseen, kollegoiden mentorointiin ja työhyvinvoin-
nin ylläpitämiseen. Kevennys voisi olla 40 tuntia vuodessa 
eli käytännössä yksi tunti viikossa.

OPETTAJIEN TYÖNKUVA MUUTTUU JATKUVASTI, ja mat-
kustamista on tehtävä työnantajan määräyksestä sekä ko-
timaassa toimipisteiden välillä että ulkomaille vaihtojen 
yhteydessä, jolloin sunnuntai on usein matkapäivä meno-
matkalla ja lauantai paluumatkalla. Matka-ajan määrittely 
on saatava vastaamaan todellisuutta, koska ei ole tarkoituk-
senmukaista käyttää omaa vapaa-aikaa työmatkoihin.

Kauniit ja juhlavat koulutuspoliittiset puheet eivät riitä 
missään tapauksessa, vaan on tarjottava myös asianmukai-
set resurssit, jotta voimme toteuttaa todella tärkeätä tehtä-

vään ammattikorkeakouluissa tekniikan ja liikenteen ope-
tuksessa. Ministeriön rahoitus on ehdottomasti palautettava 
leikkauksia edeltävälle tasolle. Nykyinen rahoitusmalli no-
teeraa tekniikan ja liikenteen koulutuksen erityispiirteet 
kustannuksissa, mutta toki kehittämisen mahdollisuuksia 
löytyy ja ammattikorkeakoulujen sisäisessä rahanjaossa pi-
täisi paremmin rahoittaa tekniikan ja liikenteen koulutusoh-
jelmia rahoitusmallin mukaisesti.

AMMATTILIITON TÄRKEIN VOIMAVARA ja pääoma ovat ak-
tiiviset ja tyytyväiset jäsenet. TOOL haluaa jatkossakin pitää 
erityistä huolta jäsenkuntansa hyvinvoinnista ja edunval-
vonnasta. Jäsenen järjestäytymisessä on todella tärkeätä, 
että jäsen tuntee kuuluvansa omiensa joukkoon ja saa tar-
vittaessa vertaistukea. 

Lukuisat TOOLin alayhdistykset useilla paikkakunnilla 
ympäri Suomen tekevät arvokasta järjestötyötä jäsenkun-
tamme hyödyksi. TOOLin nykyinen järjestörakenne palve-
lee tarkoituksenmukaisesti tavoitteitamme puolin ja toisin. 
Haluamme ehdottomasti sen säilyttää, jotta jatkossakin jä-
senpito ja jäsenrekrytointi onnistuvat parhaalla mahdollisel-
la tavalla. Uskottava ja jatkuva toiminta edellyttää vakaata 
taloutta.

Alayhdistyksen vastuulla on paikallinen yhteydenpito 
tekniikan ja liikenteen koulutusjohtajiin kyseisessä ammat-
tikorkeakoulussa. Tulevaisuudessa varmaankin käydään 
enemmän paikallisia neuvotteluja työnantajan kanssa. Ta-
voitteena on varmistaa saumaton tiedon kulku valtakun-
nan tason ja paikallisen tason kesken molempiin suuntiin. 
Edunvalvonnan lisäksi voidaan paikallisella tasolla parantaa 
jäsenten hyvinvointia virkistysriennoin.

TÄMÄN VUODEN LOPUSSA ON HETKI AIKAA unohtaa ikävät 
asiat ja keskittyä juhlimaan TOOL 75 -juhlavuotta. Kutsum-
me juhlaillallisen merkeissä kaikki TOOLin jäsenet ja kutsu-
vieraat Tampereelle joulukuussa.

TOOL — tulevaisuus ja merkitys

J
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LEDAREN

 m man även i framtiden vill rekrytera kunnig och kom-
petent undervisningspersonal måste arbetsgivarna absolut 
öka attraktionskraften hos undervisningsarbetet i yrkeshög-
skolorna. Förbättring av arbetshälsan och en höjning  och 
utvidgning av tillgänglighetstillägget hjälper säkert i detta. 
I synnerhet högre yrkeshögskoleexamina har medfört tryck 
på att öka antalet påbyggnadsexamina hos undervisnings-
personalen. Tillägget för påbyggnadsexamina i avtalet med 
Sivista borde minst fördubblas, och dessutom kunde arbet-
sgivarna uppmuntra till att avlägga påbyggnadsexamina 
också genom att resursera arbetstid för detta.

DEN NUVARANDE ÅLDERSSTRUKTUREN hos lärarna inom 
trafik och kommunikation indikerar att det inom de kom-
mande åren uppstår en påtaglig mängd utmanande rekry-
teringsprocesser. Hoppeligen är målsättningen att avlöna 
nya fastanställda unga lärare och inte låta undervisningen i 
sakta mak flyta bort från lärarskrået. Att utöka antalet över-
lärare hjälper säkert att utveckla examensprogrammens 
undervisning. De åldrande lärarnas ork förbättras inte nöd-
vändigtvis med pengar utan man bör utveckla bättre ele-
ment för att förlänga arbetskarriären. Man kunde lätta på 
undervisningsbördan genom att reservera mer tid för t.ex. 
utveckling av yrkesskickligheten, mentorera kolleger och 
upprätthålla arbetsvälmåendet. Lättnaden kunde vara 40 
timmar per år, dvs. i praktiken en timme per vecka.

LÄRARNAS ARBETSBILD FÖRÄNDRAS STÄNDIGT, och man 
måste resa på arbetsgivarens order både inom landet mellan 
olika versamhetspunkter och utrikes i samband med utbyte, 
varvid söndag vanligen är utresedag och lördag inresedag. 
Definitionen av restid bör fås att motsvara verkligheten, ef-
tersom det inte är ändamålsenligt att använda egen fritid till 
arbetsresor. 

I ingen händelse räcker fagra och festliga tal, utan man 
bör också erbjuda sakenliga resurser så att vi kan fullfölja det 

verkligt viktiga uppdraget i undervisningen i teknik ochh 
kommunikation. Ministeriets finansiering måste absolut 
återställas till nivån före nedskärningarna. Den nuvarande 
finansieringsmodellen noterar särdragen inom teknik- och 
kommunikationsutbildningen, men visst finns det utveck-
lingsmöjligheter och inom yrkeshögskolornas interna re-
sursfördelning borde man satsa på teknik- och kommuni-
kationsutbildningen i enlighet med finansieringsmodellen.

FACKFÖRENINGENS VIKTIGASTE  RESURS och styrka är ak-
tiva och nöjda medlemmar. TOOL vill även i fortsättningen 
visa särskild omsorg om medlemskårens välmående och 
intressebevakning. Det är synnerligen viktigt att medlem-
men känner sig höra till gemenskapen och vid behov får 
kamratstöd.

Många av TOOLs underföreningar på olika håll i landet 
gör ett förtjänstfullt organisationsarbete till nytta för med-
lemskåren. TOOLs nuvarande organisationsstruktur betjä-
nar ändamålsenligt våra målsättningar å båda sidor. Vi vill 
absolut bibehålla den så att medlemskap och medlemsrek-
rytering lyckas på bästa möjliga sätt. Trovärdig och konti-
nuerlig verksamhet förutsätter stabil ekonomi.

Underföreningen ansvarar för den lokala kommunikatio-
nen med teknik- och kommunikationssektorns utbildning-
schefer i respektive yrkeshögskola. I framtiden förs säkert 
mer lokala förhandlingar med arbetsgivarna. Målsättningen 
är att säkra obruten informationsgång mellan riks- och det 
lokala planet i båda riktningarna. Förutom intressebevak-
ningen kan man på det lokala planet förbättra medlemmar-
nas välmående genom lokala rekreationstillställningar.

I SLUTET AV DETTA ÅR ÄR STUNDEN inne för att glömma alla 
tråkigheter och koncentrera sig på att fira TOOLs 75-årsjubi-
leum. Vi inbjuder alla TOOL-medlemmar och inbjudna gäs-
ter till en festbankett i december i Tammerfors.

O

TOOL — framtid och betydelse
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liikenteen alan järjestölehti

Aikakauslehtien liiton jäsen

PÄÄTOIMITTAJALTA

...sanoo sananlasku, mutta menköön 
nyt näin TOOLin 75-vuotisjuhlavuoden 
piikkiin. Tällaista oli, kun minusta tuli te-
kulainen ja toolilainen 30 vuotta sitten. 
Jääköön lukijan arvioitavaksi, mikä on 
ollut paremmin ennen ja mikä on parem-
min nyt:

Lappeenrannan teknillisessä oppilai-
toksessa oli kaksi opettajainhuonetta: 
toisessa sai tupakoida ja toisessa ei. Opet-
tajainhuoneissa vietettiin välitunnit, jot-
ka kestivät vain 10 minuuttia. Tämän an-
siosta päivät eivät venyneet liian pitkiksi 
– kaikki opetushan tapahtui oppitun-
neilla eli lähiopetuksena, kuten nykyisin 
sanotaan. Muista välitunneista poiketen 
kello 9 ja kello 14 oli vartin  kahvitauko, 
jolloin kokoonnuttiin vuolaisiin keskus-
teluihin opettajien kahvilaan – olimme 
kuin meluisa perhe erilaisia persoonia, 
joista jokainen kuului TOOLiin.

Opiskelijaryhmillä oli omat luokkansa. 
Koska luokka oli oma, niistä tehtiin viih-
tyisiä: oli kahvinkeittimet, nimikkomukit, 
hienoja harjoitustöitä seinillä. Opettaja 
havainnollisti opetettavaa asiaa kirjoitta-
malla liitutaululle tai näyttämällä piirto-
heitinkalvoja. Yliopettaja Martti Malaska 
käytti väriliituja, ja arkkitehti Martti Mui-
nonen näytti oppitunneillaan diaheitti-
mellä dioja, joku luotti pelkän kovaää-
nisen luennoinnin voimaan. Opettajat 
yhdistivät voimansa, jos sellainen tuntui 
mielekkäältä, joten sama työselostus oli 
sekä fysiikan labrojen että suomen kurs-
sin harjoitustyö. Kaikenlainen byrokratia 
loisti poissaolollaan: toimistossa oli talou- 
denhoitaja, toimistovirkailija ja kaksi toi-
mistosihteeriä. Opettajat kävivät kirjaa-
massa arvosanat toimiston kassakaapis-
sa säilytettyihin mappeihin. 

Opintojaksot alkoivat syyskuun alussa 
ja päättyivät huhtikuun lopussa. Muistan 
vieläkin nimeltä opiskelijat, koska olim-
me tekemisissä viikoittain koko luku-
vuoden ajan. Insinöörikoulutuksesta ei 
ilmeisesti jäänyt paljon hampaankoloon, 
koska moni heistä on nykyisin kollega: 
Eero, Eija, Heikki, Jari-Pekka, Jouni, Mikko, 
Sami, Tomi.

Touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa ei 
opettajilla ollut mitään asiaan oppilaitok-
seen. Aloittelijana en tätä tiennyt ja ereh-

Sitä tikulla silmään,  
joka menneitä muistaa

dyin kerran lähettämään kollegoille säh-
köpostia heinäkuussa. Siitä sain päälleni 
pahat haukut! Tosin aluksihan sähköpos-
tia ei ollut, vaan tekun vahtimestari jakoi 
kaikki postit ja esimerkiksi kokouskutsut 
kaikkiin kahden hengen työhuoneisiin. 
Kerran -90-luvun puolivälissä kokoukseen 
saapui vain kourallinen opettajia. Tällöin 
rehtori Seppo Saarinen ilmoitti, että tästä 
lähtien jokaisen on opeteltava sähköpos-
tin käyttö, koska jatkossa paperikutsuja ei 
enää jaeta.

Palkka maksettiin työehtosopimuksen 
mukaisten opetustuntien mukaan. Esi-
merkiksi suomen opettaja sai täyden pal-
kan, kun piti 18 oppituntia viikossa. Jos 
oppitunteja tarjottiin enemmän, niistä 
sai ylityökorvauksen. Jos tarjottiin muu-
ta työtä kuin opetusta, sai valita joko yli-
työkorvauksen tai huojennuksen, toisin 
sanoen opetustuntien vähentämisen. 
Vuodessa oli kaksi kokousta: ennen jou-
lua ja ennen vappua. Kevään kokouksen 
jälkeen vietettiin riemukkaat liitupölyn-
huuhtojaiset, johon osallistui ihan koko 
henkilökunta. Ennen kesälomalle siir-
tymistä oli kevätjuhla, jossa joka ikinen 
opiskelija neljän vuoden opintojen päät-
teeksi valmistui insinööriksi (tai kolmen 
vuoden opintojen päätteeksi rakennus-
mestariksi tai teknikoksi). 

Tämän lehden juhlajutussa sivuilla 6–9 
rehtori emeritus Veijo Hintsanen muis-
telee tekniikan koulutuksen myllerryksiä 
70-luvun alkupuolelta lähtien.

MIRKA AIRESVUO

Jämpti pääluottamusmies Kari Hyvönen piti 
90-luvulla huolen siitä, että uusi opettaja liittyi 
TOOLiin. Järjestäytymisaste oli 100 prosenttia 
ja yhteishenki korkealla.
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Tekniikan koulutus kuului 
1960-luvulle asti kauppa- ja 
teollisuusministeriön hallin-
nonalaan. Koulutuksen siirto 
opetusministeriön alaisuu-
teen merkitsi viitekehyksen 
radikaalia muutosta. Lähes 
kaikki suuret koulutusta kos-
kevat uudistushankkeet ja 
myllerrykset ovat siitä lähti-
en heijastuneet aiempaa suo-
remmin myös tekniikan alan 
koulutukseen. Tämän on 
siten myös insinöörikoulutus 
saanut kokea 1970-luvulta 
alkaen. 

VEIJO HINTSANEN

R Insinöörikoulutusta 100 vuotta -juhlaviikko järjestettiin Tampereella 2012. Kuva: Lauri Hietalaht

Eri ammattialojen 
opettajat ovat 
aktiivisesti kokoon-
tuneet aineryhmien 
tai koulutusalojen 
opetuksen kehit-
tämiseen. Johta-
mistaidon opisto 
Aavarannassa 
tarjosi usein erin-
omaiset puitteet 
insinööriopettajien 
koulutuspäiville.
Kuva: Jukka Kurenniemi

 ajaan myllerrysten ja muutos-
ten tarkastelun alkamaan 1970-luvun 
alusta. Tuolloin suuri peruskoulu-uudis-
tus oli jo suurelta osalta toimeenpantu 
ja koulutuspolitiikan painopiste oli ko-
vaa vauhtia siirtymässä toisen asteen / 
keskiasteen koulutukseen. 

Insinöörikorkeakoulujen 
nousu ja tuho

KOMITEAT JA TOIMIKUNNAT tuottivat 
1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa 
kiivaasen tahtiin mietintöjä koulutuk-
sen suuntaviivoista. Joukossa oli myös 
insinöörikoulutuksen kehittämistä 
pohtinut professori Ahosen puheen-
johdolla toiminut komitea, joka esitti 
yksimielisessä mietinnössään insinööri-
korkeakoulujen perustamista. 

Keski-Euroopan maista erityisesti 
Saksa oli omat insinöörikorkeakoulun-
sa jo saanut hyvään vauhtiin, ja siihen 
kelkkaan tekniikan väki halusi myös 
Suomessa ehdittävän mahdollisimman 
nopeasti.

Kylmää vettä tuli kuitenkin opetus-
ministeriön suunnasta roppakaupalla 
tekniikan sektorin niskaan. Yksimieli-
nen mietintö haudattiin syvälle arkis-
tojen uumeniin, ja insinöörikoulutuskin 
pakotettiin osaksi valmisteilla ollutta 
keskiasteen koulunuudistusta. Sen läh-
tökohdat eivät olleet tekniikan sektoria 

millään tavalla innostavia, kun oma yk-
simielisesti rakennettu esitys teknikko- 
ja insinöörikoulutuksen kehittämisestä 
oli niin tylysti heitetty roskakoriin. Eri-
tyisesti eri koulutusasteille määrätyn 
vuoden mittaisen yhteisen yleisjakson 
mielekkyys asetettiin tekniikan sekto-
rilla alusta alkaen hyvin kyseenalaiseksi.

Insinöörikoulutus muutosten 
myllerryksessä
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Uudistuksen toimeenpano ei kuiten-
kaan edennyt teknikko- ja insinöörikou-
lutukseen opetusministeriön toivomal-
la tavalla. 

Kaikki keskeiset tekniikan alan jär-
jestöt kokosivat 1980-luvun alussa 
voimansa pahimmiksi katsottujen epä-
kohtien korjaamiseksi. Mukana olivat 
aktiivisesti ainakin STK, Insinööriliitto, 
STTK, Teknisten liitto, Teknillisten op-
pilaitosten opettajainliitto TOOL sekä 
Suomen tekniikan opiskelijoiden liitto 
STOL. Taisihan sitä sivustatukea ja kan-
nustusta tulla annetuksi myös ammat-
tikasvatushallituksen teknillisen ope-
tuksen osastolta. Sen johdosta tulikin 
sitten kutsu tulla opetusministerin pu-
huteltavaksi.

Painostus johti lopulta siihen, että 
pääministeri Kalevi Sorsa antoi ope-
tusministeri Kaarina Suonion ja vuo-
rineuvos Yrjö Pessin tehtäväksi hakea 
hyväksyttävä ratkaisu tekniikan alan 
ajamiin muutoksiin. Pessi toimi tuolloin 
teollisuuden koulutusvaliokunnan pu-
heenjohtajana ja omasi myös henkilönä 
poikkeuksellisen suuren arvovallan.

Tietotekniikan läpimurto ja 
Nokia-ilmiön alkutahdit

1980-LUVULLA insinöörikoulutusta 
ravisteli erityisesti tietotekniikan voi-
makas läpimurto. Konkreettisimmin se 
kohdistui koulutuksen mitoitukseen. 
Yritysmaailma vaati Nokian pääjohtaja 
Kairamon johdolla näyttävästi tieto-
tekniikan insinöörikoulutuksen aloitus-
paikkojen radikaalia lisäämistä. 

Opetusministeriö asetti puheenjoh-
dollani asiaa selvittämään ja valmis-
telemaan työryhmän. Ryhmässä oli 
luonnollisesti ministeriön, oppilaitos-

ten ja yritysten edustajat. Ryhmän yk-
simielisestä esityksestä tuli kohtalaisen 
radikaali. Esitimme sekä tietotekniikan 
insinöörikoulutuksen että datanomi-
koulutuksen aloituspaikkojen kaksin-
kertaistamista niin pian kuin se käytän-
nössä olisi mahdollista.

Opetusministeri Kaarina Suonio lait-
toi asiaan vauhtia. Ryhmän esitykset to-
teutettiin viipymättä ja täysimääräisesti. 
Samalla nostettiin radikaalisti teknillis-
ten oppilaitosten laitehankintamäärä-
rahoja. Samaan rytäkkään valmisteltiin 
myös valtioneuvoston periaatepäätös 
tietotekniikan opetuksen kehittämises-
tä. 

Insinöörikoulutuksen 
määrittely ammatillisen 
korkea-asteen 
koulutukseksi

YLEISJAKSORAKENNE EI koskaan tullut 
koskemaan teknikko- ja insinöörikou-
lutusta. Kaiken kukkuraksi tekniikan 
alan järjestöt onnistuivat painostuk-
sellaan saamaan eduskuntakäsittelyn 
aikana uuteen ammatillista koulutusta 
koskeneeseen lainsäädäntöön (1986) 
hyvin kauaskantoisen kirjauksen, jonka 
mukaan insinöörikoulutus, merikaptee-
nikoulutus ja metsäinsinöörikoulutus 
määriteltiin ammatillisen korkea-asteen 
koulutukseksi. 

Siitä alkoi lähtölaskenta myös laa-
jemmalle korkea-asteen koulutuksen 
uudistukselle, jonka tuloksena syntyivät 
seuraavalla vuosikymmenellä ammat-
tikorkeakoulut. Insinöörikoulutuksesta 
tuli kuin tulikin näin päänavaaja tuolle 
kehitykselle, vaikka sen esittämä insi-
nöörikorkeakoulu ei siinä muodossaan 
toteutunutkaan.

Pasi Repo ja Harri Miettinen hallituksen kesä-
suunnittelukokouksessa 2009. Arkistokuva.

Fysiikan opetusta uudistanut opettajatiimi sai työstään TAMKin vuoden 2014 pedagoginen 
teko -palkinnon. Arkistokuva.

Tekniikan alan järjestöjen 
voimannäyttö 

TEKNILLISEN ALAN opetussuunnitel-
matoimikunta lukuisine jaostoineen 
tuotti useita osamietintöjä ja lopuksi 
myös 104 opetussuunnitelmaa, jotka 
kattoivat sekä ammattioppilaitosten 
että teknillisten oppilaitosten tarjo-
aman koulutuksen. Sivuja koko komeu-
dessa oli kymmeniä tuhansia. Se lienee 
Suomen ennätys edelleenkin. 

Toolilaiset osallistuivat toukokuussa 2015 
eduskuntavaalien jälkeen pidettyyn torita-
pahtumaan. Hallitusneuvotteluja käytiin 
tuolloin kiivaimmillaan. Kuva: Lauri Hietalahti
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Insinöörikoulutus 
osaksi monialaisia 
ammattikorkeakouluja

MINISTERI TAXELLIN vuonna 1989 esit-
tämän koulutuspoliittisen linjauksen 
pohjalta käynnistyivät ammattikorkea-
koulukokeilujen valmistelut. Tekniikan 
sektorille kaavailtiin alan sisällä teknil-
listen oppilaitosten yhteishankkeina 
toteutettavia insinöörikorkeakoulun ta-
paisia alueellisia kokonaisuuksia. 

Opetusministeriö kuitenkin tyrmäsi 
tämänkin etenemisen, ja insinöörikou-
lutus päätyi pääosin osaksi monialaisia 
kokeilukokonaisuuksia.

Sopeutuminen muiden alojen seu-
raan vei oman aikansa, kun kaikki kou-
lutusalat oli siihen saakka pidetty visusti 
toisistaan erillään. Jokaisella koulutus-
alalla oli perinteisesti ollut oma valta-
kunnallinen ohjauksensa, joka oli omal-
ta osaltaan varmistanut etteivät puurot 
ja vellit menneet sekaisin. Yhteisiä kam-
puksia ei ollut, eikä yhteistyötä yli kou-
lutusalarajojen juurikaan harrastettu. 

Asiat, joista ei haluttu  
edes keskustella

AMMATTIKORKEAKOULUJEN alkutaipa-
leella niiltä suljettiin sekä tutkimustoi-
minta että ylemmät korkeakoulututkin-
not. Arenen ja OKM:n ylimmän johdon 
vuosittaisessa tapaamisessa 1990-luvun 
puolivälin jälkeen esitimme näiden epä-
kohtien poistamista. Ministeri ei ehtinyt 
sanomaan mitään, kun kansliapäällikkö 
Markku Linna ilmoitti kategorisesti nii-
den olevan asioita, joista ei edes keskus-
tella. 

Niin vain kävi, että molemmat asiat 
saatiin muutaman vuoden kestäneen 

väännön jälkeen hoidetuksi. Ne avasivat 
myös insinöörikoulutukseen huomatta-
vasti uusia mahdollisuuksia. Yhteydet 
työelämään tiivistyivät ja jatko-opiske-
lumahdollisuudet avautuivat uudella 
tavalla.

Insinöörikoulutuksen 
volyymin kasvu

TEKNIIKAN SEKTORILLA yhdeksi visai-
seksi kysymykseksi ammattikorkeakou-
lu-uudistuksessa nousi teknikkokou-
lutuksen asema sekä kokeiluissa että 
myöhemmässä koulutusjärjestelmässä. 
Monivaiheisen punnerruksen lopputu-
lemaksi tuli teknikkokoulutuksen jää-
minen sekä kokeilujen että vakinaisen 
toimiluvan saaneiden ammattikorkea-
koulujen ulkopuolelle. Käytännössä se 
johti teknikkokoulutuksen hiipumiseen 
ja aloituspaikkojen siirtymiseen insi-
nöörikoulutuksen puolelle.

Amk-uudistuksen yhteydessä jok-
seenkin kaikki pelkästään teknikkokou-

lutusta tarjonneet yksiköt saivat tilalle 
insinöörikoulutuksen aloituspaikkoja. 
Sen seurauksena insinöörikoulutuksen 
volyymi kasvoi lyhyessä ajassa yli kak-
sinkertaiseksi ja samalla koulutustar-
jonnan alueellinen kattavuus nousi 
huippuunsa. Ajan myötä yksiköitä on 
kuitenkin jonkin verran karsittu ja keski-
näistä työnjakoa selkiytetty.

Insinöörikoulutuksen 
valtakunnalliset 
kehittämishankkeet

INSINÖÖRIKOULUTUKSEN aloituspaik-
kojen voimakas kasvu ja muiden alojen 
pääsy osaksi korkeakoulujärjestelmää 
johtivat nuorten ikäluokkien pienene-
misen vauhdittamana kasvaviin veto-
voimaongelmiin. Samalla koulutuksen 
läpäisyaste laski pahimmillaan jo lähelle 
50:tä prosenttia. 

Ongelmien kimppuun käytiin 
2000-luvun alussa valtakunnallisilla 
kehittämishankkeilla, joihin kaikki insi-

Kone Oyj:n toimitusjohtaja Matti Alahuhta, UPM Kymmene Oyj:n toimitusjohtaja Jussi Peso-
nen, Metso Oyj:n toimitusjohtaja Matti Kähkönen ja Lemminkäinen Oyj:n toimitusjohtaja Ti-
mo Kohtamäki pohtivat satavuotiaan insinöörikoulutuksen pääjuhlan paneelissa lokakuussa 
2012 insinöörikoulutuksen merkitystä Suomelle. Kuva: Jaakko Viitala.

Vielä 2010-luvulla opettajilla oli oma joukkue opiskelijatapah-
tumissa: Yrjö Utti ja Martti Muinonen kisaamassa kaljatölkin 
heitossa. Kuva: Mirka Airesvuo

Tarja Halenius, Väinö Kaikkonen, Raimo Honkavuori, Matti Komi ja Seppo 
Pahlman TOOLin täydennyskoulutus- ja neuvottelupäivien Saimaan-
risteilyllä. Istumassa Eila Lammassaari. Kuva: Jukka Kurenniemi.
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Pikapoimintoja vuosien varrelta 

 uurten koulu-uudistusten ohessa insinöörikoulutus on monella tavalla 
uudistunut sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti. 

Yhtenä jatkuvana muutospaineena on ollut määrällinen mitoitus. Suhdanne-
vaihtelujen seurauksena osaajapula ja ylitarjonta vuorottelevat. 

Suhdannevaihtelut ovat joskus olleet hyvinkin suuria, ja sen johdosta myös 
vaatimukset joko koulutuksen lisäämiseen tai vähentämiseen ajoittain hyvinkin 
äänekkäitä.

MERKITTÄVIÄ HAASTEITA VUOSIEN varrelta ovat teknologian nopean kehitty-
misen ohella olleet  uusien koulutusohjelmien käynnistäminen, vieraskielisen 
koulutuksen käynnistäminen, työn ohella opiskelun mahdollistaminen aina 
tutkintoihin saakka, avoimen amk-toiminnan käynnistäminen, virtuaalitoteu-
tusten käynnistäminen, maksullisen palvelutoiminnan ja TKI-toiminnan käyn-
nistäminen, kansainvälisen opiskelijavaihdon käynnistäminen, EU-rahoitteisten 
hankkeiden käynnistäminen, opinnäytetyökäytännön käynnistäminen, työko-
kemusvaatimusten muutokset ja opetushenkilöstön täydennyskoulutuskuvioi-
den muuttuminen.

Kaiken edellä sanotun lisäksi vastuu opetussuunnitelmista ja opetuksen ke-
hittämisestä on siirtynyt jokseenkin totaalisesti oppilaitosten harteille. 

MYLLERRYSTÄ ON SIIS RIITTÄNYT YLI OMAN tarpeen, mutta kohtalaisen hyvin 
niistä on aina selvitty. Haasteita riittää myös jatkossa. Monet edellä mainituista 
uusista toiminnoista ovat edelleen kasvu- ja kehitysvaiheessa. 

Paineet ja tarpeet esimerkiksi ajasta ja paikasta riippumattoman tarjonnan 
lisäämiseen ovat edelleen kasvussa useastakin syystä. Kovin ponnistus lienee 
kuitenkin jatkossakin teknologian kehitysvauhdissa pysymisessä. 

Vain korkeatasoinen insinöörikoulutus voi pitää sekä yritykset että valtakun-
nan kilpailukykyisinä avoimilla kansainvälisillä markkinoilla. Hieno iso haaste 
kaikille tekniikan kouluttajille!

S
nöörikoulutusta järjestäneet ammatti-
korkeakoulut aktiivisesti osallistuivat. 
Inssi-hankkeissa parhaita käytäntöjä 
nostettiin avoimesti esille ja hyödynnet-
täviksi sekä vuosittaisissa yhteisfooru-
meissa että useissa julkaisuissa. 

Sekä vetovoimaan että läpäisyas-
teeseen saatiin yli kymmenen vuotta 
kestäneillä hankkeilla merkittävät pa-
rannukset. Hankkeissa kehitettiin myös 
koulutuksen rakenteita.

Yksi Inssi-hankkeista kehitti ja raken-
si ammattikorkeakoulujen yhteistyönä 
tuotantopainotteista insinöörikoulus-
ta paikkaamaan teknikkokoulutuk-
sen lakkauttamisen takia työelämään 
vähitellen syntynyttä aukkoa. Yhtenä 
TUPA-operaationa oli myös rakennus-
mestarikoulutuksen palauttaminen 
TUPA-insinöörikoulutuksen muodossa. 
Ammattikorkeakoulu-uudistuksen yh-
teydessä hyvin hämärällä tavalla lak-
kautettua rakennusarkkitehtikoulutus-
ta ei Inssi-hankkeilla saatu palautettua.

Toimipisteverkoston 
karsiminen

AMMATTIKORKEAKOULUJEN toimipis-
teverkostoon tuli amk-uudistuksessa 
useita uusia insinöörikoulutuksen 
paikkakuntia. Opetusministeriön har-
joittama rakenteellisen kehittämisen 
politiikka hyökkäsi voimakkaasti toimi-
pisteverkoston kimppuun. Strategista 
kehittämisrahaa osoitettiin pääosin am-
mattikorkeakoulujen fuusioihin ja toi-
mipisteverkon harventamiseen. Muun 
kehittämisen tukeminen jätettiin rahoi-
tuksessa taka-alalle. 

Vuosittaiset tavoite- ja tulossopimus-
neuvottelut ministeriön kanssa olivat 
lähinnä sanelujen kuuntelua. Rahoituk-
sen kokonaistaso oli kuitenkin 2000-lu-
vun alkuvuosina ammattikorkeakou-
luille suotuisa, joten kehittämistä voitiin 
kohtalaisen hyvin tehdä ilman OKM:n 
strategiarahoitusta. Toimipisteverkos-
tokin harveni sekä keskinäiseen työn-
jakoon liittyneillä sopimuksilla että fuu-
sioratkaisujen yhteydessä.

Rahoitusongelmat 
kehittämisen jarruksi

MAAILMANLAAJUINEN taloustaantuma 
iski rajusti myös Suomeen 2010-luvun 
alkuvuosina. Koulutussektorilla pahim-
maksi kärsijäksi joutuivat jostakin käsit-

Paineet ja tarpeet esimerkiksi ajasta ja paikasta riippumattoman tarjonnan lisäämiseen ovat 
edelleen kasvussa useastakin syystä. Kovin ponnistus lienee kuitenkin jatkossakin 
teknologian kehitysvauhdissa pysymisessä.  
Vain korkeatasoinen insinöörikoulutus voi pitää sekä yritykset että valtakunnan 
kilpailukykyisinä avoimilla kansainvälisillä markkinoilla. Hieno iso haaste kaikille tekniikan 
kouluttajille! 
 
 

Valokuvien lisäksi juhlajuttuun kuvitukseksi tämä: 
 
 

 

Teknikko- ja insinöörikoulutuksen aloittaneet 

 

Valokuvat:  
Juhlajuttu1 tai Juhlajuttu2 (valitse Arja näistä parempi):  
Insinöörikoulutusta 100 vuotta -juhlaviikko järjestettiin Tampereella 2012. Kuva: Lauri Hietalahti 
 
Juhlajuttu5 (voin tuoda alkuperäisen kuvan jos laatu ei riitä ja haluat skannata): 
Eri ammattialojen opettajat ovat aktiivisesti kokoontuneet aineryhmien tai koulutusalojen 
opetuksen kehittämiseen. Johtamistaidon opisto Aavarannassa tarjosi usein erinomaiset puitteet 
insinööriopettajien koulutuspäiville. Kuva: Jukka Kurenniemi 
 
Juhlajuttu7: ARJA JOS LAITAT TÄMÄN KANTEEN, VOIN TUODA ALKUPERÄISEN KUVAN (KIRJAN) 
SKANNATTAVAKSI, JOS HALUAT? 
Koneenrakennuksen opetusta 1980-luvun alussa. Kuva: Martti Reini 
 
Juhlajuttu10: (voin tuoda lehden jos laatu ei riitä) 
Toolilaiset osallistuivat toukokuussa 2015 eduskuntavaalien jälkeen pidettyyn toritapahtumaan. 
Hallitusneuvotteluja käytiin tuolloin kiivaimmillaan. Kuva: Lauri Hietalahti 
 
Juhlajuttu12: (voin tuoda lehden jos laatu ei riitä) 
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Teknikko- ja insinöörikoulutuksen aloittaneet

tämättömästä syystä ammattikorkea-
koulut, vaikka niille oli juuri lisätty uusia 
tavoitteita ja velvoitteita TKI-toiminnan 
ja kansainvälistymisen kehittämiseksi. 

Ammattikorkeakoulujen rahoitusta 
leikattiin vuosina 2012–2015 yhteensä 
noin neljänneksellä. Se ei ole voinut olla 
näkymättä viime vuosien toimintojen 
järjestämisessä, vaikka tulokset ovat 
monilta osin silti olleet hyvinkin positii-
visia. 

Monista muista sektoreista poiketen 
ammattikorkeakoulut ovat jatkuvan 
narisemisen sijasta käärineet hihansa ja 
näyttäneet kyvykkyytensä toimia myös 
vaikeissa olosuhteissa.
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 okouksessa keskusteltiin 
muun muassa TuPA-tavoitteista sekä 
järjestöpoliittisista asioista. Ryhmätöinä 
pohdittiin ammattikorkeakouluopet-
tajien työtilannetta eri näkökulmista. 
Korona-ajan opetustyö edellyttää edun-
valvonnalta uudenlaisia toimia muun 
muassa työn resurssoinnin, tekijänoike-
usasioiden ja vakuutusten osalta. 

Kokouksen keskiössä 
TuPa tavoitteet ja 
järjestöpolitikka 

KORONA-KÄYTÄNTEET OVAT jo vakiin-

tuneet: suuri osa opettajista opettaa 
kotoa tai hybridinä. Yhdessä pohdittiin 
mahdollisia kompensaatiomuotoja 
tekniikkaan ja liikenteeseen, kuten esi-
merkiksi saatavuuslisän parantamista 
sekä mahdollisia muutoksia tohtori- ja 
lisensiaattilisään. Hallitus näkee keskei-

ANNAMÁRIA ERDEI, järjestösihteeri

TOOLin hallituksen  
suunnittelukokous Ahvenanmaalla

K
Viking Linen kokoushuoneessa oli tarpeeksi tilaa ja kaunis merinäkymä. Kuvassa myös me-
renkulun asiantuntija, myös matkaoppaana toimiva valtuuston jäsen merikapteeni Robert 
Stolpe.

Kuvassa hallituksen jäseniä Park Alanda ho-
tellin edessä. Oikealta: Esa Salmikangas, Alla 
Lemechkova-Toivonen, Ari Ekholm, Robert 
Stolpe, Heikki Heiskanen, Jarno Varteva, Leif 
Östman, Lasse Hillman ja Annamária Erdei. 

Suunnittelukokous pidettiin 
tällä kertaa osittain merellä, 
Viking Linen kokoushuo-
neessa, sekä Ahvenanmaal-
la, Park Alanda -hotellissa, 
Maarianhaminassa. Kokous-
tamisen ohessa hallitus ehti 
tutustua myös Maarianhami-
nan ja Ahvenanmaan nähtä-
vyyksiin.  
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TOOLin hallitus tutus-
tumassa erittäin järei-
siin lakkoaseisiin. 

senä, että opetuksen viikkomäärä sekä 
kahdentoista viikon vapaajakso säilyisi. 

HALLITUKSEN JÄSENET OLIVAT yhteis-
ymmärryksessä siitä, että kotiopetuk-
sesta tarvitaan korvauksia sekä selvät 
säännöt. Hybridiopetuksessa sitomat-
toman ja sidotus työajan raja on hämär-
tynyt. Haasteena on, että opettajien täy-
tyy olla kahdessa paikassa yhtä aikaa, 
mikä aiheuttaa lisätyötä opettajille. Uu-
det käytännöt, kuten oppitunnin nau-
hoittaminen, aiheuttavat uusia haas-
teita. Nauhoitetun materiaalin editointi 
nimittäin vaatii lisää aikaa, jos halutaan 
jakaa laadullista materiaalia. Sen lisäksi 
jaettujen materiaalien käsittely saattaa 
aiheuttaa tekijänoikeusongelmia.   

PIENRYHMISSÄ KESKUSTELTIIN myös 
järjestöpoliittisista asioista. Hallitus 
päätti, että saatavuuslisästä ei luovuteta 
ja hybridiopetuksesta on saatava epä-
mukavuuslisä. Uusien korotustavoittei-
den listalla olisivat muun muassa uusi 
iltalisäraja klo 17 alkaen, jonka jälkeen 
olisi saatava 30 % korotusta. Lauantai-
työstä pitäisi saada tulevaisuudessa 50 
% ja sunnuntaityöstä 100 % korotusta. 
Hallitus pyrkii myös siihen, että lisensi-
aattilisä olisi yli 2 %, kun taas tohtorilisä 
olisi yli 4 %.

TOOL RY AIKOO KESKITTYÄ jatkossakin 
vain AMK-sektoriin, tekniikan ja liiken-

teen henkilöstön opettajiin. Heille kai-
kille, sekä myös alalla toimiville kielten 
opettajille, on saatava saatavuuslisä. 
TOOL ry olisi jatkossakin itsenäinen, 
mikä tarkoittaa, että yhdistyksellä on 
jatkossakin oma talous, oma toimisto, 
oma hallinto ja omat työntekijät. Ny-
kyinen hallinto ja organisaatio aiotaan 
säilyttää. 

KOKOUKSESSA PÄÄTETTIIN myös, että 
jäsenille järjestetään kaksi kyselytuntia: 
toinen syksyllä ja toinen keväällä. Kyse-
lymuotoinen vapaa keskustelutilaisuu-
den aikana kaikki jäsenet voisivat kysyä 
verkossa puheenjohtajilta kysymyksiä. 
Kevään kyselytunti voisi toimia myös 
”infotilaisuutena”, jonka lopussa jäsenet 
voisivat esittää kysymyksiä.

TOOL ry juhlii vuoden 
lopussa

SUUNNITTELUKOKOUKSESSA keskus-
teltiin myös juhlavuodesta sekä juhlan 
järjestelyistä. TOOL ry järjestää Tam-
pereen uudella Uroslive-areenalla yh-
distyksen 75-vuotisjuhlat perjantaina 
17.12.2021. Pitkän korona-ajan jälkeen 
tiedossa on siis insinöörihenkistä yh-
teistoimintaa juhlaillallisen, mielen-
kiintoisten puhujavieraiden ja viihdyt-
tävien musiikkiesitysten siivittämänä. 
Suunnittelukokouksessa valittiin juhla-

toimikunta, päivitettiin muun muassa 
kutsuvieraiden listaa, sekä keskusteltiin 
ohjelmasta. 

KAIKKI TOOLIN JÄSENET kutsutaan 
juhlaan. Lisäksi kutsun saavat TOOLin 
tärkeimmät sidosryhmät. Varsinaiset 
kutsut ilmoittautumisohjeineen ja juh-
laohjelma lähetetään jäsenille tiedoksi 
syksyllä. Suunnitelmien mukaan juhlat 
alkavat iltapäivällä Tampereen kaupun-
gin Raatihuoneella, jonka jälkeen on 
mahdollisuus tutustua joulutoriin. Illan 
ohjelma toteutuu Uros Live Areenalla. 
Ohjelmassa on muun muassa juhlapu-
heet, illallinen, musiikkiesitys sekä pai-
kallinen bändi. 

Hallitus tutustui 
paikallisiin

KOKOUSTEN JÄLKEEN EHDITTIIN tu-
tustua Ahvenanmaan nähtävyyksiin. 
Olemme kiitollisia hallituksen jäsenelle 
merikapteeni Robert Stolpelle, joka 
oli järjestänyt herkullisia elämyksiä pai-
kallisravintoloissa sekä ihania retkiä. 
Hallitus vieraili kauniissa keskiaikaisessa 
Kastelholman linnassa sekä Maarian-
haminan Merimuseossa, jossa tutus-
tuimme myös 118-vuotiaan Pommern-
laivan tiloihin, hytteihin sekä historiaan.    
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vierailuvuorossa

Syksy on opiskelumaailmassa uuden alku, 
kampusten heräämisen aikaa. Näin on eri-
tyisesti tänä syksynä, kun tähyilemme jo toi-
veikkaasti koronan jälkeiseen aikaan. Arjen 
ja yhteiskuntamme kannalta välttämättö-
män uuden luomisen on jatkuttava.

 alouden myötätuuli valaa uskoa tulevaan. Yritysten hy-
vät uutiset ovat kuitenkin nostaneet esiin huutavan pulan 
osaavasta työvoimasta. Työvoimapula uhkaa leikata kasvulta 
siivet. Näitä viestejä korkeakoulujen on syytä kuunnella. 

NYT ON OIKEA AIKA SAADA KORKEAKOULUTUS ja työpaik-
kojen tarpeet kohtaamaan. Jokaisen voimavarat on saatava 
käyttöön, koulutus ja osaaminen päivitetyiksi.

Mitä voisimme korkeakoulukentällä tehdä toisin, ettei kas-
vukiihdytys tai rakennemuutos paljasta aina ikävästi yllättäviä 
osaamisvajeita? Miten saisimme ennakoivuutta ja nopeaa toi-
mintakykyä lisättyä osaajien ja osaamisen tuottamiseen? 

OLEMME VAHVOILLA SILLOIN, kun yritykset haluavat tuoda 
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tekijät ja opiskelijat lä-
helle yritystoimintaansa ja tuotekehitysprosessiaan. Hyöty on 
kaksisuuntainen. 

Olen iloisen ylpeä siitä, että korkeakoulutuksen aloituspaik-
koja on viimevuosina lisätty koko maassa. Etenemme pää-
määrätietoisesti kohti Suomen ja suomalaisten osaamis- ja 
koulutustason nostoa.

OSAAJAPULA ON KUITENKIN NYT koko Suomen ongelma. 
Osaajapulassa on alueellisia eroja, mutta osaajatarpeita on 
kaikkialla Suomessa, myös suurimpien kaupunkiseutujen ul-
kopuolella. 

Työn on löydettävä tekijänsä

T

Töihin tarvitaan kaikki suomalaiset työvoimareservit ja pal-
jon tekijöitä ulkomailta. On arvioitu, että Suomi tarvitsee lisää 
työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa vuoteen 2030 
mennessä jopa 100 000 osaajan verran. 

Korkeakoulutuksessa tavoitteena on kolminkertaistaa kor-
keakoulujen ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä 
vuosittaisesta 5000 opiskelijasta 15 000 opiskelijaan sekä nos-
taa tänne työskentelemään jäävien kansainvälisten opiskeli-
joiden osuus 75 prosenttiin.

YHTEISKUNNAN MONIMUOTOISTUMINEN on toteutettava 
kestävästi ja tämä vaatii paljon koko yhteiskunnalta, niin myös 
korkeakouluilta. Jotta Suomeen olisi helppo tulla ja kotoutua, 
on yhteiskuntamme oltava vastaanottava.

Tarvitaan lisää mahdollisuuksia kotimaisten kielten opiske-
luun niin työpaikoilla kuin korkeakouluissa. Tarvitaan myös 
kaikki mukaan ottavaa lämmintä otetta – vaikkapa mentorei-
ta, jotka auttavat ulkomaalaisia opiskelijoita pääsemään mu-
kaan työelämän verkostoihin ja yhteiskuntaan laajemminkin. 

TARVITAAN KOULUTUSOHJELMIA, jotka erottuvat maailman 
korkeakoulutustarjonnasta edukseen laadullaan ja sisällöil-
lään. 

Tässä uskoni insinööreihin ja teknologiaan on vahva. Teknii-
kan alojen koulutustarjonnallamme on kyky erottautua myös 
maailmalla. TKI-toiminnan kärki- ja kasvualojen kannalta on 
erityisen tärkeää, että kansainväliset opiskelijat kiinnittyisivät 
jatkossa vielä suuremmissa määrin tekniikan alan koulutus-
ohjelmiin ja löytäisivät paikkansa suomalaisessa työelämässä. 

HAASTAN TEITÄ MYÖS KEHITYSTYÖHÖN; voisiko vieraskielisiä 
koulutusohjelmia kehittää yhä vahvemmin Suomeen työllis-
tymistä tukeviksi? 

Toimisiko tekniikan aloilla esimerkiksi sairaanhoitajan tut-
kinnossa pilotoitava toiminnallisesti kaksikielinen opiskelu, 
jossa opinnot alkavat englanniksi tai muulla vieraalla kielellä 
ja suomen tai ruotsin kieli opetuskielenä lisääntyy opintojen 
edetessä.
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ANTTI KURVINEN
 tiede- ja kulttuuriministeriKuva: KATARINA KOCH
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vierailuvuorossa Kuva: LIISA TAKALA
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STURE FJÄDER
 Akavan puheenjohtajaKuva: LIISA TAKALA

 uomi saisi budjettinsa tasapainoon Ruotsin ja Tanskan 
työllisyysluvuilla. Nyt olemme työllisyysasteessa 6–7 prosent-
tiyksikköä muiden Pohjoismaiden jäljessä. Tulevaisuuden hy-
vinvoinnin turvaamiseksi on otettava käyttöön kaikki keinot 
työllisyyden nostamiseksi. 

SUOMEN MENESTYS RAKENTUU yhä enemmän varsinkin 
korkeakoulutettujen osaamiselle – ja sen jatkuvalle kehitty-
miselle. Tilastot kertovat selkeästi koulutuksen kasvavasta 
merkityksestä työmarkkinoilla. Korkeakoulutusta vaativien 
työpaikkojen määrä kasvaa samalla, kun vähäisempää koulu-
tusta vaativien tehtävien määrä vähenee.  

 On kuitenkin muistettava, ettei väestön korkea koulutusta-
so yksin takaa laadukkaita työpaikkoja kaikille.  Se edellyttää 
uudenlaisen tulevaisuuden Suomen luomista. Maan, jossa on 
osaamisintensiivisiä työpaikkoja, joka houkuttelee osaamista 
vaativia investointeja ja jossa osaamisesta palkitaan. 

 
MILLAISTA ON KORKEAKOULUTUS tulevaisuudessa? Korkeaa 
osaamista hankitaan ja ylläpidetään yhä enemmän verkon 
välityksellä.  Koronapandemia löi läpi laajan muutoksen sekä 
opetuksessa että opiskelussa. 

Vaikka tänä syksynä kampuksilla on taas voitu palata lähi-
opetukseen, paluuta vanhaan malliin tuskin enää on. 

 
KUN POIKKEUSTILAN LUOMA PAKKO on poistumassa, on tun-
nistettava parhaat käytännöt ja jalostettava niitä. Muutosta 

Panostus osaamiseen on 
kestävä työllisyystoimi

tulisi tukea uudistamalla korkeakoulujen rahoitusta niin, että 
se kannustaa verkko-opintojen lisäämiseen ja kehittämiseen 
sekä yhteistyöhön muiden korkeakoulujen kanssa.

Samalla on huomioitava palaute siitä, millaiseen opiskeluun 
etäopiskelu ei ainakaan nykyisellään sovi. Massaluentojen 
korvaajaksi se sopii hyvin, mutta esimerkiksi laboratoriotyös-
kentely on mahdotonta etänä. 

Vaikka etäopetuksen kuormituksesta puhutaan paljon, on 
huomattava myös sen mahdollisuudet. Akava Worksin kyse-
lyssä opiskelijat kertoivat etäopiskelun lisänneen vapautta ja 
hallinnan tunnetta arjessa. Yli 70 prosenttia toivoi, että etä-
opetus säilyy mahdollisuutena jatkossakin. 

 Opiskelu verkossa on helpompaa lomittaa työssäkäynnin 
oheen. Etäopintomahdollisuuksien kasvu on palvellut erityi-
sen hyvin työikäisiä. Viime vuodet ovat olleet jatkuvan oppi-
misen ennätysvuosia. 

 
KORKEATASOISTEN VERKKO-OPINTOJEN lisääminen ja saa-
tavuuden laajentaminen olisi yksi keino nostaa tutkintojen 
läpäisyastetta. Joustavien opiskelumahdollisuuksien lisäämi-
nen palvelisi ainakin niitä opiskelijoita, joiden opinnot ovat 
jääneet työelämään siirtymisen takia. Jos näin vähennetään 
opintojen keskeyttämistä, saadaan työelämään lisää korkeasti 
koulutettuja osaajia, joille on kova kysyntä.  

S

Työllisyys on avain kestävään kasvuun. 
Prosenttiyksikön nosto työllisyysasteeseen heijastuu valtion 

budjettiin 900 miljoonan euron verran. 
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Terveisiä   hallitukselta

Opinnäytetyö tuli teknillisissä oppilaitoksissa insinöörikoulutukseen suunnilleen 30 vuotta 
sitten, ja alun kokeiluvaiheessa se oli vapaaehtoinen osa opintoja. Opettajien suhtautuminen 
asiaan oli vaihtelevaa: osa näki työn korkeakoulujen tutkintojen jäljittelynä, kun taas toisten 
mielestä opiskelija pääsi näin osoittamaan sekä osaamisensa että tulosten raportointitaiton-
sa. Yhteinen näkemys kuitenkin oli, että menestyäkseen jatkossa työn pitää olla käytännön-
läheinen ja kohdennettu asiasta kiinnostuneelle tilaajalle. Tämä onkin toiminut ohjenuorana 
tekniikan ja liikenteen opinnäytetöille. 

Mitä jos TOOL palkitsisi 
opinnäytetöitä? 

 mmattikorkeakouluvaiheeseen tultaessa opinnäy-
tetyö oli jo vakiinnuttanut asemansa osana opintoja. Työt 
olivat yleensä opittujen asioiden suoraviivaista soveltamista 
työpaikalla, eikä opinnäytetyön tekemistä koettu kovinkaan 
ongelmalliseksi ja opiskelijoiden valmistuminen olikin lähes 
sataprosenttista.  

Ammattikorkeakoulussa opinnäytetyön merkitystä haluttiin 
kasvattaa, ja siksi kirjallista osaa alettiin kehittämään lähem-
mäksi yliopistojen ja korkeakoulujen tasoa. Moni tekniikan ja 
liikenteen opiskelija kokeekin työhön liittyvän esiselvityksen 
ja toteutuksen kirjallista osiota merkittävämmäksi, mikä näkyy 
oletettavasti koulutusalalla arvosanan 5 töiden määrän vähäi-
syytenä muihin aloihin verrattuna.  

INSINÖÖRITÖISSÄ HAVAITSEE töiden kohdentumisen vahvas-
ti alakohtaisesti: osa töistä kehittää teknologisia tuotantome-
netelmiä, kun taas osa keskittyy organisaatioiden toiminnan 
kehittämiseen tuotantotalouden ja logistiikan (liikenteen) 
kautta. 

Insinöörin arvomaailmassa tavoitteena on selkeästi mitat-
tava kvantitatiivinen tulos, joka nostaa tuottavuutta ja laatua 
teknisten ratkaisujen tai tuotannon ohjauksen kautta. 

Yhteiskunnalle vähintään yhtä tärkeät työt käsittelevät ai-
heita, joissa haetaan kestävää kehitystä sekä entistä parem-
paa elinympäristömme turvallisuutta.  

OPINNÄYTETÖIDEN TASO vaikuttaa olevan vahvasti sidoksissa 
yhteiskunnan taloudelliseen tilanteeseen. Ilokseni ohjaamis-
sani opinnäytetöissä tekijät ovat viime vuosina päässeet työs-
kentelemään tehtävissä, joissa on voinut tutkia ja soveltaa 
uusia mielenkiintoisia teknologioita. 

Merkille pantavaa on lisäksi ollut töiden käytännönlähei-
syys: tilaajan ja opinnäytetyön tekijän yhteistyö on tuottanut 
yritykselle uutta ja selvästi arvokasta ja käyttöön otettua osaa-
mista. Yritykset ovatkin kiitettävästi tunnistaneet mahdolli-
suuden hyödyntää tämän opintoihin kuuluvan osan omassa 
toiminnassaan ja kehityksessään. 

A
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ARI EKHOLM
Satakunnan ammattikorkeakoulu

TOOL Pori 

MONET TOIMIJAT SUOMESSA ovat oivalta-
neet opinnäytetyön palkitsemisen tehok-
kaaksi tavaksi osoittaa merkittävyytensä 
kyseisen alan koulutuksen kannalta. Valmis-
tumisjuhlassa onkin tapana jakaa palkintoja, 
joiden antajan nimi jää varmuudella monen 
läsnäolijan mieleen. 

TOOL ON SUOMEN insinöörikoulutuksen 
merkittävin opettajien yhteisö, jonka jäsenet 
ohjaavat vuosittain tuhansittain yhteiskun-
nan hyvinvoinnin kannalta tärkeitä opinnäy-
tetöitä. 

Siten voidaan perustellusti osoittaa TOO-
Lilla olevan käytössään paras osaaminen 
arvioida ammattikorkeakoulun tekniikan ja 
liikenteen alan opinnäytetöitä.

Miltä kuulostaisi vuosittainen TOOLin oma 
opinnäytetyökilpailu? 
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TOOL Kemi on Lapin am-
mattikorkeakoulun Kemin 
yksikön tekniikan opettajien 
yhdistys. Jäseniä on tätä kir-
joitettaessa 16. Yhdistyksen 
pienen koon ansiosta yhtey-
denpito ja viestintä jäsenten 
välillä on helppoa ja mutka-
tonta. Yhdistyksen tavoittee-
na onkin saada kaikki mu-
kaan toimintaan.

 OOL Kemin historia juontaa juu-
rensa ainakin 1980-luvulle, josta löytyvät 
ensimmäiset puheenjohtajien arkistois-
sa säilyneet pöytäkirjat. Silloinen Kemin 
Teknillisen oppilaitoksen opettajayhdis-
tys muuttui myöhemmin Kemi-Tornion 
ammattikorkeakoulun opettajayhdis-
tykseksi. Viimeisin työnantajakohtainen 

PÄIVI HONKA

TOOL Kemi esittäytyyTOOL Kemi esittäytyy

muutos tapahtui vuonna 2015, jolloin 
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja 
Rovaniemen ammattikorkeakoulu yh-
distyivät Lapin ammattikorkeakouluksi. 

Lapin ammattikorkeakoulu toimii 
kolmella paikkakunnalla: Kemissä, 
Torniossa ja Rovaniemellä. Tekniikan 
opetusta on Kemissä ja Rovaniemellä, 
joissa molemmissa on oma TOOLin pai-
kallisyhdistyksensä. Kemin kampuksella 
toimivat konetekniikan sekä sähkö- ja 
automaatiotekniikan koulutukset. La-
pin ammattikorkeakoululla on käytössä 
B-mallinen yhdistysmalli, jossa TOOL 
Kemi kuuluu yhdistysjäsenenä OAJ La-
pin ammattikorkeakoulun opettajayh-
distykseen. Sen hallituksessa TOOL Ke-
miä edustaa yksi jäsen.

TOOL Kemi on pieni, mutta aktiviinen 
yhdistys. Suurin osa jäsenistä on opet-
tajia. Voisi sanoa, että tällä hetkellä yh-
distyksessä puhaltavat muutoksen tuu-
let, koska jäsenkunta on vuoden 2021 
aikana vaihtunut merkittävästi. Suuret 
ikäluokat ovat alkaneet jäädä pois työ-
elämästä, ja se näkyy myös TOOL Kemin 

T

TOOL Kemin jäsenet illallisella ravintola Ankkurissa syyskuussa 2021

Puheenjohtaja Päivi Honka ja varapuheen-
johtaja Ari Pikkarainen Wieliczkan suola-
kaivoksella Puolassa 2019
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Hyvä porkkana jäsenrekrytoinnissa 
on ollut se, että luottamusmies-
palvelut ovat vain OAJ:n jäsenten 
käytettävissä. 

1980-luvulla kokoukset pidettiin tupakkahuoneessa ja vielä 2010-luvulla 
rahat talletettiin pankkikirjalle

jäsenistössä. Uusia opettajia on saatu 
melko hyvin rekrytoitua jäseniksi. Hyvä 
porkkana jäsenrekrytoinnissa on ollut 
se, että luottamusmiespalvelut ovat 
vain OAJ:n jäsenten käytettävissä. 

Haasteena jäsenrekrytoinnissa on 
puolestaan ollut se, että osa tekniikan 
opettajista kuuluu johonkin muuhun 
liittoon eikä ole pitänyt OAJ:hin liitty-
mistä ja kaksoisjäsenyyttä tarpeellisena 
tai hyödyllisenä. Tässä ajatustapa on 
kuitenkin selkeästi muuttumassa, sillä 
luottamusmiespalveluita pidetään työ-
elämän tuulisessa maailmassa erittäin 
tärkeänä asiana. 

Lapin AMKissa ei ole tällä hetkellä 
toolilaista luottamusmiestä, mutta pää-
luottamusmies tuntee tekniikan alan 
erityispiirteet ja on edustanut jäseniä 
kiitettävästi. Lapin AMK siirtyi vuoden 
2021 alussa Sivistan sopimukseen, jol-
loin esimerkiksi kieltenopettajille saatiin 
saatavuuslisä. 

Valtakunnallinen TOOL on ottanut 
hyvin huomioon myös ne ammatti-
korkeakoulut, joissa ei ole toolilaista 

luottamusmiestä kutsumalla myös pai-
kallisyhdistysten puheenjohtajat TOO-
Lin luottamusmiesten kokouksiin. On 
todella tärkeää saada valtakunnallisen 
yhdistyksen kautta tietoa ajankohtaisis-
ta edunvalvonta-asioista. TOOL Kemin 
puheenjohtaja onkin toiminut yhdys-
henkilönä yhdistysten jäsenten ja luot-
tamusmiesten välillä.

Pienessä yhdistyksessä on helppo 
keskustella tärkeistä edunvalvonta-
asioista kokousten lisäksi vaikkapa 
kahvipöydässä. Edunvalvonnan lisäksi 
TOOL Kemi on järjestänyt jäsenilleen 
virkistystoimintaa. Pitkän koronatauon 
jälkeen yhdistys kokoontui syyskuun 
2021 alussa kahden eläkkeelle jäävän 
aktiivijäsenen läksiäisiin, jossa nautittiin 
ensiksi maittava illallinen ravintola Ank-
kurissa Kemissä ja siirryttiin sen jälkeen 
saunomaan hotelli Merihovin kokous- 
ja saunatiloihin. Myös uudet jäsenet toi-
votettiin näin tervetulleiksi. 

Yhdistys on myös perinteisesti järjes-
tänyt keväisin vappubrunssin, ja joulun 
alla on nautittu joululounas tai -illalli-

nen, joskus myös joulukonsertti. Viimei-
sin ulkomaanmatka tehtiin elokuussa 
2019 Krakovaan (Toolilainen 3/2019), ja 
aikaisemmin on vierailtu myös muissa 
Euroopan kaupungeissa, kuten Pariisis-
sa ja Münchenissä. Jäsenten mielestä 
on tärkeää viettää myös vapaa-aikaa 
työkavereiden kanssa, koska työpaikal-
la ei välttämättä ole aikaa puhua muis-
ta kuin työasioista. Moni tekee myös 
paljon töitä kotona, joten kohtaamiset 
kasvokkain ovat vähentyneet.

Tällä hetkellä TOOL Kemin puheen-
johtajana toimii Päivi Honka ja varapu-
heenjohtajana Ari Pikkarainen. Kolmas 
hallituksen jäsen sekä taloudenhoitaja 
jäivät elokuun lopussa eläkkeelle, joten 
heidän tilalleen valitaan toimihenkilöt 
syyskokouksessa. Toivotamme kaikki 
uudet jäsenet tervetulleiksi toimintaan!
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Toolilaisen työterveyskyse-
lyyn vastanneista 90 pro-
senttia kokee pääsevänsä 
hoitoon helposti. Seitsemän 
kymmenestä kokee hoidon 
työterveyshuollossa laaduk-
kaaksi, asianmukaiseksi ja 
toimivaksi. 

 astaajat kommentoivat, että asiak-
kaan näkökulmasta olisi hyvä, jos hoi-
don tavoitteena olisi hyvä ja mielekäs 
elämä eikä pelkästään riittävä työkyky. 
Hoidon skaala voisi olla laajempi, ja 
myös hammashoito ja fysioterapia voi-
sivat kuulua työterveyteen. 

Terveystarkastuksia 
toivotaan useammin

LYHYEMPI VÄLI terveystarkastuksissa 
olisi toivottava, esimerkiksi säännölli-
sesti vuosittain. 

”5–10 vuotta on pitkä aika, sillä 2–3 
vuodessa saattaa kehkeytyä sairauksia, 
jotka vaatisivat toimenpiteitä.” 

Yksi vastaaja on ollut yli 20 vuotta sa-
malla työnantajalla, eikä ole ikinä kutsu 
terveystarkastukseen käynyt. 

”Toivoisin, että olisi ikäkausitarkastuk-
sia, esimerkiksi 40-, 50- ja 60-vuotiaana, 
ja ennen eläkkeelle siirtymistä myös 
jonkinlainen peruskartoitus.”

Toolilainen tutkii

Kuva: Taru Kurenniemi

Toolilainen tutkii 
työterveydenhuoltoa

V
Toiveena aikojen  
saaminen helpommaksi

MONET KYSELYYN vastanneet toivovat, 
että työterveys olisi käytettävissä iltaisin 
ja viikonloppuisin, ja harmittelevat, ettei 
työterveyslääkäreille juuri koskaan ole 
aikoja. Onneksi sen sijaan on mahdollis-
ta käyttää yleislääkäreitä, joille ajan saa 
nopeammin.

Useampi vastaaja kertoi, että aikojen 
saaminen on hankalaa, jopa sairaanhoi-
tajalle, puhumattakaan erikoissairaan-
hoitoon. Odotusajat venyvät pahimmil-
laan vuoden päähän.  

”Lääkärille tulisi päästä, kun on tarve. 
Päivystysajat tulisi palauttaa työtervey-
den piiriin.”

Lähetteitä erikoislääkärille pitäisi saa-
da helpommin. ”Joskus menee ketjutta-
miseksi: ensin työterveyshoitaja, sitten 
lääkäri ja lopulta vasta erikoislääkäri.”

Sähköistä ajanvarausta ja etäkonsul-
taatioita toivotaan.

Sopimus amk:n ja 
työterveysyksikön  
kanssa on oleellinen

NIMELLISESTI TERVEYDENHUOLTO voi 
olla sopimussisällöltään hyvä, mutta 
silti joskus terveydenhuollosta ohja-
taan terveyskeskukseen tai yksityiselle, 
eli hoitoa ei saa, vaikka asia kuuluukin 
sopimuksen piiriin. Esimerkkeinä tästä 
ovat tutkimukset, kuvaukset ja erikois-
lääkärikonsultaatiot. Osalla vastaajista 
sopimus työterveysyksikön kanssa ei 
kata perussairauksia, kuten verenpaine, 
diabetes yms., joiden osalta pitää men-
nä kunnan pakeille.

”Joskus on hassuja rajoituksia, mitä ei 
voi tai saa hoitaa, esimerkiksi fysiotera-
pia on vain konsultointia eivätkä ope-
raatiot kuulu sopimukseen.”

Kyse ei siis ole työterveyshuollon hy-
vyydestä tai huonoudesta, vaan niistä 
sopimuksista, joilla amk rajaa jotkut 
palvelut ulkopuolelle. Sopimukset ovat 
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myös epäselviä, ja siksi vastaajat toivo-
vatkin selkeätä kuvausta siitä, mitä työ-
terveys kattaa ja mitä ei. 

Ennalta ehkäisevää vai 
sairauksien hoitoa?

JOISSAKIN ammattikorkeakouluissa 
työterveyshuolto on sekä ennalta eh-
käisevää (mm. määräaikaistarkastukset) 
että sairauksien hoitoa (työterveyshoi-
tajalle tai työterveyslääkärille saa varata 
ajan). ”Sairaudet hoidetaan ja huoleh-
ditaan siitä, ettei vaiva pääse pahene-
maan.”

Joissakin ammattikorkeakouluissa 
työterveyshuolto on nimenomaan en-
naltaehkäisevää hoitoa antava, tai ku-
ten joku vastaajista kuvailee: ”Pääasias-
sa oireiden lieventämistä, syyllistämistä 
huonoista elämäntavoista ja oireiden 
syynä ikä jne.” ”Ikäkausitarkastukset 
ovat kyllä hyviä. Hieronta ei kuitenkaan 
kuulu siihen, vaikka olisi tarpeellinen 
niskaongelmien ehkäisytapa.”

Joissakin ammattikorkeakouluissa 
pitkäaikaissairauksien hoito ja seuranta 
ovat poistuneet sopimuksesta, mitä tie-
tysti paheksuttiin. Ainoastaan silloin, jos 
kroonisessa sairaudessa tapahtuu ra-
dikaaleja muutoksia, voi työterveyslää-
käri niitä hoitaa. Pitkäaikaissairauksien 
reseptit halutaan uusia työterveyden-
huollossa.

Työkuormitusta ei seurata työtervey-
dessä ennakoivasti. Hoitaja saattaa tar-
kastuksissa tästä kysyä, mutta asioihin 
ei tartuta, eikä ongelmaa ehkä edes ym-
märretä. ”On ihan eri asia tehdä inten-
siivisestikin jotain suhteellisen selkeää 
oman osaamisalueen tehtävää verrattu-
na AMK-opettajien sillisalaattiin, johon 
kuuluu nykyisin ihan kaikkea mahdol-
lista ja mahdotonta sälää aivan eri ai-
hepiirien opetuksesta hanketoimintaan 
ja jopa hallinnollisiin ja työnjohdollisiin 
tehtäviin.”

Tärkeimmiksi asioiksi, joihin työterveyshuollon tulisi panostaa enemmän, koettiin iltavastaanotto ja ajanvaraus. Muita selkeitä ryhmiä 
olivat psyykkinen kuormitus, kuntotutkimukset ja terveystarkastukset. 

”Ennaltaehkäisyn tulisi lähteä muu-
alta kuin työterveyshuollosta. Ensin 
vaikkapa lakisääteinen työajanseuranta 
kuntoon – nythän sitä ei ole.”

Vapaa sana – 
kommenttipoimintoja 

KOKEMUKSET työterveydestä ovat 
olleet erittäin positiivisia. Meillä on 
käytettävissä lakisääteistä laajemmat 
työterveyshuollon palvelut. Terveyspal-
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 oimin TOOLin järjestösihteeri-
nä reilut viisi vuotta. Opin kokouksia 
kuunnellessani ja niistä pöytäkirjoja 
laatiessani paljon opetusalan edun-
valvonnasta ja työmarkkinoiden toi-
mintamekanismeista. Olen iloinen 
siitä, että minut otettiin usein mu-
kaan myös sidosryhmätapaamisiin 
ja neuvottelutilanteisiin, kuten myös 
siitä, että sain ottaa aktiivisen roolin 
tavoitepapereiden ja muiden toimin-
nan kannalta tärkeiden asiakirjojen 
laatimisessa. 

Muutaman vuoden järjestösihtee-
rinä työskenneltyäni aloin työn ohel-
la opiskella oikeustiedettä ensin Avoi-
messa yliopistossa ja myöhemmin 
Helsingin yliopiston oikeustieteelli-
sen tiedekunnan tutkinto-opiskelija-
na. Etenkin työoikeuden opinnoissa 
se, että sain seurata muutaman kier-
roksen ajan TES-neuvotteluihin val-
mistautumista TOOLissa ja OAJ:ssa, 
helpotti asioiden omaksumista mer-
kittävästi. Myös työehtosopimusten 
epämääräisten kirjausten tulkinta-
haasteisiin sain paljon näkemystä 
hallituksen kokouksissa käytyjen kes-
kustelujen kautta.

Työsuhteeni TOOLiin päättyi tou-
kokuun lopussa, mutta olen sen jäl-
keenkin ollut jatkuvasti tekemisissä 
työoikeudellisten asioiden kanssa. 
Kesällä suoritin notaaritutkintoon 

Kiitos TOOLille!

T

TOOL ja Toolilainen-lehti toivottaa Heini Hietikolle (vas.) menestystä oikeustieteen 
opinnoissa ja uudella työuralla.

velujen Web Chat-lääkäri on tosi kätevä. 
Terveystarkastus töihin tullessa oli hyvä 
ja kattava. 

Influenssarokotukset sai aiemmin 
työterveydestä, palvelun vaihtumisen 
jälkeen ei niistä ole ollut puhetta. En ole 
koskaan aiemmin törmännyt näin huo-
noon työterveyshuoltoon.

Jos olet sairas, miten se kirjataan, 
miten se vaikuttaa TASiin ja miten se 
vaikuttaa opetukseen? Ei ole mitään 
ohjeistuksia TOOLilta tai työnantajalta. 
Koska opettajat eivät kirjaa mihinkään 
sairastumisia, tilastot eivät ole todellisia. 
Lehtorina joudun tekemään sairaana 
töitä, sillä kukaan muu ei töitäni tee sai-
rausaikanani.

On hieman vaikeata vastata, koska 
en ole käyttänyt nykyisen työtervey-
den palveluja vuosiin. Silloin kun käytin, 
lääkäriin ei päässyt juuri koskaan ja jos 
pääsi, kokemus oli useimmiten nöyryyt-
tävä. Päätin, etten enää koskaan mene 
lääkäriin työterveydessä, enkä ole men-
nyt. 

Hyväkään työterveyshuolto ei ratkai-
se puutteellisen johtamisen ja työtehtä-
vien organisoinnin aiheuttamia ongel-
mia!

TYÖTERVEYSKYSELYYN saatiin 92 vas-
tausta: eniten HAMKista, SeAMKista, 
JAMKista ja Savoniasta, eli 12…16 vas-
tausta, toisaalta XAMKista ja SAMKista 
ei ainuttakaan. Toolilainen kiittää kaik-
kia vastanneita!

kuuluvan harjoittelun osana Maa-
hanmuuttovirastoa toimivassa Ihmis-
kaupan uhrien auttamisjärjestelmäs-
sä. Suurin osa auttamisjärjestelmään 
otettavista henkilöistä on työperäi-
sen ihmiskaupan uhreja, ja opin hal-
lintopäätöksiä tehdessäni paljon ra-
janvedosta työperäisen ihmiskaupan 
ja kiskonnantapaisen työsyrjinnän 
tunnusmerkistöjen välillä. 

Tällä hetkellä työskentelen Tehyllä 
edunvalvontaneuvojana opintojen 
ohessa. Työ sisältää puhelinpäivys-
tystä jäsenille tarkoitetussa edun-
valvontanumerossa ja vastaamista 
jäsenten kirjallisesti lähettämiin, työ-
suhteessa ilmeneviä ongelmia koske-
viin kysymyksiin. On palkitsevaa löy-
tää konkreettisia ratkaisuja jäsenten 
ongelmiin.

Mielestäni TOOLin jäsenten erityis-
piirre on erityisen hyvä ammatillinen 
itsetunto ja uskallus pyrkiä vaikutta-
maan asioihin myös tavanomaisten 
vaikutuskanavien ulkopuolella. Pyrin 
jatkossa pitämään oman ammattitai-
don arvostamisen ja luovan ongel-
manratkaisukyvyn osana myös omaa 
työntekotapaani.

Tervetuloa Annamária Erdeille, 
joka aloitti TOOLin järjestösihteerinä 
elokuun alussa, ja hyvää syysluku-
kautta kaikille jäsenille!
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 imeni on Annamaria Erdei ja 
aloitin elokuun alussa Tool ry:n järjes-
tösihteerinä. Olen erittäin motivoitunut 
uudesta ja mielenkiintoisesta tehtäväs-
tä, jossa minulla on mahdollisuus oppia 
paljon uutta. 

Kotimaassani Unkarissa valmistuin 
englannin ja italian kielen filosofian 
maisteriksi, ja olen toiminut vuosia kiel-
ten opetustehtävissä kotimaassani sekä 
myös Suomessa. 

Opettajien edunvalvonnan alalla toi-
miminen kuulostaa merkitykselliseltä 
työltä, ja siihen osallistuminen tuottaa 
minulle iloa. 

SUOMALAINEN ammattikorkeakoulu-
maailma kiinnostaa minua myös siksi, 
että sain tutustua siihen omana opiske-
luaikanani. 

Tulin Suomeen yli viisitoista vuotta 
sitten vaihto-opiskelijaksi Helsingin yli-
opistoon. Tykkäsin opetuksen laadusta 
ja tyylistä. 

Urani aikana olen aina halunnut päi-
vittää osaamistani. Työn ohessa kou-
luttauduinkin ensin tradenomiksi ja 
sitten tradenomiksi (YAMK). Opiskelin 
Hämeen ammattikorkeakoulun aikuis-
koulutuslinjalla. Olin erittäin tyytyväi-
nen opiskeluun ja käytännönlähtöisiin 
opetusmetodeihin sekä työelämään 
sopiviin joustaviin aikatauluihin. 

YAMK-opinnäytetyössäni analysoin 
erään HAMKin kansainvälisen projektin 
vaikutuksia. Asiantuntijahaastatteluilla 
ja analyysimallin kautta tutkin, miten 
digitaalisen e-portfolion tekeminen 

ANNAMÁRIA ERDEI

Uusi järjestösihteeri esittäytyy

N

vaikutti projektin aikana erilaisiin sidos-
ryhmiin, muun muassa opiskelijoihin, 
opettajiin, työelämän edustajiin sekä 
laajempaan verkostoon. 

TYÖTEHTÄVIEN SEKÄ opiskelun kautta 
olen hankkinut kokemusta viestinnäs-
tä, markkinoinnista, asiakaspalvelusta, 
tapahtumanjärjestämisestä sekä rapor-
toinnin ja mediaseurannan tehtävistä. 
Suomessa olin vuosia töissä media-
analyytikkona mediaseurantafirmoissa. 
Tutustuin tiivistelmien ja raporttien kir-
joittamiseen sekä median sisällön ana-
lysointiin. 

Urani aikana olen opettanut kieliä 
pääsäännöllisesti aikuisille, joten aikuis-
opetuksen maailma on tullut tutuksi 
sitä kautta.

Koska työelämä muuttuu yhä digi-
taalisemmaksi, luulen, että tekniikan 
ja liikenteen alan opetustyö on erittäin 
tärkeässä asemassa. Olen erittäin iloi-
nen siitä, että järjestösihteerinä minulla 
on mahdollisuus yhdistää aiemmissa 
ammateissa sekä opiskeluissa opittuja 
taitojani edunvalvonnan alalla. Toivon 
kaikille jäsenille hyvää syksyä 2021!
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Kuva: Eija Mertanen

Kuva: Jukka Kurenniemi

Kuva: Jukka Kurenniemi

Kuva: Jukka Kurenniemi

Kuva: Mirka Airesvuo

Toolilaisten 
kesäkuvia
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Kuva: Reijo Manninen
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VASTAANOTTO 
TAMPEREEN RAATIHUONEELLA

Keskustori 10, Tampere, Finland

15.00
Kaupungin vastaanotto 

 (sisältää pientä tarjoilua)

 Kaupungin edustajan tervehdys

17.00–18.15
 Omatoiminen tutustuminen Tampereen Joulutoriin

Siirtyminen ratikalla Uros Live Areenalle

TOOL ry järjestää Tampereen uudella Uros Live -areenalla 
yhdistyksen 75-vuotisjuhlat joulukuussa. Korona-ajan jälkeen tiedossa on siis 

insinöörihenkistä yhteistoimintaa juhlaillallisen, mielenkiintoisten 
puhujavieraiden ja viihdyttävien musiikkiesitysten siivittämänä!    

TOOLIN 75-VUOTISJUHLAT

Kaikki TOOLin jäsenet kutsutaan juhlaan. Lisäksi kutsun saavat TOOLin tärkeimmät sidosryhmät. 
Tänä vuonna TOOL ry täyttää 75 vuotta ja Toolilainen-lehti on 45-vuotias.

Tervetuloa juhlimaan kanssamme PERJANTAINA 17.12.2021 Tampereen Raatihuoneelle sekä 
uudelle Uros Live -areenalle!

Juontajina toimivat Alla Lemechkova-Toivonen ja Lauri Hietalahti. 

Musiikista iltajuhlissa vastaa Hummeripoikien Ilkka Aaltonen, 
paikallinen bändi Tamkeys sekä yllätysesiintyjiä. 

Juhlien pukukoodina on tumma puku.

Tilaisuus sekä tarjoilut ovat ilmaisia:

Ilmoittautuminen tähän päivämäärään mennessä: 10.11.2021 puh. 040 960 9311 tai sp. tool@tool.fi 
Ole hyvä ja ilmoita myös mahdollisista ruoka-allergioista, koska Raatihuoneen vastaanottotilaisuus 

sisältää pientä tarjoilua, sekä Uros Live Areenan iltajuhlan aikana nautimme illallisen.

Ole hyvä ja tutustu juhlien ohjelmaan.

ILTAJUHLA 
UROS LIVE -AREENALLA

Kansikatu 3, 33100 Tampere

18.15
Saapuminen juhlapaikalle ja juhlatervehdykset TOOLille 

19.00
TOOL ry:n puheenjohtajan Jarno Vartevan tervetulotoivotus 

Juhlapuheet 

Valtioneuvoston tervehdys

Yrityspuheenvuoro

20.00
Musiikkiesitys Hummeripoikien Ilkka Aaltonen

Vapaa sana TOOLille

21.00
Musiikkia Tamkeys 

24.00
Juhlien virallinen osuus loppuu 

3/2021 Toolilainen
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Kuva: Lauri Hietalahti
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KIMMO PAAJANEN, Oamk
JUSSI KANGASOJA, Oamk

Miehittämättömän ilmailun tietopohjan ja 
liiketoiminnan kehittämisen ensimmäinen 

testialue rakentumassa Ouluun

 ulun ammattikorkeakoulu 
(Oamk), Oulun yliopisto ja VTT ovat Ou-
lussa droonehin liittyvän tutkimustoi-
minnan keskiössä. Organisaatiot ovat 
mukana Maanmittauslaitoksen vetä-
mässä Suomen Akatemian osarahoitta-
massa Finnish UAV -ekosysteemihank-
keessa (FUAVE), jossa tavoitteena on 
perustaa uusi tutkimus-, kehitys- ja in-
novaatiokumppanuusverkosto, joka tu-
kee tulevaisuuden miehittämättömään 
ilmailuun ja sen sovelluksiin liittyvän 
suomalaisen tietopohjan ja liiketoimin-
nan kehittämistä.

FUAVE luo kestävän perustan testi-
alueiden kehittämiselle ja hyödyntä-
miselle. Testialueita voidaan käyttää 
alustoina muun muassa turvallisten ja 
säänkestävien lentolaitteiden ja senso-
reiden kehittämiseksi. 

O

Kunnianhimoisena tavoittena on 
kehittää toimintaa koko Suomen 
kattavalla testialueverkostolla, jos-
sa testataan kalustoa ja kehitetään 
miehittämättömän ilmailun liiketoi-
mintaa. Keskiössä on sensoridatan 
kerääminen tilannekuvan rakenta-
mista ja tietopohjaista päätöksente-
koa varten.

DJI Agras T20 -testilento OuluZonessa. Kuva: Janne Rajala.

Niillä voidaan myös kehittää rat-
kaisuja skaalautuvien kaupunkien ja 
maaseudun ilmaliikenneratkaisujen 
toteuttamiseksi. Droonien ja muiden 
miehittämättömien ilma-alusten määrä 
tulee vain lisääntymään, joten niille on 
luotava turvallisia liikenneratkaisuja. 

OAMK JA FUAVE-YHTEISÖ ovat perusta-
massa kuutta kansallista dronetoimin-
nan testausaluetta. Kunnianhimoisena 
tavoittena on kehittää toimintaa koko 
Suomen kattavalla testialueverkostolla, 
johon kuuluvat testialueet Oulun seu-
dulla, Jätkäsaari Helsingissä, Helsinki-
East Aerodrome Pyhtäällä, Savukosken 
testialue Lapissa sekä Sjökullan-testi-
kenttä Kirkkonummella. 

Jokainen paikka on erilainen ja si-
sältää omaleimaisia ominaisuuksia. 

Esimerkiksi Oulun testialue (OULU-HAI-
LUOTO EFD682) on laaja kokonaisuus, 
joka sijaitsee kolmen kunnan alueella: 
Oulussa, Iissä ja Hailuodossa. Alueeseen 
kuuluu muun muassa rakennettua kau-
punkiympäristöä, maaseutua, metsiä, 
peltoja, järviä, teollisuuslaitoksia, voi-
malaitoksia, merialueita ja saaria. 

Pyhtään testialueella sijaitsee lento-
kenttä, Savukoskella laaja erämaa-alue, 
Helsingissä eräs tiheimmin asutuista 
kaupunkiympäristöistä ja niin edelleen. 

Erilaisten maa- ja merialueiden lisäk-
si paikkojen omaleimaisuutta lisäävät 
erilaiset sää- ja tuuliolosuhteet. Tavoit-
teena on, että verkostosta löytyy sopiva 
ympäristö lähes kaikkiin tutkimuksen 
käyttötarpeisiin.
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Oamk ja FUAVE-
yhteisö ovat 
perustamassa 
kuutta kansallista 
dronetoiminnan 
testausaluetta.

taululla. Vaara-alueen aktivointiin riittää 
vuorokauden varoaika, jonka aikana 
tiedotetaan muita toimijoita alueella ta-
pahtuvasta dronetoiminnasta. 

Aluetta voidaan varata käyttöön osa-
alue kerrallaan. Tällä varmistetaan se, 
että toiminta haittaa mahdollisimman 
vähän muita käyttäjiä.

Liiketoiminnan 
kehittämistä  
sensoridatan avulla

DROONIT OVAT PÄÄSÄÄNTÖISESTI no-
pea, kustannustehokas ja ekologinen 
tapa havainnoida ja mitata ympäristöä, 

erityisesti kun liikutaan maanpinnasta 
ylöspäin. Sensoridataa kerätään esimer-
kiksi maa- ja metsätalouden tarpeisiin, 
infrarakentamisen ja rakennetun ympä-
ristön suunnittelua varten, mutta myös 
tilannekuvan rakentamista ja tietopoh-
jaista päätöksentekoa varten. 

Datan määrä kasvaa nopeasti, ja jot-
ta sen käyttö niin suunnittelun tukena 
kuin päätöksenteossa olisi ylipäänsä 
mahdollista, tarvitaan data-analytiik-
kaa.

FUAVE-ekosysteemi tarjoaa laajan 
valikoiman palveluita konsortion sidos-
ryhmille ja tarjoaa useita alueita drone- 
ja UAS-sovelluksien testaamiselle. 

Liiketoiminnan kehittämistä tukevaa 
palvelua tehdään eri teknologiaval-
miuden (TRL, Technology Readiness 
Level) tasoilla tuotekehityksestä ja aina 
laitteiden ja toimintatapojen valinnasta 
järjestelmien käyttöön ja tietojen käsit-
telyyn ja analysointiin. 

Fyysisellä tasolla testausalueen pal-
velut tarjoavat asiakkaille pääsyn droo-
nien testausalueille, laboratorioihin ja 
erilaisiin tiloihin. 

Asiakasprojekteissa voidaan hyö-
dyntää esimerkiksi drooneja, antureita, 
anturijärjestelmiä ja 5G -testiverkkoa. 
Tyypillinen käyttöesimerkki on etätun-
nistusdatan keräys, jossa hyödynnetään 
drooniin liitettyjä antureita, kuten RGB, 
hyperspektri, lämpö ja laserkeilain.

Droonin ot-
tamaa kuvaa 
Aalto-siilosta 
Oulun Meri-
Toppilassa.

Tilapäisen  
vaara-alueen tarve

“MIKÄLI TESTAUSTOIMINTA on sään-
nöllistä, on syytä hakea tilapäistä vaara-
aluetta, jotta alueen vastuullisena ope-
raattorina pystymme tiedottamaan ja 
varoittamaan lentotoiminnasta muita 
ilmatilan käyttäjiä. Vaara-alueella mini-
moidaan ilmariskejä, lisäksi toiminnassa 
tulee aina huomioida maariskit”, kertoo 
Kimmo Paajanen.

Oamk ryhtyi valmistelemaan tila-
päisen vaara-alueen lupahakemusta 
Oulun seudulle alkuvuodesta 2021. 
Valmisteluun kuului alueen toiminnan 
suunnittelu, alueen määrittäminen sekä 
keskustelut alueella olevien ilmatilan 
käyttäjien kanssa. 

Keskeinen toimija alueella oli Finavia, 
joka vastaa valvotusta ilmatilasta Oulun 
lentoaseman lähialueella. Tämän Suo-
men toiseksi vilkkaimman lentoaseman 
lisäksi alueelta löytyy Hailuodon lento-
kenttä, armeijan ja rajavartiolaitoksen 
alueita, lääkärihelikopteritoimintaa, 
pienlentokonetoimintaa, ilmailukerhoja 
ja laskuvarjoharrastustoimintaa. 

ALUEEN SUUNNITTELUSSA huomioi-
tiin edellä mainitut toiminnat, ja lisäksi 
suunnitelma esiteltiin hyvin varhaisessa 
vaiheessa myös lupahakemuksen käsit-
televälle viranomaiselle, Traficomille. 

Saadun palautteen perusteella laadit-
tiin tilapäisen vaara-alueen hakemus. 

Käsittelyprosessi kesti kahdeksan viik-
koa ja sisälsi lausuntokierroksen, jonka 
perusteella Traficom päätti lopullisen 
alueen muodon ja käyttöehdot. 

Tieto myönteisestä lupakäsittelystä 
saatiin kesän kynnyksellä ja alue otettiin 
käyttöön kesäkuun puolivälissä.

Luvan myötä alueella voidaan toteut-
taa droonien lennätystä nopealla aika-

Tilapäinen vaara-alue OULU-HAILUOTO EFD682. (Kuva: Traficom)
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Ilmastonmuutos ja tähän liit-
tyvä ympäristölainsäädäntö 
edellyttää päästöjen vähen-
tämistä ja jatkossa osin jopa 
nollapäästöjä, myös ajoneu-
voilta ja työkoneilta. 

 äynnissä oleva teknologian 
murros on auto- ja työkonealan histo-
rian merkittävin ja edellyttää siirtymistä 
perinteisistä polttomoottoreista kohti 
monipolttoaine-, hybridi- ja sähkökäyt-
töisiä voimanlähteitä. 

Lisäksi anturi- ja automaatioteknii-
kan sekä tekoälyn kehitys mahdollistaa 
tuottavuusloikan kuljettajaa avustavien 
sekä täysin autonomisten ajonevojen 
ja työkoneiden avulla. Tutkimuslaitos-
ten ja korkeakoulujen on oltava tämän 
teknologiamuutoksen eturintamassa, 

JUKKA SÄKKINEN, Oulun ammattikorkeakoulu

Mittavat panostukset ajoneuvo- 
ja työkoneteknologian 

kehitysympäristöihin Oulussa

K

sillä ainoastaan siten voimme tukea 
elinkeinoelämää tämän muutoksen 
mukanaan tuomien mahdollisuuksien 
hyödyntämisessä. 

NUVE-LAB 
kehitysympäristöön  
lähes 7 milj.€
OULUN ammattikorkeakoululla on 
käynnissä, yhteensä lähes 7 miljoonan 

euron kokonaisuus NUVE-LAB, jolla luo-
daan edellytykset tukea ajoneuvo- ja 
työkoneteollisuutta tässä murroksessa 
sekä varmistetaan ajantasaisten osaaji-
en saatavuus alan yrityksille. 

NUVE-LAB tutkimus- ja kehitysym-
päristö on merkittävä koko Suomen 
ajoneuvo- ja työkoneteollisuudelle kan-
sainvälisen kilpailukykymme kannalta 
– vastaavaa ympäristöä ei ole Pohjois-
Euroopassa. 

Investoinnilla täydennetään maa-
ilmanluokan tutkimus- ja kehitysym-

NUVE-LAB tilan havainnekuva.

HIL-simulaatioympäristön periaatekuva: Oikealla kuvat todellisesta ympäristöstä Narvikin 
satama-alue ja kurottajasta. Vasemmalla Narvikin satama-alue mallinnettuna HIL-ympäris-
tössä sekä kurottajan digitaalinen kaksonen.

päristö koko Suomen ajoneuvo- ja 
työkonealalle, jota käynnissä oleva 
alan tekninen murros (2ZERO & auto-
nominen ajaminen) ja siitä voittajana 
selviäminen edellyttävät. Toimialan ko-
konaisliikevaihto on useita miljardeja ja 
työllisyysvaikutus hyvin merkittävä.

Merkittävä osuus hankkeiden bud-
jeteista katetaan EAKR-, ESR- tai Inter-
regNord-rahoituksella, joiden lisäksi 
rahoitukseen ovat osallistuneet alan 
yritykset, Oulun kaupunki sekä edellä 
nimetyt hanketoimijat. 

Hankekokonaisuudella rakennamme 
toimialan johtavan tutkimus-, kehitys-, 
testaus- ja opetusympäristön Ouluun, 
Linnanmaan kampusalueelle. 

Kehityspanoksia autonomisiin työko-
neisiin 
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NUVE-LABin HIL-simulaatioympäristö 
mahdollistaa autonomisten työkonei-
den ohjauksen kehittämisen hallituissa 
laboratorio-olosuhteissa ja tuotekehi-
tysajan merkittävän lyhentymisen.

Siirtyminen polttomoottoriteknii-
kasta bio-, vety- sekä hybridi- ja sähkö-
käyttöisiin ajoneuvoihin ja työkonei-
siin pienentää yksittäisen työkoneen 
käytönaikaisia päästöjä, jotka syntyvät 
työkonetta käytettäessä. Merkittävä 
vaikutus työkoneen elinkaaren aikai-
siin ympäristövaikutuksiin on kuitenkin 
myös sillä, kuinka tehokkaasti työkonet-
ta käytetään. 

Tehokkaalla työkoneen käytöllä (tuo-
tos/työtunti) voidaan pienentää työn 
kestoa ja samalla koneen käyntiaikaa. 
Lisäksi tekoälypohjaisella ajoreitin opti-
moinnilla voidaan useimmiten parantaa 
huomattavasti työkoneen tuottavuutta.  

Tämä kasvattaa yksittäisen työkoneen 
tuotantokapasiteettia ja pienentää tar-
vittavien koneiden lukumäärää. Oikea ja 
tehokas työkoneen käyttö paitsi kasvat-
taa yksittäisen koneen tuotosta myös 
pidentää sen käyttöikää. Oikeaoppinen 
koneen käyttö vähentää sen kulumista, 
kunnossapito- ja korjauskustannuksia 
ja näin pidentää koneen taloudellista 
käyttöaikaa.

Työkoneen kuljettajan toimilla on 
keskeisin vaikutus työkoneen tehok-
kuuteen ja kulumiseen. Kuljettajaa 
avustavat järjestelmät sekä täysin au-
tonomiset työkoneet ratkaisevat kuljet-
tajan osaamispuutteista tai alhaisesta 
viretasosta johtuvia tuotosongelmia.

Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun 
yliopisto ovat parhaillaan kokoamassa 
useampaa hankekokonaisuutta, joissa 
kehitetään tulevaisuuden työkoneita 
yhteistyössä yritysten kanssa.

Lisätietoa NUVE-LAB-ympäristöstä löy-
tyy oheisen linkin takaa:
https://www.oamk.fi/en/partnership/
rdi-projects/nuvelab

NUVE-LAB-kokonaisuuteen 
kuuluvat seuraavat hankkeet:

1. Mobilab (EAKR, PPL: 4,1 milj.€) – kehitys- ja investointihanke, työkonekokoluo-

kan 4-pyöräaktiividynamometrin rakentamiseen (toimitus ja asennus: Q42021). 

Toteuttajina Oamk ja Oulun Yliopisto. 

2. NUVE (Interreg Nord: 1,6 milj. €) – kehityshanke HIL-simulaatioympäristön 

rakentamiseen autonomisten ajoneuvojen ja työkoneiden kehittämiseksi, 

 4-pyöräaktiividynamometriä hyödyntäen. Toteuttajina Oamk, Oulun yliopisto, 

Luleå University of Technology ja Sintef (Norja).

 Videolinkki HIL-simulaatioympäristön toimintaperiaatteesta:

 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=

 7LhAH19kDyk&feature=youtu.be

3. eMobiili (ESR, ELY: 1 milj. €) – koulutushankkeessa kehitetään koulutussisältöjä 

uusiin ajoneuvo- ja työkonealanteknologioihin ja rakennetaan Ouluun yhteinen 

alueellisen koulutuksen malli alan osaamisen parantamiseksi. Toteuttajina Oamk, 

Oulun yliopisto ja OSAO. eMobiili-hankkeessa valmistellut hybridi- ja sähköajo-

neuvotekniikan pilot-koulutukset käynnistyvät tulevana keväänä ja opintotarjon-

ta laajenee edelleen 2021 syksyllä.

NUVE-LAB 4-pyörä-
alustadynamomet-
rin havainnekuva ja 
strategisia mittoja.

NUVE-LAB, HIL-simulaatioympäristö.
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Kaakkois-Suomen ammat-
tikorkeakoulu Xamk on 
mukana hankkeessa, jossa 
kehitetään Kaakkois-Suomen 
ja Pietarin alueen raken-
nusalan pk-yritysten työtur-
vallisuutta, tuottavuutta ja 
työmaaolosuhteita. Yhtenä 
tuotoksena on ylimmälle 
johdolle ohjenuorat, joiden 
havainnollistamiseksi tehtiin 
sarja lyhyitä videoita. Koska 
hankkeessa tehdään myös 
yhteistyötä koulutuksen 
kanssa, annettiin videoitten 
ideointi toimeksiantona talo-
tekniikan toisen vuosikurs-
sin insinööriopiskelijoille.

Videoita työturvallisuuden johtamisesta – 
TKI-hankkeen toimeksianto opiskelijoille

H anke Safe, Skilled, and Produc-
tive Construction Sites (SAFECON) on 
jaettu neljään työpakettiin: työpaketis-
sa 1 (WP1) tutkitaan ja kehitetään ylim-
män johdon osaamista, motivaatiota 
ja asennetta työturvallisuutta kohtaan, 
työpaketissa 2 (WP2) tutkitaan työpääl-
liköiden työturvallisuustyötä rakennus-
työmaalla ja kehitetään kulttuurillisia ja 
yksilöllisiä eroja huomioiva valmennus-
ohjelma tukemaan keskijohdon ja työn-
tekijöiden välistä vuorovaikutusta, ja 
työpaketissa 3 (WP3) aiempien pohjalta 
rakennetaan Pietariin turvapuisto ra-
kennustyömaaturvallisuuden koulutus-
ta varten. Lisäksi työpaketissa 4 (WP4) 
jaetaan aiempien työpakettien tuloksia 
ja haetaan jatkuvuutta hankkeen aikana 
saaduille tuloksille. 

Työpaketissa WP1 luodut ohjenuorat ylimmälle johdolle.

Hankkeen vetovastuussa on LAB Am-
mattikorkeakoulu (LAB) ja osatoteuttaji-
na ovat Xamkin lisäksi Pietarin valtiolli-
nen arkkitehtuurin ja rakennustekniikan 
yliopisto (GASU) sekä Leningradin val-
tiollinen yliopisto (LSU). Hanketta rahoi-
tetaan Kaakkois-Suomi – Venäjä rajat 
ylittävä yhteistyö -ohjelmasta.

Xamk oli vetovastuussa työpaketista 
WP1 ja laati haastattelu- ja kirjallisuus-
tutkimustulosten pohjalta ohjenuorat 
ylimmälle johdolle. Ohjenuorat (ks. 
kuva) tarjoavat keinoja, joilla motivaa-
tiota ja asennetta rakennustyömaan 
työturvallisuutta kohtaan voi parantaa. 

Ohjenuorien tueksi tuotettiin syksyl-
lä 2020 podcast-sarja, jossa ylimmän 
johdon edustajat kertoivat ohjenuori-
en teemoista omin sanoin. Podcastien 

Kuvakaappaus ohjenuorien pohjalta luodulta videolta Tue positiivista ryhmähenkeä. Tuo-
tantotiimin kokeneella ohjeistuksilla kuten ”kävelkää kuin Dressman -mainoksessa” saatiin 
insinööriopiskelijoista luontevia esiintyjiä videolle. Videokuvaus Patric Huittinen, VMH Produc-
tions oy.

MARI KOIVUNEN, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, lehtori

MILLA SAIRANEN, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, kehitysinsinööri

HENNA HAIKONEN, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, projektitutkija

lisäksi haluttiin tehdä sarja videoita, ja 
tähän keksittiin hyödyntää opiskelijoita 
ja yhteistyötä koulutuksen kanssa. Vide-
oita voidaan myös jatkossa käyttää niin 
johtamisen kuin työturvallisuuden ope-
tuksen virikkeenä.
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Toimeksianto 
projektitoimistolle

KEVÄÄLLÄ 2021 ANNETTIIN toimek-
sianto Xamkin talotekniikan projekti-
toimistolle.  Projektitoimisto on toisen 
vuosikurssin opiskelijoille suunnattu 
opintokokonaisuus, johon kuuluu pien-
ryhmissä tehtäviä työelämälähtöisiä 
projekteja sekä neljä teoriaopintojak-
soa: Projektiosaaminen, Työorganisaati-
on toiminta ja johtaminen, Viestintätai-
dot sekä Etiikka. 

Johtamisen ja viestintätaitojen opin-
tojaksot oli keväällä yhdistetty, joten 
toimeksianto oli luonteva kytkeä opin-
tojaksojen sisältöihin. Viestintätaitojen 
osalta opiskelijat saivat harjoitella kä-
sikirjoittamista ryhmässä ja osa myös 
esiintymistä videolla, ja työturvallisuus 
ylimmän johdon näkökulmasta sopi 
johtamisen opintojaksolle.

Lopputulos oli resursseihin 
nähden todella hyvä 

TAPAAMISET OPISKELIJOIDEN kanssa 
järjestettiin pandemiarajoitusten takia 
etänä Teams-alustalla. Opettaja Mari 
Koivunen oli kertonut opiskelijoille en-
nakkoon toimeksiannosta, ja ensimmäi-
sessä tapaamisessa aihe esiteltiin tar-
kemmin. Opiskelijat jaettiin seitsemään 
pienryhmään, ja jokaiselle ryhmälle an-
nettiin yksi WP1:ssä laadittu ohjenuora 
työstettäväksi.  

Yhteisen tehtävänannon jälkeen töitä 
purettiin pienryhmittäin, jolloin selvi-
si, että tehtävänanto ei ollut riittävän 
selkeä. Kaikille, jopa toimeksiantajalle, 
tuntui olevan vaikeuksia hahmottaa, 
mikä on tavoiteltu lopputulos. Osa 
ohjenuorista oli konkreettisempia ja 
helpompia havainnollistaa kuin toiset, 
mutta erityisenä haasteena käsikirjoit-
tamisessa oli saada ylimmän johdon 
asenteen merkitys työturvallisuuteen 
näkyväksi videoilla. 

OPETTAJAN TEHTÄVÄNÄ oli käsikirjoi-
tusvaiheessa hätyytellä ja tsempata 
passiivisempia ryhmiä. Toisaalta aktiivis-
ten ryhmien Teams-palavereissa into oli 
toisinaan niin kova, että opettajan täytyi 
jopa hillitä mielikuvitusta ja laittaa ryh-
mä pohtimaan realiteetteja. 

Resurssit olivat kuitenkin rajalliset 
ja kuvausympäristönä oppilaitos. Lisä-
haastetta toi myös etäopetus: toisille 
opiskelijoille etäopiskelu oli luontevaa, 
mutta osaan oli vaikea saada yhteyttä. 

ALEKSI KARHU
TEEMU LEINONEN

Opiskelijat kertovat kokemuksistaan

M eillä ei ollut aiempaa koke-
musta näyttelemisestä, joten emme 
tienneet, mitä on tulevan. Paikalle tul-
lessamme opettajilla oli innostus ka-
tossa, kun taas oppilailla ei ollut vielä 
hajuakaan, mihin sitä on lähdetty. Toi-
sin sanoen oppilaat olivat kuin peurat 
ajovaloissa ja opettajat sekä kuvaus-
ryhmä ratin takana.

Kuvaukset alkoivat kello 10 mais-
sa ja päättyivät noin 16. Kuvauspäivä 
alkoi kuvausryhmän tapaamisella. Tä-
män jälkeen oppilaille jaettiin rooleja 
duunarista toimitusjohtajaan. Tästä 
alkoi taival opiskelijoista elokuvatäh-
diksi. 

Kuvasimme kahdenlaisia videoita, 
aiheina oli vaaratilanteet ja turvalli-
nen työskentely. Saimme käyttööm-
me kuvauksien ajaksi koulun vieressä 
olevan työmaan, sillä erään mukana 
olleen oppilaan kaveri oli töissä tällä 
työmaalla. Työmaaympäristössä pys-
tyimme kuvaamaan aitoja työturvalli-
suusvideoita ilman rekvisiittoja. 

Jokainen opiskelija oli hyvällä asen-
teella ja niin oli myös taustatukena ole-
vat opettajamme. Kuvauksien edetes-

sä näyttelijät alkoivat tottua kameran 
polttavaan linssiin ja näytteleminen 
tuli hetki hetkeltä luontaisemmaksi.  
Ja kyllä, kuvauksissa oli hauskaa ja sai 
nauraa. Videoiden kohtauksia oli mu-
kava tehdä ja varsinkin seurata ”vaa-
rallisia” tilanteita, joissa oli sopivasti 
komiikkaa mukana. Vaikkemme olleet 
ammattitaitoisia näyttelijöitä, osaavan 
kuvausryhmän ansiosta olisimme var-
masti saaneet jopa Jouko Turkalta sei-
sovat aplodit. 

Koulu tarjosi kuvauksiin osallistu-
ville opiskelijoille ilmaisen lounaan 
ravintola Tallissa, joka toimi hyvänä 
porkkanana opiskelijoille. Kuvauspäi-
vä päätettiin pullakahveilla. 

Kuvaukset yllättivät positiivisesti. 
Kuvaukset olivat mukavaa vaihtelua 
opiskelijan arkeen. Olimme tyytyväi-
siä, että tällainen mahdollisuus erilai-
seen esiintymiseen tarjoutui. Kuvauk-
sista jäi paljon käteen, sillä tuli opittua, 
että esiintyminen niin kameran edes-
sä kuin juhlatilaisuuksissa on käy-
tännössä sama. Täytyy muistaa, että 
viestität yleisölle puheen lisäksi myös 
kehonkielellä.

Vaikka teknisesti pystyttiinkin järjes-
tämään palavereja ja opetusta Teams-
alustalla etänä, ideariihistä ja vuoro-
vaikutuksesta jäi puuttumaan jotakin 
oleellista. Lisäksi moni oli palannut ko-
tipaikkakunnalleen, eikä kuvauspäivään 
ollut siksi mahdollista osallistua.

LOPULTA MUUTAMAN kokouskierrok-
sen jälkeen saatiin toimivia ideoita, ja 
ostopalveluna hankittu kuvaustiimi 
auttoi lopullisessa käsikirjoituksessa. 
Itse kuvauspäivä sujui alkujännityksestä 
huolimatta hyvin ja kuvaustiimi pyöritti 
päivän ammattitaidolla. 

Oli hienoa päästä kokemaan ja näke-
mään käytännössä, miten ammattilai-
set toimivat. Ohjaajalla ja kuvaajalla oli 
alusta alkaen selkeä visio, ja työskentely 
oli tehokasta. Roolit jaettiin nopeasti, ja 

tarkkasilmäinen ohjaaja löysi oikeat tyy-
pit eri tilanteisiin. 

Opiskelijoiden työpanos näyttelijöinä 
oli korvaamatonta, ja heidän työotteen-
sa oli erinomainen. Asenne ratkaisee 
myös tällaisissa tilanteissa. Moni opis-
kelijoista astui selkeästi epämukavuus-
alueelleen, mutta jälkeenpäin voi olla 
ylpeä siitä, että uskalsi tarttua tilaisuu-
teen. Insinöörin työtehtävät voivat tänä 
päivänä olla hyvinkin moninaisia, ja so-
siaaliset taidot ja esiintymistaidot ovat 
tärkeitä.

VIDEOT VOI KÄYDÄ katsomassa Xamkin 
Youtube-kanavalta https://tinyurl.com/
safeconvideot
Lisää tietoa hankkeesta osoitteessa 
xamk.fi/safecon
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Ammatillinen opettajankoulutus on toteutettu kaikissa ammatillisissa opettajakorkeakou-
luissa monialaisena ammattikorkeakoulujen perustamisesta (1996) asti. Niinpä TAMK teki 
historiaa asettamalla vuoden 2020 hakuun LUMA-painotteisen opettajankoulutusryhmän. 

TAMKin STEM-painotteinen 
ammatillinen opettajankoulutus

STEM-OPETTAJIEN työskentelytapa oli 
pedagogisesti yksinkertainen mutta 
tehokas. Opettajankoulutuksen kontak-
tipäiviin lukuvuoden varrelle sisällytet-
tiin muutamia STEM-tiimin opetus- ja 
ohjaustuokioita. 

Niihin liittyi myös aktivoivia tehtäviä, 
joissa osallistujat saivat jopa välittömäs-
ti kokeilla kuulemaansa käytännönlä-
heisissä harjoitustehtävissä. 

KOULUTUKSEN LOPPUPUOLELLA teh-
dystä kyselystä saatiin viitteitä siitä, 
että osallistujat kokivat koulutuksen 
toteutustavan mielekkääksi. Heidän 
opettajaidentiteettiinsä ja opettaja-
osaamiseensa muodostui ehkä selvem-
pi STEM-painotus kuin muissa ryhmissä. 

Luonnollisesti tässä kasvuprosessissa 
hyvin tärkeä oli myös mahdollisuus sa-
maistua muihin STEM-taustaisiin opet-
tajaopiskelijoihin. 

Pohdintaa

OPETTAJANKOULUTTAJAN näkökul-
masta erityisen mielenkiintoista oli ko-
kea, mikä merkitys on sillä, että STEM-
kouluttajat pystyvät viemään opiskelijat 
autenttiseen kontekstiin. Monialaisessa 
koulutuksessa on pysyteltävä ”yleispe-
dagogisissa” näkökulmissa, jotka toki 
ovat kaiken perusta. 

STEM-ryhmälle tarjoutui muutamia 
erityisiä opetustilanteita, joissa voitiin 
tutustua STEM-opettajien autenttisiin 

työtapoihin, aineistoihin ja käytännön 
esimerkkeihin, jotka olivat usein lähellä 
osallistujien omia todellisuuksia. Syntyi 
pieni siirtymä kohti opettajankoulutuk-
sen ainedidaktista toteutustapaa, jota 
tuki STEM-opettajien kyky sanallistaa 
omaa toimintaansa ja sen perusteluja. 

Myöskään koettuja elämänläheisiä 
haasteita ei kierrelty vaan niitä kerrot-
tiin ja samalla käännettiin keskustelun 
kautta oppimisen tueksi. 

Jatkonäkymiä

STEM-RYHMÄSSÄ LÖYTYI onnistunut 
tapa syventää opettajaosaamista yh-
teiskuntamme kannalta erittäin tär-
keällä koulutusalalla. Tätä syventämistä 
parhaamme mukaan jatkamme. Am-
matillinen opettajankoulutus elää ajas-
sa kuten muutkin koulutukset. Se koet-
taa tunnistaa ne ilmiöt, joilla on tärkeä 
merkitys koulutuksen kehittämisessä, ja 
reagoida niihin tarkoituksenmukaisesti. 

Myös OKM on ohjannut ammatillisia 
opettajakorkeakouluja kiinnittämään 
huomiota siihen, missä määrin niillä on 
kehittämistarvetta esimerkiksi teknii-
kan ja LUMA-alan pedagogiikkaan liitty-
vän erikoisosaamisen osalta. 

SEPPO JANHONEN, TAMK Ammatillinen opettajankoulutus

Ryhmän  
ammatillinen profiili

RYHMÄÄ KUTSUTTIIN hakuvaiheessa 
LUMA-ryhmäksi. Valittujen osallistuji-
en (yhteensä 23 henkeä) ammatilliset 
suuntautumiset jakautuivat seuraavasti:

- tekniikka: 18
- matemaattiset aineet: 2
- tuotantotalous: 1
- molekyylibiologia, bioteknologia: 1
- elintarviketeollisuuteen / puhtaa-

napitoon liittyvät asiakokonaisuu-
det: 1.

OSALLISTUJIEN TAUSTOJEN TAKIA LU-
MA-ryhmä nimettiin pian osuvammin 
STEM-ryhmäksi (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics). 

Koulutuksen 
toteutustavasta ja 
saadusta palautteesta

STEM-RYHMÄN KOULUTUS toteutettiin 
saman opetussuunnitelman pohjalta 
kuin muidenkin ryhmien. Ryhmän oma 
opettaja vastasi siitä, että yleinen peda-
goginen sisältö vastasi opetussuunni-
telmaa. 

Tämän ohella koulutukseen integroi-
tiin TAMKin STEM-opettajien nelihenki-
nen tiimi, joka toi toteutukseen omassa 
työssään koettelemiaan aktivoivia me-
netelmiä ja sovelluksia.

Kuva: Pixabay
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OAJ:SSA JA TOOLISSA ON KÄYTÖSSÄ UUSI jäsenrekisterioh-
jelma, ja sen vuoksi käytänteisiin on tullut muutoksia. Enää 
ei käytetä muutosilmoituskaavaketta.

SINUN KANNATTAA PITÄÄ TIETOSI AJAN TASALLA, jotta 
voimme parhaiten valvoa etujasi.

Kun tietosi ovat ajan tasalla, vältyt aiheettomilta muistu-
tuksilta ja TOOLista sinulle lähetetty posti ja viestit tulevat 
oikeaan osoitteeseen. 

TIETO ESIMERKIKSI työnantajan tai työpaikan vaihtumises-
ta, palkattomasta jaksosta, opintojen päättymisestä tai eläk-
keelle siirtymisestä ei välity jäsenpalveluun automaattisesti.

PÄIVITÄ JÄSENTIETOSI, KUN
• yhteystietosi muuttuvat
• sinulla on palkattomia jaksoja
• työnantajasi tai työpaikkasi vaihtuu
• valmistut 
• jäät eläkkeelle
• haluat tilata taskukalenterin tai peruuttaa/tilata Too-

lilainen- tai Opettaja-lehden
• olet tehnyt Digi- ja väestötietovirastoon luovutus- 

tai turvakiellon tai kielto on päättynyt.

Näin jäsentietojen päivittäminen onnistuu
JÄSENTIETOJEN PÄIVITTÄMINEN ONNISTUU kätevästi kir-
jautumalla Omat tiedot -osioon.

Kun kirjaudut sisään, voit muun muassa tarkistaa ja päi-
vittää omat jäsentietosi. Erityisen tärkeää on pitää yhteys-
tiedot ajan tasalla. 

Voit kirjautua verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmen-
teella. Vaihtoehtoisesti voit kirjautua jäsennumerolla, jäsen-
rekisteriin tallennetulla jäsenviestintään tarkoitetulla sähkö-
postiosoitteella tai matkapuhelinnumerolla. 

Omat tiedot -osiossa voit myös tarkistaa, laskea ja maksaa 
jäsenmaksusi, jos työnantajasi ei peri maksua palkasta suo-
raan tai maksat kiinteää, alennettua jäsenmaksua palkatto-
milta jaksoilta.

Päivitä muuttuneet tietosi: oaj.fi/omattiedot

Symbolista, graafista vai funkkaria? 
Casiolta saat laskimen tai vastaavan 
ohjelman koneellesi kaikille aloille.
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Helppokäyttöinen 
CAS-laskin kosketus-
näytöllä. Derivaatat, 
integraalit, raja-arvot, 
kuvaajat, Fourier ja 
LaPlace -muunnok-
set, yhtälön ratkaisut, 
vektorit ja matriisit, jne. 
Kaikki mitä tarvitset.

Graafinen laskin kuin 
unelma! Matriisi- ja 
vektorilaskenta, mitta-
yksiköiden muunnok-
set, nSolve-toiminto, 
Physium-sovellus, 
nopea suoritusteho ja 
runsaasti muita sovel-
luksia.

Todellinen tehopa-
ketti pienessä koossa. 
Esim. yhtälönratkaisin, 
QR-koodi kuvaajien 
tulkintaan, jakaumat, 
vektorit, matriisit, 
yksikkömuunnokset ja 
kompleksiluvut.Casion laskin on enemmän kuin laite: 

suomenkielinen tukihenkilö, runsas tukima-
teriaali, videoituja esimerkkejä, opaskirjoja 

ja opettajalisenssit. Katso tarkemmat
yhteys- ja tuotetiedot osoitteesta

https://www.casio-laskimet.fi
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Tampereen kaupunginval-
tuusto teki 7.11.2016 histo-
riallisen päätöksen raitiotien 
rakentamisesta Tampereelle. 
Päätöstä edelsi pitkä, vuosia 
kestänyt ja monivaiheinen 
keskustelu raitiotien puoles-
ta ja vastaan. 

 ivan ensimmäiset suunnitelmat 
raitioteiden rakentamisesta Tampereel-
le esitettiin jo vuonna 1907. Se hanke 
kaatui aikanaan ensimmäisen maail-
mansodan alkamiseen. Tätä seuraavina 
vuosikymmeninä joukkoliikenne suosi 
bussikyytejä. 

REIJO MANNINEN

Tampereella siirryttiin 
ratikka-aikaan

A

Raitiotiehanke sai uuden suunnan 
2000-luvun alkuvuosina, jolloin raitio-
tieverkostosta tehtiin lukuisia suunni-
telmia ja selvityksiä. Vuonna 2010 käyn-
nistettiin yleissuunnitelman teko, jonka 
kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 
2014. 

Varsinainen päätös rakentamisesta 
tehtiin marraskuussa 2016. Hankkeella 
oli lopulta valtuustossa 41 kannattajaa 
ja 25 vastustajaa. Yksi äänesti tyhjää. 
Keskustelu ennen päätöstä oli hyvin 
pitkä ja värikäs, esillä oli niin liito-oravat 
kuin audimiehetkin.

RAITIOTIEVERKOSTON ensimmäisen 
vaiheen rakentaminen alkoi maalis-
kuussa 2017. Raitiotieverkosto rakenne-
taan kahdessa vaiheessa. Ensimmäises-
sä vaiheessa ratikalla pääsee Tampereen 
Pyynikintorilta Hervantaan ja Taysin alu-
eelta Sorin aukiolle. 

Tämän vaiheen koeliikenne alkoi ke-
väällä 2021, ja varsinaisen matkustajalii-
kenteen ensimmäinen vuoro lähti linjal-
leen 9. elokuuta klo 4.26. 

Toinen osa rakennetaan Pyynikintoril-
ta Lentävänniemeen, ja tämän linjaston 
on tarkoitus olla valmis vuonna 2024.

Raitiovaunut suunnittelee ja valmis-
taa Škoda Transtech Oy Kajaanin Otan-
mäen vaunutehdas. Tampereelle on 
tilattu 20 raitiovaunua. Tyyppiä ForCity 
Smart Artic X34 -mallin raitiovaunut 
ovat 37,3 m pitkiä, kolmiosaisia ja kah-
teen suuntaan ajettavia. 

Ohjaamo on moderni ja uusinta tek-
niikkaa kosketusnäyttöineen. 

Ratikan keskinopeus on 19-22 km/h. 
Suurin nopeus on 70 km/h. Ratikan suu-
rin kapasiteetti on 264 matkustajaa ja 
istumapaikkoja vaunussa on 104 hen-
kilölle.

ForCity Smart Artic X34 -ratikka

36 3/2021 Toolilainen
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RAITIOVAUNUN AJOSÄHKÖNÄ on 750 
V:n tasajännite, joka syötetään rataver-
koston yläpuolella olevaan ajojohdin-
verkkoon. Jännite voi kuitenkin vaihdel-
la aina tuhanteen volttiin saakka, sillä 
jarruttaessaan ratikan moottorijarrutus 
muuttaa liike-energiaa sähköenergiak-
si, jota voidaan syöttää takaisin ajolan-
koihin. 

Raitiovaunun katolla olevalla virroitti-
mella sähkö siirretään ajomoottoreille ja 
ajomoottoreiden teho on yhteensä 560 
kW. Raitiovaunussa on myös 24 voltin 
akusto, joka mahdollistaa muutaman 
sadan metrin siirtymiset ilman virroitti-
men kautta tulevaa sähköä esimerkiksi 
varikkoalueella.

KOSKA RATIKALLA ON massaa ilman 
matkustajiakin lähes 57 tonnia, täytyy 
jarrupuolen olla tehokas. Pääjarrutuk-
sen hoitaa ajomoottoreilla tehtävä 
moottorijarrutus. 

Ratikassa on erilliset moottorit jokai-
sella kahdeksalla akselilla. Nopeampaan 
jarrutukseen käytetään jokaiselta akse-
lilta löytyviä sähköhydraulisia levyjar-
ruja. Hätäjarrutus tehdään sähkömag-
neettisella kiskojarrulla. Tämä jarru on 
noin metrin mittainen sähkömagneetti 
akseleiden välissä, joka painetaan jarru-

Tampereen ratikka. 
Kuva: Pasi Tiitola, Tampereen Raitiotie Oy

Ratikan ohjaamo. Kuva Samu Rytkönen, Tampereen Raitiotie Oy

tettaessa kiskoon kiinni. Ja sitten pysäh-
tyy.

Ratikka pysähtyy nopeudesta 20 
km/h normaalijarrutuksella 20 metrin 
matkalla ja hätäjarrutuksella 15 metrin 
matkalla. Kun nopeutta on 70 km/h, 
pysähtymismatka normaalijarrutuksella 
on 170 m ja hätäjarrutuksella 125 met-
riä. 

Luistoestojärjestelmä estää pyörien 
lukkiutumisen jarrutuksessa. Jokaiselle 
pyörälle on myös oma hiekoitusjärjes-
telmä, jota käytetään tarvittaessa lisää-
mään kitkaa pyörän ja kiskon välillä.

VAUNUJEN SISÄPINNAT on käsitelty de-
sinfioivalla nanopinnoitteella. Pinnoitus 
aktivoituu valon ja ilmassa olevan ha-
pen ja vesihöyryn avulla. 

Näin aktivoitunut pinta muodostaa 
reaktiivisia happiyhdisteitä, jotka rea-
goivat pinnalla olevien mikrobien ja 
VOC-yhdisteiden kanssa. Niiden raken-
ne tuhoutuu ja tuloksena muodostuu 
vettä ja hiilidioksidia. Näin siis mikrobit, 
virukset, homeitiöt ja haihtuvat orgaa-
niset yhdisteet voidaan tuhota, kunhan 
valoa on tarjolla.
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On tavallista, että väsyttää. 
Mutta jos aina väsyttää ja 
mikään ei tunnu hyvältä, jo-
tain on pielessä. 

 irjassa Yrjövuori, mestareiden 
rakentaja (Otava 2019) Marko Yrjövuo-
ri kertoo paljon levon ja palautumisen 
merkityksestä. Lepo ja palautuminen 
ovat tärkeitä asioita muillekin kuin 
huippu-urheilijoille tai paljon liikkuville. 
Unohdamme helposti miltä tuntuu, kun 
on palautunut, oli kyse sitten urheilijas-
ta, tavallisesta työntekijästä tai kotiäi-
distä. 

Uuden oppiminen ja ammatissa ke-
hittyminen vaatii työtä mutta myös le-
poa ja palautumista, riippumatta siitä, 
onko kyse tiedon omaksumisesta vai 
jonkin asian taidollisesta kehittämises-
tä.

LEPO PALAUTTAA MUTTA myös kehit-
tää. Ilman riittävää lepoa ominaisuudet 
eivät kehity. Toki ennen lepoa pitää ra-
sittua. Esimerkiksi uutta motorista tie-
toa aivot ja keho käsittelevät Yrjövuo-
ren mukaan vielä 24 tuntia harjoituksen 
jälkeen. Tämän vuoksi moni harjoiteltu 
uusi asia onnistuu seuraavana päivänä 
ensiharjoittelua huomattavasti parem-
min. Mutta jos välissä ei saa tarvittavaa 
REM-unta, kehitystä ei tapahdu, vaan 
taitotaso jopa laskee. 

JUKKA KURENNIEMI

Hymyilyttääkö vai väsyttääkö vain?

K

Yrjövuorella on lyhyt lista siitä, miltä 
tuntuu olla palautunut:

-  Olo on virkeä herätessä.
-  Energiataso säilyy läpi päivän.
-  Nukkuminen on mukavaa, 
 koska uni on laadukasta ja syvää.
-  Uni tulee ja kestää läpi yön.
- Liikkuminen on vaivatonta ja 
 kivutonta (tai elämä ylipäätään).

ASIA ON SIIS PERIAATTEESSA yksinker-
tainen: kuormituksesta täytyy palautua 
– muuten väsyttää. Mutta kehittyminen 
vaatii myös jatkuvaa harjoittelua ja uu-
den opiskelua. Kysymys on siis jatkuvas-
ta kuormituksen ja levon tasapainosta 
niin koululuokassa, kuntosalilla, työpai-
kalla kuin pururadallakin.

Harjoittelu on tehokkainta mahdolli-
simman vaihtelevana ja monipuolisena. 
Lepo puolestaan on parasta pitkien ja 
syvien yöunien muodossa.

YRJÖVUOREN ERÄS VASTAUS toimitta-
jan esittämään lasten liikuntaa koske-
vaan kysymykseen on mielenkiintoinen 
vallankin peilattuna koronarajoitusten 
aiheuttamiin liikuntarajoituksiin. Toi-
mittajan kysymys oli: ”Mistä tietää, että 
lapsi treenaa oikein?” Ja vastaus: ”Siitä, 
että lapsi hymyilee, kun hän lähtee har-
joituksiin ja kun hän palaa niistä.” 

Korona-aika jakoi tässä kohtaa val-
mentajat kahteen leiriin. Toisten har-
joituksissa mentiin liikuntapaikko-
jen ollessa kiinni pihalla, puistoissa, 
parkkipaikoilla ja metsissä, silti koro-
naturvalliset välit säilyttäen, moni-
puolisesti liikkuen, hymyssä suin. Kun 
uimahallin parkkipaikalla pakkasessa 
harjoittelevalta nuorelta uimarilta ky-
syi, miltä tuntuu, hymyilevän nuoren 
vastaus oli: ”Ihan kivaa, vaikka muka-

va olisi taas välillä päästä altaaseen-
kin”. Toisen ääripään muodostivat 
valmentajat, jotka keskittyivät pe-
rumaan harjoituksia tai pitämään 
niitä vastentahtoisesti, hampaat 

irvessä. Sekin tarttuu, niin luokassa kuin 
ulkonakin, koko porukkaan. Ja sitten voi 
arvostella päättäjiä siitä, kun lapset ja 
nuoret lopettavat liikuntaharrastuksen 
tai keskeyttävät opiskelun. 

NE NUORET, JOTKA harjoittelevat tai 
opiskelevat vastentahtoisesti, keskeyt-
tävät lopulta lähes pääsääntöisesti joka 
tapauksessa. He vaihtavat lajia, alaa, val-
mentajaa tai oppilaitosta. Hyvä esimerk-
ki tästä on uimari Ida Hulkko, joka on 
kauhonut naurun voimalla maailman 
huipulle. Ida sanoo, että ”ei tartte aina 
sattua kun treenaa”. Ja palasi vuoden jäl-
keen Floridan yliopistosta ihanteellisista 
olosuhteista takaisin Suomeen, koska 
harjoituskulttuuri siellä oli hänelle vää-
ränlaista. Siellä olisi voinut kehittyä yhtä 
lailla, ehkä hetken jopa nopeammin, 
mutta siinä olisi myös varastettu jotain 
tulevalta sekä viety nautinto ja rakkaus 
elää huippu-urheilijan elämää. 

Nyt Ida nauttii edelleen uinnista, kun 
vaihtoi maata sekä valmentaajaa... ja 
menee edelleen naurun voimalla lujaa 
eteenpäin. Ensimmäinen arvokisamitali 
tuli toukokuussa: EM-hopeaa 50 metrin 
rintauinnissa suomenennätysajalla. 

TOINEN HYVÄ ESIMERKKI positiivisuu-
den vaikutuksesta on hiihtäjä Riitta-
Liisa Roponen, joka jatkaa kahdeksan 
arvokisamitalin (kolme kultaista) jäl-
keenkin maailman huipulla, 43-vuoti-
aana. Kevättalvella SM-kultaan päätty-
neen 30 km hiihdon jälkeen hän juuri 
maaliviivan ylittäneenä totesi iloisesti 
hymyillen, että nyt tuntuu pahalta, mut-
ta hetken päästä tuntuu tosi hyvältä. 

Sitä olisi välillä ihan hyvä miettiä, kum-
paan ryhmään itse kuulun. Menenkö 
eteenpäin hymyillen vai hampaat ir-
vessä, pelkällä sisulla. Kun opiskelee tai 
harjoittelee, joskus kuuluukin väsyttää 
ja saa tuntua pahalta, mutta siitä pitää 
levon ja palautumisen kautta päästä 
takaisin voimaannuttavaan hyvän olon 
tunteeseen. Vain siten kehittyy ja jaksaa. 

Entä kumpaan ryhmään kuuluvat 
opiskelijasi? Varmaan toki molempiin, 
mutta siihenkin voit vaikuttaa, ja sekin 
tarttuu. 

Ida Hulkko avasi ensimmäiset olym-
pialaiset 100 metrin rintauinnin 
Suomen ennätyksellä.
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”Ei tartte sattua, kun tree-
naa.” Uimari Ida Hulkko on 
päässyt uimisesta nauttien 
maailman huipulle.

393/2021 Toolilainen
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På 1980-talet gjorde Dan-
mark storsatsningar på 
vindkraft eftersom landet 
var nästan 100%-igt be-
roende av importolja för 
sin elproduktion. Därmed 
skapades en livskraftig 
vindkraftsindustri som 
startade utvecklingen av allt 
större vindkraftverk till kon-
kurrenskraftiga priser. 

 Finland grundades Vindkraftföre-
ningen rf. år 1980 som fick några hundra 
medlemmar, främst privatpersoner som 
var vindkraftens eldsjälar och många 
hade små egna vindkraftverk alltifrån 
några tiotal watt till omkring 20 kW. 
Föreningen byggde med talkokraft ett 
12 kW vindkraftverk på Simsalö i Sib-
bo skärgård i början av 1980-talet som 
döptes till Matilda. 

Tornet var en gammal högspän-
ningsledningsmast som köptes billigt 
av Imatran Voima som rivit den från 
eget nät. Generatorn var en motor från 
Drumsö bro som blivit överflödig då 
bron inte mera öppnades för fartygstra-
fik. Vingarna tillverkades i glasfiber av 
en medlem i hens eget garage. Själv-
bygget kopplades till en vattenvärme-
panna i tomtägarens båtvarvshall och 

fungerade som värmekälla för uppvär-
ming av hallen. 

Kraftverket såldes senare åt markäga-
ren och fungerade rätt bra efter diverse 
barnsjukdomar ända tills det revs på 
2000-talet. 

EFTER NÅGRA ÅR ANSÅGS det motive-
rat att skapa en finskspråkig förening 
och så år 1988 tillkom Tuulivoimayh-
distys ry. Under 80- och 90-talen väx-
te ännu Vindkraftföreningen särskilt i 
Österbotten så att föreningens styrelse 
som från början bestått av medlemmar 
i Nyland sedermera bestod mest av per-
soner från Vasaregionen. På 2000-talet 
började föreningen krympa, verksam-
heten tynade bort, föreningstidningen 
Vindögat lades ner och verksamheten 
överläts åt Tuulivoimayhdistys.

På 1980-talet var vindenergin syn-
nerligen impopulär i politiska besluts-
fattarkretsar och motarbetades på oli-
ka sätt. Imatran Voima ville engagera 
sig mest för att påvisa vindkraftens 
olönsamhet (kärnkraften var företa-
gets ”guldgosse” tills olyckan i Tjerno-
byl vände opinionen) och skaffade ett 
begagnat vindkraftverk från Danmark 
som restes på företagets strandtomt i 
Kopparnäs, Ingå. Kraftverket var inte av 
bästa kvalitet och led av diverse teknis-
ka problem som man hänvisade till för 
att få belägg för påståendet om olön-
samhet. 

I FINLAND HAR MAN BRIST PÅ vindener-
giforskare. Energiavdelningen vid han-

dels- och industriministeriet skulle dela ut 
stöd för vindkraftsrelaterad forskning om 
det skulle vara till nytta på nationell nivå. 
Inte har den (vindkraften) någon särskild 
betydelse i vårt lands energipolitik. Under 
speciella omständigheter, såsom i skär-
gården, är den helt säkert ett bra alterna-
tiv. (Ingenjörsnytt 18.3.1983.)

INOM ENERGISEKTORN HAR VI viktigare 
saker än vind att forska i, så vi håller den 
årliga finansieringen av vindkraft på un-
gefär en halv miljon mark (Ingenjörsnytt 
30.10.1985).

TJERNOBYL-OLYCKAN INTRÄFFADE i maj 
1986. I många andra länder ledde olyckan 
till negativa beslut om kärnkraft och öka-
de satsningar på förnybar energi, men 
inte i Finland, utom att TVO (Industrins 
kraft Ab) drog tillbaka sin ansökan om 
ett femte kärnkraftverk. Några månader 
efter olyckan talade Vindkraftföreningens 
ordförande med handels- och industrimi-
nisteriets tjänsteman Mikko Ylhäisi, som 
hävdade att Tjernobyl-olyckan inte hade 
ändrat inställningarna inom handels- 
och industriministeriet. Ylhäisi konstate-
rade att den gamla rangordningen mel-
lan olika energikällor kvarstår: kärnkraft, 
kolkraft, fasta inhemska bränslen samt 
övriga. Vindkraftprojekt som finansieras 
av handels- och industriministeriet hör-
de till gruppen övriga och finansieringen 
skedde på projektbasis. Ordet som Ylhäisi 
använde i sammanhanget var sandlå-
deprojekt. Finansiering skulle därmed 
beviljas endast för enstaka ansökningar 

Vindkraftens ”vara eller inte 
vara” i Finland och i världen

I

KIM RANCKEN, Arcada
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och inte enligt någon långsiktig eller 
strategisk plan. Ylhäisi hade sagt att han 
ansvarar för energi för industrin (läs ener-
giintensiv industri, t.ex. skogsindustri) 
och sedd ur industrins perspektiv var 
vindkraften meningslös. Men samtidigt 
konstaterade Ylhäisi att han hade väldigt 
lite information om vindkraft. (Vindkraft-
föreningen 30 år, historik utgiven 2011.)

SOM ALLA VET ÄR situationen den om-
vända idag och Fortum (som Imatran 
Voima och Neste skapade) gör idag 
mycket reklam för sin ”gröna elenergi” 
producerad med vindkraft och solpa-
neler.

I KORSNÄS NÄRA VASA grundades i bör-
jan av 1990-talet en vindkraftspark bes-
tående av fyra 200 kW vindkraftverk på 
vågbrytaren invid Bergöfärjans landfäs-
te. De fick namnen Bella, Ella, Hella och 
Stella. Parken fungerade som kom-
mersiell elproducent fram till somma-
ren 2017 då de revs av bolaget Delete, 
som på samma gång fick erfarenheter 
av att riva dylika anläggningar. Under 
2000-talet har sedan vindkraftsparker 
grundats på många håll, främst längs 
den österbottniska kusten men senare 
både i sydligare kuststäder (Björneborg, 
Kotka, Fredrikshamn) och numera också 
i inlandet (Lillkyro nära Vasa, Uttermos-
sa i Kristinestad, Luhanka i mellersta 
Finland m.fl.). Storleken har ökat och är 
idag typiskt 3–4 MW.

I EUROPA ÖKADE vindkraftkapaciteten 
naturligtvis först i Danmark, men effekt-

solpanelproduktion och vindkraft till 
en betydande del av totalproduktionen 
och vattenkraften är jämförelsevis mar-
ginell. Ökade förbindelser till det nordis-
ka elnätet med en stor andel vattenkraft 
har därför blivit en akut fråga där. 

Överlag har man utvidgat elnäts-
förbindelserna i hela Europa inklusive 
Baltikum främst för att kunna utjämna 
balansen mellan konsumtion och pro-
duktion mellan olika delar av kontinen-
ten. Både Polen och Estland har aktivt 
börjat avveckla sitt beroende av fossilt 
bränsle (kol och oljeskiffer) och Est-
land har storstilade planer på enorma 
vindkraftsparker i Östersjöområdet och 
delvis Finska vikens kust som skall er-
sätta oljeskifferförbränningen. Finlands 
mål att avveckla all kol- och torvkraft 
stöder sig också till stor del på att ersät-
ta denna med vindkraft och värmepro-
duktion med skogsprodukter och bio-
massa samt avfall.

SUMMA SUMMARUM har vindkraften 
kommit för att stanna som en perma-
nent del av världens elenergiproduktion 
och det gäller nu att lösa den problema-
tik som den varierande produktionen 
förorsakar t.ex. genom att utveckla ef-
fektiva lagringsmetoder, bygga fler för-
bindelser mellan olika områden, styra 
elkonsumtionen med teknisk automa-
tion och prissättning, förändra konsum-
tionsvanorna och utveckla intelligenta 
och mer energisnåla elapparater.

Kuva: Pixabay

mässigt skedde en kraftig ökning först i 
Spanien, sedan Tyskland, som idag har 
mest installerad vindkraft i Europa. När 
Kalifornien började gå in för kraftiga 
miljösatsningar i slutet av 1900-talet 
pga. luftföroreningarna etc. byggdes 
också stora vindparker där. Dalgångar-
na i Klippiga bergen som koncentrerar 
Stillahavsvindarna fungerar som vind-
tunnlar och effektutbytet är utmärkt. 

Under det senaste decenniet har Kina 
ändrat sin klimatpolitik och genom att 
världens största kolenergiförbrukare 
beslutat minska användningen av fos-
silt bränsle har sol- och vindkraftpro-
duktionen där fått ett starkt uppsving, 
och mätt i absolut effekt är Kina världs-
ledande idag med dessa elproduktions-
metoder.

MILJÖDEBATTEN KRING vindkraft har 
gått het ända sedan man insåg att den 
kommersiella vindkraften börjat få 
globalt fotfäste och mätbar inverkan 
på klimatet jorden runt. I början var 
argumenten t.ex. att vindkraftverken 
förorsakar störande buller, vingrotatio-
nen stör TV-mottagning och förorsakar 
fågeldöd, tornen förfular landskapet 
och till havs försvårar de fisket och far-
tygstrafiken. 

Idag är det viktigaste motargumen-
tet att produktionen är så varierande 
att produktionen av reglerkraft (dvs. 
mycket snabbt reglerbar elproduktion) 
börjar få svårigheter pga. begränsad 
kapacitet. I Tyskland har detta problem 
accentuerats då man installerat både 
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Menipä jo toinen talvi kotikutoisen kulttuu-
rin lumoissa ja telkkarin elokuvia selatessa. 
Onneksi kirjastokirjojen varaaminen verkos-
sa on tehnyt kirjojen saamisen helpommaksi 
kuin koskaan – ja myös turvalliseksi korona-
aikana. Monta vanhaa helmeä on osunut 
kohdalle uusien tulokkaitten ryöpyn muka-
na. Tässä joitakin huomioita muutamista 
viime aikoina luetuista.

KAUKO KALLIO

Kirjat koronapilvessä

”
Antti Heikkinen: Einari

 Immeeset kysy, että mikähän se tuosta oekeen tulloo. 
Vastasin jotta Ponsse, mualiman paras mehtäkone.” Näin vas-
tasi Ponssen perustaja Einari Vidgren rakentamansa koneen 
ihmettelijöille.

Einari aloitti metsähommat kirveellä ja pokasahalla, jatkoi 
sitten ostetuilla ajotraktoreilla. Ne eivät kestäneet Einarin ko-
vaa käyttöä, vaan korjaamista riitti enemmän kuin ajamista. 
Hän päätti, että tekee sellaisen koneen, joka kestää.  

Hän teki ensimmäisen Ponssen ajotraktoriksi. Pyöräkuor-
maajan tekniikkaa hyväkseen käyttänyt metsätraktori ajettiin 
vuonna 1969 ulos Einarin kaverin pajasta. Myöhemmin tulivat 
tuotantoon monitoimikoneet.

Aivan strömsööläisellä menestyksellä eivät omatkaan ko-
neet kestäneet, mutta monen mutkan kautta maailma valloi-
tettiin. Se tarina jatkuu Einarin kuoleman jälkeenkin niin per-
heen voimin kuin ulkopuolisella osaamisella.

Tehtaan olemassaolo oli monta kertaa veitsenterällä. 
1980-lopun kasinotalouden aikana Einari Vidgrén myi yh-
tiönsä enemmistön metsäkoneryhmän Norcarin osaksi. Hän 
kuitenkin osti koko yhtiön osakekannan takaisin 1993, ja siitä 
alkoi myös Ponssen nousu maailmanmaineeseen.

Einarilla oli kova kunnianhimo ja voitontahto. Hän halusi 
olla paras, oli kysymys metsäkoneiden valmistamisesta, ra-
veista tai ralliautoilusta. Hän oli mies, joka osasi toimia kaikki-
en ihmisten kanssa niin tehtaalla kuin konekaupoissa ympäri 
maailmaa vaikka ei osannut savon murteen lisäksi mitään 
muuta kieltä.

Kotikasvatus oli kaiken pohja. Lapsuudenkodissa romaneil-
le tarjottiin yösija ja vanhemmat juttelivat heille kuten keille 
tahansa. Sellainen ei ollut kotikylässä tavallista. Einari sai ko-
toaan opin, että kaikkien ihmisten kanssa pitää tulla toimeen. 
Hänet tunnettiin lupsakkana savottajätkänä. Rehevänä jutun-
kertojana hän oli Ponsselle mitä parhaimmat kasvot.

Ikääntymisen seurauksena tullut vaikea luopuminen mää-
räysvallasta yrityksen kasvettua maailman valtaajaksi rasitti 
niin mieltä kuin kehoa. Einariin alkoi ilmestyä epäluuloisia 
piirteitä.  Einari sulkeutuikin pikku hiljaa ponsselaisesta maail-
masta varsin perusteellisesti.

Hullu vuosi 1991

TÄNÄ VUONNA MEITÄ on herätelty muistelemaan vuoden 
1991 suurta lamaa oikein olan takaa. Televisiosarja keskittyi 
huomattavan vahvasti Neuvostoliiton hajoamiseen. 

Kirjallisuudessa kyseistä aikaa ovat analysoineet muun mu-
assa silloinen pääministeri Esko Aho, hallitukseen yllättäen ra-
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haministeriksi nimitetty Iiro Viinanen ja pitkän linjan poliitikko 
Erkki Tuomioja. 

Monelle lukijalle lienee suurin tieto tuolta ajalta Suomen 
valtion talouden synkkä hetki. Konkurssi ei ollut kaukana ja 
rahaa piti hakea livenä ympäri maailmaa velan saantiin. Kuu-
lostaa oudolta, kun nykyisin rahaa tuputetaan halusit tai et.

Luettavaa tavaraa kaikki, mutta kovin suuria uusia avauksia 
ei niistä löydy. Pieniä yksityiskohtia toki:  sellaisten tapahtu-
mien ja ratkaisujen taustoja avataan, joista aikanaan ei ollut 
mahdollista kertoa monista syistä.

Markus Hotakainen:  
Neroja vai mielipuolia

TIEDEMIEHISTÄ ON KERROTTU monenlaista tarinaa vuosisato-
jen kuluessa. Hotakainen lähestyy näitä sankareita arvioimal-
la, onko heidän aivotoimintansa ollut pelkkää älykkyyttä vai 
sisältyykö siihen jotakin pimeämpää takapotkua.

Mielenkiintoisia näkökulmia haeskellaan muun muassa 
sellaisista neroista kuin Galileo Galilei, Benjamin Newton, Sir 
Isaac Newton, Edmund Halley, Nikola Tesla ja Marie Curie. Mie-
lestäni etsinnöissä on yritetty kaivella jopa liiankin kriittisesti 
muutamia taustoja, mutta kukin lukija saa toki tehdä omat 
johtopäätöksensä enempää Hotakaisen ajatuksia tässä avaa-
matta. Ei hullumpaa iltalukemistoa.

Maria Petterssonin  
Historian jännät naiset 

VETIVÄT NIIN MEHEVÄSTi puoleensa, että kirja on vielä pahas-
ti kesken tätä kirjoittaessani. Pettersson on kerännyt aineistoa 
pitkään ja pitkin vuosisatoja läpi maailman. Outoja nimiä ja 
outoja elämän kaaria, useimmilla sukupuoli on ollut estee-
nä heidän taitojensa ja älykkyytensä hyväksymiselle. Olen 
vakuuttunut, että tämän kirjan parissa menee helposti vielä 
useampi iltarupeama eikä uni välttämättä yllätä kesken luke-
misen.
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1–2 rkl voita tai öljyä
1 sipuli
1 l pilkottuja tatteja
1–2 tl Herbamare-yrttisuolaa
½ - 1 dl suurustetta (vehnä-/riisi- tms. jauhoa)
1 l kiehuvaa vettä 
200 g Koskenlaskijaa (esim. viherpippuri) tai 
sulatejuustoa (esim. kanttarelli)

Ruskista rasvaa hieman pannulla tai 
kasarissa. Lisää sipuli kuullottumaan ja 
hetken päästä pilkotut tatit.  Paista niitä 
miedolla lämmöllä viitisen minuuttia välillä 
käännellen. Ripottele suuruste sekä mauste 
joukkoon ja pyörittele vielä hetki. Lisää 
kuuma vesi ja anna kiehahtaa viitisen mi-
nuuttia. Lisää lopuksi juusto pieninä erinä ja 
anna vielä kiehahtaa, kun juusto on sulanut. 
Koristele keitto tuoreella persiljalla. 

KEEP IT SIMPLE
Herkkutattiviipaleet paistetaan valkosipulin ja timjamin kanssa rapeaksi hyvässä oliiviöljyssä. 
Paistos hyvän leivän päälle ja ääntä kohti.

EIJA MERTANEN

TATTIKEITTO

SIENIRESEPTEJÄ
KAUKO KALLIO

MARINOIDUT MUSTAROUSKUT
Tässä on tyttäreni kohdalle osunut sienikokemus, jolle on vaikea löytää vertaistaan: 
– Vuosia sitten sieniretkellä eräässä kaupunkipuistossa törmäsimme venäläisukkoon, joka osoitti 
meille mustarouskuja ja sanoi: ”Näistä syntyy paras herkku talveksi.” Vakuudeksi hän antoi marinadi-
reseptinsä. 
Suomessa pitkään epäilyttävänä pidettyä vihertävän mustaa sientä emme olleet aikaisemmin 
keränneet. Teimme reseptin mukaisen satsin, ja mikä tajunnan räjäyttävä yllätysi! Tumman pinnan 
alla piilottelee porkkanankova vitivalkoinen sisus, joka saa marinadissa uskomattoman aromaatti-
sen maun menettämättä rakenteestaan vähääkään. 
Marinoidut rouskut säilyvät vaikka vuosia purkissa ja ovat erinomainen vierasvara – karjalanpiira-
kat vain pakasteesta uuniin ja kaveriksi smetanaa, graavilohta ja muita slaavilaisia lisukkeita, niin 
täydellinen iltapala tai brunssipöytä on valmis. Kun sienet on syöty, jää jäljelle taivaallinen öljy sekä 
marinoidut valkosipulit ja mustaherukanlehdet salaattiin tai kasviskasariin. Ohjetta voi soveltaa 
myös muihin rouskuihin, kunhan ovat napakoita.

Mustarouskuja (tai muita napakoita rouskuja)
Ruokaöljyä (esim. rypsi)
Valkosipulin kynsiä
Pienehköjä mustaherukan lehtiä
Suolaa (esim. karkea merisuola)
Väkiviinaetikkaa

Ryöppää rouskut ohjeen mukaan ja anna jäähtyä. 
Heltat voi poistaa ja mustan kuoren rapsutella pois 
mutta ei välttämättä.  
Kuori valkosipulin kynnet. 
Lado sienet reilun kokoisiin lasipurkkeihin siten, että 
tuikkaat väliin aina muutaman mustaherukan lehden, 
valkosipulin kynnen ja suolakiteen. Kun purkki on 
lähes täynnä, laita päällimmäiseksi lehtiä. 
Lorauta päälle hieman etikkaa (parisen ruokalusikallista litran purkkiin). 
Täytä lopuksi purkki öljyllä, sulje kannella ja nosta viileään. Rouskuja voi alkaa maistella jo parin 
päivän kuluttua. 

MIRKA AIRESVUO

KANTTARELLIPASTA
Paista kanttarelleja ja sipulia pannulla öljyssä. Lisää 
puolikkaan sitruunan mehu, hieman suolaa ja mus-
tapippuria. Keitä tagliatellepasta. Sekoita kaikki. 
Lisää annosten päälle parmesaania ja persiljaa.

HEIKKI HEISKANEN
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Toolilainen harrastaa

MARKO SUSIMETSÄ, Hämeen ammattikorkeakoulu 
ULLA SUSIMETSÄ

Ku
va
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Olemme harrastaneet sekä 
lukemista että kirjoittamista 
koko ikämme. Kun päätim-
me yhdistää voimamme, syn-
tyi historiallisten romaanien 
sarja, Kuninkaan rakuunat. 

 avatessamme opiskeluaikana huo-
masimme, että meitä yhdistää kirjoit-
taminen ja historia. Harrastus muuttui 
elämäntavaksi: museot, keskiaikatapah-
tumat ja muut historialliset kohteet 
ovat vetäneet meitä puoleensa koko 
yhteisen matkamme ajan. Musketöö-
riteemaillat, Kustaa Aadolfin päivä lei-
voksineen ja 1600-luvulle sijoittuvat 
elokuvat kytkeytyvät myös kirjoitushar-
rastukseen.

YHTEISKIRJOITTAMISEN aloitimme 
suurimmalla mahdollisella haasteella, 
historiallisella romaanilla. Innostuim-
me pohtimaan, mitä Ruotsissa tapahtui 
1600-luvulla. Kolmikymmenvuotinen 
sota loi kertomuksellemme dramaat-
tisen näyttämön, ja keskuskolmikoksi 
nousivat rakuunakomppanian seik-
kailunnälkäiset nuorukaiset Tomas ja 
Japhet sekä komppanian kunniallinen 
luutnantti Josef Svärd. 

Tahdoimme kirjoittaa todellisiin his-
toriallisiin tapahtumiin pohjautuvia 
jännittäviä tarinoita, joissa käydään 
kaksintaisteluita ja joissa on ystävyyttä, 
seikkailuja ja sankaritekoja sekä ripaus 
rakkautta! Esikoisromaanimme, Upsee-
rin miekka, ilmestyi vuonna 2018. 

USEIN MEILTÄ KYSYTÄÄN, kuinka yh-
dessä kirjoittaminen käytännössä toi-
mii. Käymmekö kaksintaisteluita hah-
mojemme kohtaloista, ratkaistaanko 
riidat rapiirein? 

Suunnittelemme ensin yhdessä ta-
rinan kaaren, sitten pohdimme yksit-
täisiä hahmoja suhteessa suurempiin 
kuvioihin. Samalla luemme lähteitä 

ajanjakson avaintapahtumista. Vähitel-
len suunnitelma rakentuu kohtausluet-
teloksi, jonka pohjalta lähdetään kirjoi-
tustyöhön. 

Marko kirjoittaa tarinaa mielellään 
kronologisesti, kun Ulla taas hyppii eri 
kohtauksissa mielenkiinnon ja innos-
tuksen mukaan. Lopputuotos on aina 
yhteistyön tulos. Emme aina itsekään 
muista, kumpi meistä jonkin vitsin tai 
muun yksityiskohdan tarinaan toi. 

Kirjoittajina täydennämme toisiam-
me. Marko lähestyy asioita loogisem-
min, Ulla tunnepohjalta. Kumpikin tutkii 
lähteitä kiinnostuksensa mukaan, ja jos 
tulee seinä vastaan, pallottelemme ide-
oita keskenämme. 

VAIKKA MARKO KIRJOITTAA paljon 
myös päivätyössään, fiktion kirjoitta-
minen tarjoaa tavan irtautua arjesta. 
Kirjoittaminen on elämäntapa. Pohdin-
nat henkilöhahmojemme unelmista ja 
kokemuksista kehittävät meitä kirjoit-
tajina mutta myös auttavat tuntemaan 
toisiamme. 

Lisää meistä ja tarinoistamme: https://
www.susimetsa.net/

Historiallisten 
romaanien pauloissa

T
Marko Susimetsä esittelee sarjan 
kolmatta osaa

Ulla ja Marko Susimetsä (kuva Arto Viikari, Otava)

Kirjailijan työpöytä
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 ällä hetkellä toimituskuntalaiset ovat Tam-
pereelta, Seinäjoelta, Lappeenrannasta, Hä-
meenlinnasta ja Oulusta. Olemme kone- ja tuo-
tantotekniikan, tuotantotalouden, ammatillisen 
opettajakoulutuksen, fysiikan ja viestinnän opet-
tajia. Toolin puheenjohtaja osallistuu toimituskun-
nan kokouksiin ja sihteerinä toimii järjestösihteeri.

Kokoonnumme jokaista numeroa varten, ja ker-
ran vuodessa pidämme suunnittelukokouksen. Vii-
me aikoina kokoukset on pidetty verkossa, mutta 
koska parhaat ideat syntyvät yleensä muualla kuin 
kotikonttorilla, jatkossa etenkin suunnittelukokous 
pyritään pitämään perinteiseen tapaan parin päi-
vän mittaisena kotimaassa tai ulkomailla.

Palkkaa ei toimituskunnan jäsenille makseta, 
mutta kulut korvataan. Toimituskunnan jäsen saa 
Aikakausliiton lehdistökortin. Paras palkinto on 
tietenkin mahdollisuus viestiä oman ammattijär-

Tule mukaan 
Toolilaisen toimituskuntaan!

jestön sekä tekniikan ja liikenteen alan asioista 
kollegoille ja sidosryhmille. Toolilainen jaetaan 
muun muassa ammattikorkeakoulujen rehtoreille, 
kansanedustajille, ministeriöihin, ammattiliittoihin 
sekä lehti- ja mediataloihin.

LÄHETÄ HAKEMUS sähköpostitse maanantaihin 
12. marraskuuta mennessä osoitteeseen toolilai-
nen@gmail.com

Kirjoita näytteeksi artikkeli Toolilaista varten ja 
liitä se hakemuksen mukaan. Kirjoitusohjeet ja 
merkkimäärävinkkejä on sivuilla www.tool.fi: Vies-
tintä: Toimituskunta ja juttuehdotukset > Kirjoitus-
ohje. https://www.tool.fi/toimikunta-ja-juttuehdo-
tukset/

Valinnassa painotetaan alueellista kattavuutta 
sekä eri ammattikorkeakoulujen ja eri alojen edus-
tusta.

T

Vuonna 2016 Toolilaisen suunnittelukokous pidettiin Antwerpenissä. Samalla matkalla toimituskunta vieraili 
Euroopan parlamentissa Brysselissä.  

Toimituskunta hakee uusia jäseniä 
vuoden 2022 alusta alkaen.
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 rooh puuh! Huh, jokohan aa-
mulehti kolahti luukusta? Kai se on 
ylösnousun aika. Tuosta se lähtee, pää 
tyynyltä, koivet alas ja ainakin toinen 
silmä auki.

Joku on laittanut illalla kahvin keit-
timen latinkiin. Hyvä homma. Tuosta 
vaan kahvi tippumaan, aamun rähmät 
silmistä ja helmeilevä veden heitto Ara-
bian altaaseen. 

Aamun lehti esiin ja maistuva kuppo-
nen eteen. Laittaisiko kauramaitoa vai 
Valion apilaviskiä sekaan? Jospa otan 
kauraa, toivottavasti se on puitu tuosta 
naapurikylän pellolta. Rinkulamunk-
ki ei pahaa tekisi kyytipoikana. Sitten 
nautitaan…ah tätä lomalaisen elämää!

Mitähän tänään olikaan ohjelmas-
sa? Lomalaisen aivokoppa ei nyt anna 
mitään selvää projektin poikastakaan 
hereille. Aamun lehden etusivulla on 
haastateltu jotakin nuorta hemmoa, 
menossa innoissaan johonkin kouluun.

Ei helskutti, nythän on syksyn ensim-
mäinen työpäivä. Voihan nenä. Ei auta 
kuin kiskoa paremmat farkut jalkaan, 
sopivan tuntuinen paita päälle ja tukka 
ojennukseen.

Onko kello jo noin paljon! Eka tunnit 
alkamassa ja heti myöhässä. No, jospa 
tästä vielä ehdin jotenkin. Tuskin oppi-
laatkaan ovat näin alkupäivinä ripeim-
millään.

Ihana aamu

Perillä ollaan. Tuosta sisään ja eka 
tunnille juoksujalkaa. 

Mutta lempsatti, mikähän tunti se 
on? Missä mahtaa olla lukujärjestys? 
Kai se jostakin löytyy – opettajain-
huoneessa se on aikaisemmin ollut 
printattuna. Äkkiä sinne.

Mitä helskuttia, eihän täällä ole 
koko opettajainhuonetta. Mihin se 
on viety! Remontti tehty kesällä eikä 
meille ole kerrottu mitään! Ei näy 
myöskään aktiivinäyttöjä, joista luk-
karit on ennen saanut melkein käden 
käänteessä.

Olisko lukkari kuitenkin mun sähkö-
postissa tai jossakin laukun lokerossa. 
Katotaan tuo laukku ensin, sähköpos-
tiin en pääse kuin koneelta ja sinne 
en nyt ehdi ajatellakaan. Älykännykkä 
kun näyttää jääneen yöpöydälle.

Heh, löytyihän se. Luokka tuossa, 
näyttää olevan kolmonen. Tunnin 
aihe on – mikä ihmeen härveli tuo 
koodi on. Ei mitään mielikuvaa. No, 
ensimmäisen tunnin voi kai surffailla 
vaikka kesäduuneista keskustelemal-
la ja siinä sivussa saada joku vinkki 
tunnin aiheesta.

Jaa, mutta mikä on tila, missä siis 
luokkahuone on? Ai niin, onhan se 
numero tuossa samassa taulukossa. 
Eli tännepäin kai sitä pitää lähteä et-
simään.

Ei voi olla totta! Ei tästä pääse nyt 
mihinkään ja toiseen kerrokseen pi-
täisi nousta. Ei ole edes portaita täällä. 
Mihin ihmeeseen tästä suunnistaisin. 
Eihän tätä tunne enää samaksi taloksi. 
Etätöiden vuosi näyttää tehneen tuho-
ja talossa eikä näistä ole kukaan meille 
hiiskunut. Voihan korona!

Oliskohan tuon nurkan takana joku 
ratkaisu? Heureka! Portaathan siellä 
ovat. Miten ihmeessä en niitä äsken 
nähnyt. Pitänee käydä lasit uusimassa 
heti huomenna. Nissen myy kuulemma 
kolmet yhden hinnalla. 

Mutta nyt portaille ja vauhdilla. No 
niin, täällä ollaan, mutta ei täällä ole sel-
laista luokkahuoneen numeroa, mihin 
mun piti mennä. Eikä täällä näy yhtään 
opiskelijaa kollegoista puhumattakaan. 
Olenko sittenkin väärässä päivässä tai 
jossakin omituisessa aikamatkassa? Pi-
tänee mennä lääkäriin – vai menisinkö 
kotiin selvittämään päätä.
PRRRR! 
Mikä metelöi? Joko tunti päättyi? 
”Herätys unikeko!” 
Mitä?!?! Se olikin herätyskello ! Huh, 
helpotus! Olipa paha painajainen! 

Heräämässä kuitenkin

VELI PITKÄKORVA

K
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