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Huom! Otsikot ovat suoria linkkejä.

Vilo menestyi  
NRJ Fashion Awardseissa
KyAMK:ssa muotoilun koulutusohjelmassa 
designer-stylistiksi opiskeleva Jere Vilo voitti 
kolmannen palkinnon NRJ Fashion Award-
seissa. Hyvästä menestyksestään Vilo kuit-
tasi 1 000 euron palkinnon. Nuoret suunnit-
telijat palkittiin 8.11.12 pidetyssä gaalaillassa 
Finlandia-talolla. 

Haavistolalta voittoisa lopputyö
Suomen Logistiikkafoorum palkitsi vuoden 
2012 parhaasta AMK-lopputyöstä Anssi Haa-
vistolan KyAMK:sta. Haavistolan insinööri-
työssä ”Lean-ajattelun soveltaminen sairaalan 
sisäisiin materiaalikuljetuksiin” on sovellettu 
ansiokkaasti lean-ajattelua sekä reittien 
että aikataulujen suunnitteluun. Valiokunta 
arvosti erityisesti tuoretta näkökulmaa ja 
menestyksekästä teorian soveltamista. Haa-
vistola sai palkinnoksi 1 500 euron arvoisen 
stipendin. 

Vinkit

”Oli mahtavaa nähdä ensimmäistä kertaa vaatteitani lavalla. Myös alan ammattilaisista koos-
tuvan juryn ja näytöstä seuranneiden ihmisten rohkaiseva palaute todisti, että olen tehnyt 
oikean uravalinnan”, Jere Vilo kuvaa kilpailun tuomia tunnelmia.

M
yä • Myä 

• 
Myä •

http://kyamk.fi/Ajankohtaista/Mediatiedotteet/?news_id=838
http://kyamk.fi/Ajankohtaista/Mediatiedotteet/?news_id=838
http://www.logy.fi/ajankohtaista/index.php?we_objectID=1953
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Iloa yrittäjyyteen
KyAMK haluaa tukea yrittäjän innovatiivi-
suutta, luovuutta ja onnistumista Yrittäjyyden 
ILO -kampanjalla. Tammikuussa KOUahead-
messuilla ja kauppakeskus Veturissa käynnis-
tynyt kampanja jatkuu koko kevään ja syksyn.

Kampanjassa kysellään ohikulkijoilta yrit-
täjyyden hyviä puolia. Kiitokseksi vastauk-
sesta saa kassin, johon on kirjattu muutama 
myönteinen asia yrittäjyydestä. 

Kampanjoinnissa ovat mukana myös mm. 
Kymenlaakson Protomo sekä Kouvolan seu-
dun kehittämisyhtiö Kinno. Kampanja on osa 
Uutta elinvoimaa -hanketta. 

Nimityksiä KSAMK:ssa 
KyAMK:n ja MAMK:n emoyhtiön, Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n hallinto-
johtajaksi on nimetty Antti Paloneva 1.1.2013 
alkaen. 

KyAMK:n ja MAMK:n kirjasto- ja tietopalve-
lut, oppimisteknologiapalvelut ja tietohal-
lintopalvelut siirtyvät emoyhtiöön 1.3.2013. 
Kirjasto- ja oppimisteknologiapalvelujen 
päälliköksi on valittu FT Iiris Kuusinen ja 
tietohallintopäälliköksi DI Timo Pirtilä. 

KyAMK:n organisaatio uudistuu 
KyAMK on uudistamassa organisaatiotaan. 
Organisaatiomalli perustuu koulutusvastui-
siin, tiimeihin sekä TKI-toiminnan entistä 
parempaan integraatioon. Uusi organisaatio 
astuu kokonaisuudessaan voimaan 1.8.2013. 

Ensimmäiset nimitykset KyAMK:n uuteen 
organisaatioon on tehty. Juuri nimitetyt 
johtajat ja päälliköt istutettiin ensimmäi-
sessä kokouksessaan luokkakuvaan rehto-
rin ja talousjohtajan kanssa. Paikalla olivat 
myös johdon assistentti ja henkilöstösuun-

nittelija. Kuvassa ovat vararehtori FT Mirja 
Toikka (ylhäällä vas.), TKI-johtaja TkL Markku 
Huhtinen, koulutusjohtaja YTT Marja-Liisa 
Neuvonen-Rauhala, henkilöstösuunnitte-
lija Päivi Arolainen-Peltola, koulutusjoh-
taja THM Päivi Mäenpää, painoalapäällikkö 
FT Juha Rissanen, koulutusjohtaja FK Olli 
Ervaala, palvelujohtaja TtM Pirkko Rau-
taniemi (alhaalla oik.), rehtori TaT Petteri 
Ikonen, koulutusjohtaja TtM Seija Aalto, 
talousjohtaja KTM Tero Tallinen ja johdon 
assistentti Marjo Heiskanen. Kuvasta puut-
tuvat painoalapäällikkö TkL Juhani Talvela 
ja painoalapäällikkö TT Valdemar Kallunki.

M
yä • Myä 

• 
Myä •

http://www.kyamk.fi/Ajankohtaista/Mediatiedotteet/?news_id=859
http://www.kyamk.fi/uuttaelinvoimaa
http://www.kyamk.fi/Ajankohtaista/Mediatiedotteet/?news_id=849&start=0
http://www.kyamk.fi/Ajankohtaista/Mediatiedotteet/?news_id=852&start=0


”Emme tienneet mitään sarjakuva-alasta, 
kun lähdimme markkinoimaan Pöyrööt-sar-
jakuvaa”, kertoivat hahmojen luojat Liisa ja 
Arttu Seppälä. ”Mikään ei ole mahrotonta!”, 
kannusti puolestaan Duudsonien Jarno Laa-
sala yrittäjiä unelmiensa toteuttamiseen.
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Kymenlaakson ammattikorkeakou-
lun Metsolan kampuksella järjestet-
tiin tammikuussa yrittäjille ja yrittä-
jyydestä kiinnostuneille suunnattu 
iltapäivä, jossa tutustuttiin yrittäjiä 
tukeviin palveluihin ja yrittämisen 
maailmaan pohjalaisin ja kotkalaisin 
esimerkein.

Potkua yrittäjyyteen 
Pohjanmaan kautta

Teksti: Anita Heikkinen
Kuvat: Anita Heikkinen ja 
 Jukka Koskinen

opiskelu
 •

 o
piskelu •
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Iltapäivän aikana maistiaisia aidosta pohjalaisesta 
yrittäjäasenteesta toivat Rabbit Film Oy:n ja Duud-
sonien Jarno Laasala sekä alun perin Facebookissa 
suosioon nousseen Pöyrööt-sarjakuvan luojat Liisa 
ja Arttu Seppälä Avot Design Oy:stä.

”Jos haluaa jotain, sen voi saada kun ei ota 'ei'-vas-
tausta vastaan”, kertoi Jarno Laasala Duudsonei-
den periksiantamattomuudesta oman unelmansa 
toteuttamisessa.

Kotkalaistaustainen Liisa Seppälä ja Pohjanmaalta 
kotoisin oleva Arttu Seppälä taas kertoivat oman 
menestystarinansa alkaneen uskalluksesta tuoda 
esille keskeneräisetkin ideat.

Tilaisuudessa kerrottiin myös muun muassa Cur-
sor Oy:n ilmaisesta yrittäjän mentorointipalve-
lusta. Yrittäjiä tukevat tahot esittelivät tauoilla 
palvelujaan Metsolan pääaulassa. Tilaisuus houk-
utteli paikalle n. 140 kymenlaaksolaista yrittäjää. �

Aloittavia ja toimivia yrityksiä tukevat tahot 
esittelivät palvelujaan Metsolan pääaulassa. 
Mukana olivat muun muassa Cursor Oy:n 
yrittäjyyspalvelut, TE-palvelut, Pro-Agria ja 
oppilaitoksista KyAMK ja Ekami.

opiskelu
 •

 o
piskelu •

https://www.facebook.com/webkoskinen
https://www.facebook.com/webkoskinen


Jarno Laasala kertoo Duudsoneista.
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Matti Lähdeniemen mielestä moni yritys 
Suomessa kaipaa yrittäjäpolvenvaihdosta.
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”Ammattikorkeakoulut tarttuivat jo 
90-luvun puolessa välissä yrittäjyyteen”, 
kertoo SAMK:n tutkimus- ja innovaatio-
johtaja Matti Lähdeniemi. Kehitys on 
ollut siitä lähtien nousujohteista.

Yrityshautomotoiminta alkaa nykyään jo opis-
kellessa. Yrityshautomoissa kehitellään ideoita ja 
ajatuksia, kunnes niistä saadaan toimiva resepti 
yritystoiminnan aloittamiseen. Kiinnostus omaan 
yritystoimintaan onkin lisääntynyt.

”Lukemat näyttävät hyvältä. Valtakunnallisesti yli 
40 % opiskelijoista on ilmoittanut kiinnostuksesta 
yrittäjyyttä kohtaan”, Lähdeniemi kertoo hymyillen.

Yrittäjäpolvenvaihdosta kaivataan
Yrittäjyyden ei kuitenkaan aina tarvitse olla uuden 
ihmeellisen innovaatioavaruuden kehittämistä. 
Suomessa 60 000–80 000 yrittäjää tarvitsee jatkajaa 
yritykselleen. Polvenvaihdos ei kuitenkaan tarkoita 
välttämättä samojen asioiden tekemistä samaan 
tapaan. Moni yritys kaipaa piristysruisketta ja päi-
vitystä nykyaikaan. Se on nuorten ja tulevien yrittä-
jien tehtävä. �

Uudeksi yrittäjäksi, 
vanhan jatkajaksi?

Teksti ja kuvat: Petri Hurme

opiskelu
 •

 o
piskelu •

https://www.facebook.com/webkoskinen
https://www.facebook.com/webkoskinen
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Eteeni istuu nuori silmälasipäinen 
mies, joka palaa halusta ryhtyä yrit-
täjäksi.

Nuori mies on nimeltään Roman Ugnivenko 
ja hän opiskelee johdon assistentiksi. Roman 
on vasta aloittanut yrittäjäopinnot ja aikoo 
käydä kaikki mahdolliset yrittäjäkurssit, mitä 
vain pystyy. Hän kiteyttää innostuksensa yrit-
täjyyteen yhteen lauseeseen:

”Yrittäjyydessä voi mennä niin pitkälle, kuin 
omat voimat riittävät.” 

Romanilla on jo hieman kosketusta yrittäjyy-
den arkeen. Hän kertoo, hieman hymyillen, 
omassa perheessään olevasta yrittäjästä, jonka 
kautta on oppinut kuinka tiettyjä asioita ei 
tehdä. Roman kuitenkin jatkaa nähneensä 
myös, mitä kaikkea hyvää yrittäjyys antaa:

”Siinä pystyy kokeilemaan omia siipiään.”

Yrittäjyys yhdistää kaikki opinnot
Halu oppia paistaa Romanista. Hän haluaa 
yksinkertaisesti oppia kaikkea, mikä liittyy 

yrittäjyyteen. KyAMK:lla on hänen mukaansa 
hyvät mahdollisuudet yrittäjäopintoihin sekä 
hyvä ohjaus. Apua saa aina, kun tarvitsee.

”Ehkä tärkeimpänä  asiana pitää oppia kuinka 
erotetaan työ- ja henkilökohtainen elämä”, 
Roman virnistää.

Kaikesta innosta paistaa päällimmäisenä se, 
että Roman todella haluaa yrittäjäksi. Hetken 
jutustelun jälkeen hän paljastaakin, että aikoo 
jo lähiaikoina perustaa oman taidekaupan. 
Romanin mukaan ala on erittäin vaativa ja se 
yhdistää kaikkia hänen opiskelemiaan aineita: 
kansainvälistä kauppaa, kirjanpitoa, IT-osaa-
mista ja juridiikkaa. Alan kaikkein tärkeintä 
taitoa ei kuitenkaan voi oppia pelkästään kou-
lun penkillä: kykyä tunnistaa ja arvostaa hyvää 
taidetta yli kaiken. �

- Lue lisää yrittäjyysopinnoista

- Kipinä -tarinoita yrittäjyydestä

Teksti ja kuva: Petri Hurme Omat siivet
Työn erottaminen henkilökohtaisesta 
elämästä huolettaa Roman Ugnivenkoa 
yrittäjyydessä.

opiskelu
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piskelu •

http://www.xn--yrittjyyskipin-9hbj.com
http://www.kyamk.fi/KyAMK/Kirjasto-%20ja%20tietopalvelut/Julkaisutoiminta/Julkaisusarjat/A-sarja/A37%20_esittely
https://www.facebook.com/webkoskinen
https://www.facebook.com/webkoskinen


Student interview
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Your name, age and residence,  
where are you from?

My name is Yaroslav Yaryshev, I am 22 years old 
and originally I came from Russia. 

What do you study at the moment:  
the degree programme and specialization?

Now I am third year student of International Busi-
ness program and my specialization is International 
Trade. Some say that at the time we graduate there 
will be a huge demand on people with our degree. I do 
believe in this statement because it is easy to see that 
our world becames more and more internationalized. 

Why did you choose KyUAS  
and your field of studies?

I have been living in Kouvola for a long time and 
thought that there will be less problems if I continue 
studying in the same city. Also many of my friends 
were already studying in KyUAS so I have wanted to 
join them.

How does KyUAS differ from the other school/
schools you have studied at? What is especi-
ally good in KyUAS?

I like the way we are studying in KyUAS: discus-
sions with teachers, access to library and databases, 
e-mails. It looks like there is no barrier in contacting 
the teachers or staff in case you need some help. I 
don’t remember more freedom for educational 
needs in my previous places of studying.

photo: petri hurme

Have you liked staying and living in Finland 
and the town you´re staying at?

I think I have lived in Kouvola for more than 4 years 
by now. I like this city and very friendly people 
around. If you are energetic you can find many 
opportunities and possibilities in the Kouvola area 
from sports to board games.

What has been the best part of your studies? 
What have you enjoyed the most?

It is difficult to say what was “the best part of my 
studies” but I would say that projects were quite inte-
resting. As I already mentioned there are a bit more 
freedom in making project so you can use creativity 
and your imagination to create, for instance, a role 
play or a shot movie, instead of usual presentation. 

And of course I enjoy most the time of doing the 
work together with friends and celebrating good 
grades afterwards. There are many student unions 
which are responsible of parties and events and each 
time they are doing something new and unique for 
the free time.

Your greetings to your fellow students?  
The word is free.

I would like to tell that I am glad that I have a pos-
sibility to study in KyUAS. The time which I have 
spent by studying here I have gathered a lot of 
experience, friends, good memories and I'm loo-
king forward to have even more. All applicants are 
welcome here and I am looking forward to see them 
and share the spirit of the KyUAS.Click here to read the 

whole interview.

M
yä • Myä 
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Myä •

http://kyamk.fi/Hakijalle/Tarinoita%20opiskelusta%20ja%20urasta/Opiskelijahaastatteluja/Liiketalouden%20haastattelut/Yaroslav%20Yaryshev/


LISÄTIETOA kaikista koulutusohjelmista
Hakutoimisto, p. 044 702 8891   
tai hakutoimisto@kyamk.fi

TULE

Vieraskielisten koulutusohjelmien 
haku jatkuu 12.2. klo 16.15 saakka   
osoitteessa: www.admissions.fi

Degree Programme in DESIGN  
•	 muotoilija	(AMK),	
	 Bachelor	of	Culture	and	Arts	

Degree Programme in 
INTERNATIONAL BUSINESS  
•	 tradenomi,	Bachelor	of		 	 	
	 Business	Administration

LISÄTIETOA koulutusohjelmista
Hakutoimisto, p. 044 702 8752   
tai admissions.fi  

opiskelemaan!
Nuorten haku 

KASARMINMÄELLÄ KOUVOLASSA:
Muotoilu,	muotoilija	(AMK),	240	op
Restaurointi,	artenomi	(AMK),	240	op
Liiketalous, tradenomi, 210 op
Hoitotyö,	terveydenhoitaja	(AMK),	240	op

METSOLASSA KOTKASSA:
Liiketoiminnan logistiikka, tradenomi, 210 op
Merenkulku         
•	 merenkulkualan	insinööri,	insinööri	(AMK),	270	op	 	
•	 merikapteeni,	merikapteeni	(AMK),	270	op
Logistiikka,	insinööri	(AMK),	240	op
Veneteknologia,	insinööri	(AMK),	240	op
Energiatekniikka,	insinööri	(AMK),	240	op
Rakennustekniikka,	insinööri	(AMK),	240	op
Tietotekniikka,	insinööri	(AMK),	240	op

JYLPYLLÄ KOTKASSA:
Ensihoito,	ensihoitaja	(AMK),	240	op
Hoitotyö,	sairaanhoitaja	(AMK),	210	op
Sosiaaliala,	sosionomi	(AMK),	210	op
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Aikuishaku 

KASARMINMÄELLÄ KOUVOLASSA:
Vanhustyö,	geronomi	(AMK),	210	op

METSOLASSA KOTKASSA:
Merenkulku         
•	 merenkulkualan	insinööri,	insinööri	(AMK),	270	op	 	
•	 merikapteeni,	merikapteeni	(AMK),	270	op
Automaatiotekniikka,	insinööri	(AMK),	240	op

Ylemmät AMK-tutkinnot	(englanninkielisten		 	
koulutusohjelmien haku suoraan www.kyamk.fi)

KASARMINMÄELLÄ KOUVOLASSA:
DP in Design,        
muotoilija	(ylempi	AMK),	Master	of	Culture	and	Arts,	60	op
DP in International Business Management, tradenomi 
(ylempi	AMK),	Master	of	Business	Administration,	90	op

METSOLASSA KOTKASSA:
Teknologiaosaamisen johtaminen,     
insinööri	(ylempi	AMK),	60	op
Merenkulun hallinto,	merikapteeni	(ylempi	AMK),	60	op

JYLPYLLÄ KOTKASSA:
DP in Health Promotion,       
Master	of	Health	Care,	Master	of	Social	Services	90	op
Sosiaaliala,         
sosionomi	(ylempi	AMK),	geronomi	(ylempi	AMK),	90	op

Hakuaika 4.3.–3.4. klo 16.15 saakka osoitteessa: www.amkhaku.fi

Lue kyamk.filis
ää

http://www.kyamk.fi/hakijalle
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Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on aloit-
tanut uudistumisen organisoimalla oman 
toimintansa uudella tavalla. Työ etenee vähi-
tellen niin, että uusi toimintamalli on koko-
naan käytössä syksyllä 2013. 

Muutoksen tavoitteena on kehittää 
KyAMK:sta eteenpäin katsova sekä entistä 
luovempi ja houkuttelevampi korkeakoulu. 

Korkeakoulun keskiössä ovat nyt tiimit, jotka 
vastaavat opetuksesta, tutkimuksesta ja kehi-
tyksestä (t&k) sekä palvelutuotteista. Näin 
haluamme nostaa tärkeimmän asian eli ope-
tuksen ja kehittämisen ammattikorkeakou-
lussa näkyvämmälle paikalle.

Tiimi on ryhmä, jolla on selkeä tavoite (tut-
kinnot, tutkimustulokset, julkaisut ja niin 

Tiimityöllä korkeakoulumme kehittyy!

Petteri Ikonen
Rehtori
petteri.ikonen@kyamk.fi 

edelleen), mutta sillä on myös voimavarat eli 
henkilöt ja rahat tavoitteen toteuttamiseksi. 
Tiimi itse vaikuttaa siihen, kuinka se pääsee 
tavoitteisiinsa. Tiimi työskentelee myös mui-
den tiimien ja toimintaympäristönsä kanssa.

Mukana ovat siis opiskelijat, henkilökunta ja 
sidosryhmät. 

Tiimit mahdollistavat ammattikorkeakou-
lun jatkuvan kehittymisen. Samalla ne myös 
antavat jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa 
paremmin omaan työhönsä. KyAMK:n visio 
Onnistumme yhdessä pääsee näin todella käy-
täntöön!

KyAMK kehittää paitsi omaa korkeakouluaan, 
myös rakentaa yhdessä Mikkelin ammatti-
korkeakoulun kanssa yhteistä korkeakou-

kuva: KyUAS-archive

luyhteisöä Kaakkois-Suomeen. Yhteistyön 
tavoitteena on kehittää muun muassa ope-
tuksen laatua sekä tarjota opiskelijalle entistä 
enemmän suoritusvaihtoehtoja ja opiskelta-
via sisältöjä. Korkeakoulupalvelujen keskit-
täminen Kaakkois-Suomen ammattikorkea-
koulu Oy:öön alkaa maaliskuussa.

KyAMK:n uudistuminen liittyy koko suo-
malaisen ammattikorkeakoulukentän muu-
tokseen ja toimilupien uuteen jakamiseen. 
Muutos mahdollistaa korkeakoulusektorin 
kehittymisen ja vakaamman vastuunoton 
yhteiskunnallisesta tehtävästään. �

mailto:petteri.ikonen%40kyamk.fi?subject=


Aleksi Grön, Ari Laine ja Masi Niemi osallis-
tuivat Game Jamiin ensimmäistä kertaa. Peli 
oli kahden tunnin jammailun jälkeen vielä 
ideoimisasteella.

opiskelu
 •

 o
piskelu •

K oskinen 13

Teksti ja kuvat: 
Anita Heikkinen

Pelijammailua 

KyAMK järjesti marraskuussa 2012 
Game Jam -session Metsolan kampuk-
sen GameLabissa yhdessä peliyhtiö  
Sulake Corporationin kanssa. 

Kaksipäiväiseen tapahtumaan oli kutsuttu kaikki 
KyAMK:n opiskelijat Kotkasta ja Kouvolasta. 
Tapahtuman suosio yllätti järjestäjät.

”Olimme varautuneet noin 20 opiskelijaan, ja heitä 
tuli paikalle nelisenkymmentä”, myhäilee lehtori 
Teemu Saarelainen.

Game Jamit ovat pelialan tapahtumia, joissa lyhyessä 
ajassa ideoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan pelejä 
yhdessä isommalla porukalla sekä tiimeissä.

Pelejä Habbo Hotellin käyttäjille
Tämän Game Jamin tavoitteena oli luoda pelejä 
Sulakkeen kehittämään Habbo Hotel -ympäris-
töön. Habbo on maailmalaajuinen online-yhteisö, 
jonka käyttäjät ovat pääosin 13–18-vuotiaita. Game 
Jamin tunnelmissa mukana oli Sulakkeen uusista 
liiketoiminnoista vastaava johtaja Antti Viitanen.

Kotkassa



”Game Jameihin osallistuminen on opis-
kelijoille hyvää harjoitusta ja rivi CV:hen, 
jos peli päätyy tuotantoon”, kertoo Sulake 
Corporationin uusista liiketoiminnoista vas-
taava johtaja Antti Viitanen (vas.) vierellään 
lehtori Teemu Saarelainen.

opiskelu
 •

 o
piskelu •
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”Odotan tapahtumassa syntyvän pari uutta 
peliä, jotka voidaan julkaista Habbossa”, Vii-
tanen sanoo. 

Viitasen mukaan Game Jam -tapahtumat 
ovat pelialan yrityksille hyvä paikka tuoda 
esille työnantajaimagoa ja tutustua paikalli-
siin yrityksiin. Sulake on ollut mukana järjes-
tämässä Game Jameja useilla paikkakunnilla, 
nyt ensimmäistä kertaa Kotkassa.

GameLabista pelialan osaajia
Ohjelmistotekniikkaa KyAMK:ssa opiskelevat 
Aleksi Grön, Ari Laine ja Masi Niemi osallis-
tuivat ensimmäistä kertaa Game Jamiin. Idea 
pelille oli luotu, kun jamit olivat kestäneet 
noin kaksi tuntia.

”Tämä on mielenkiintoista ja hauskaa. Pää-
semme kokeilemaan lyhyessä ajassa uutta 
ideaa”, opiskelijat kertovat.

KyAMK on tarjonnut peliohjelmoinnin kou-
lutusta tietotekniikan koulutusohjelmassa 
vuodesta 2007. Vuonna 2012 oppilaitoksessa 
alkoi oma peliohjelmoinnin suuntautumis-
vaihtoehto, josta valmistuu jatkossa vuosit-
tain noin 20 osaajaa alalle. Game Jameja on 
järjestetty KyAMK:ssa aiemminkin, edellisen 
kerran tammikuussa 2012. �
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Kotkassa päästiin jammailemaan 
pian uudelleen maailmanlaajui-
sen Global Game Jamin merkeissä 
25.–27. tammikuuta.  48 tuntia kes-
täneiden pelijamien teemana oli 
”Heartbeat”. KyAMK:n GameLabissa 
järjestetty tapahtuma oli avoin kai-
kille pelialasta kiinnostuneille, ei 
ainoastaan KyAMK:n opiskelijoille. 
Tapahtumaan oli ilmoittautunut en-
nakkoon noin 30 henkilöä. 

”Viikonlopun aikana porukan määrä voi kas-
vaa viiteenkymmeneenkin”, arvioi laborato-
rioinsinööri Marko Oras GameLabista tapah-
tuman alettua perjantaina.

Suomesta tämänkertaiseen Global Game 
Jamiin osallistui viitisensataa henkilöä 12 
jammailupaikasta eli saitista. Maailman-
laajuisesti mukana oli yli 50 maata ja yli 250 
saittia. Kansainvälinen Global Game Jam 
järjestetään yleensä kerran vuodessa.

GameLabissa syntyi Global Game Jamin 
tuloksena 8 peliä, joista pelialalla toimivista 

tahoista koostunut jury nosti esille kolme. 
The Heartbreaker sai kunniamaininnan tee-
man toteutuksesta tiiminään Vili Kytö, 
Niko Nousiainen ja Juha Sinisalo. Ansiok-
kaaksi mobiilipeliksi arvioitiin The Top Doc 
tiiminään Niko Arvilommi, Joni Harju, 
Niko Räty ja Otto Sahanen. Running Amok 
arvioitiin toimivaksi kokonaisuudeksi 
tiiminään Samu Aapa, Felipe Ballester,  
Frederik Daelemans ja Sasu Purola.

Kaikki GameLabissa kehitetyt pelit löytyvät 
täältä. �

Global Game Jam valtasi GameLabin tammikuussa

Teksti: Anita Heikkinen
Kuvat: Jukka Koskinen 

http://globalgamejam.org/sites/2013/fgj-kotka/games
https://www.facebook.com/webkoskinen
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Kun tieto Jennin muuttamisesta Kouvolaan 
oli saavuttanut kansalaisopiston, niin hänet 
kutsuttiin lähes välittömästi vatsatanssi-
opettajaksi. "Pienet piirit", hän hymyilee.

Luova nurkk
a 

• 
Myä •

Tanssijan lantio keikahtelee viehkeästi 
vartalon taipuessa rytmien mukana. 

Jenni Määttä liikehtii lumoavasti perinteisen itä-
maisen sekä modernin musiikin tahdissa Kouvolan 
Kuntotalon tanssisalilla. Sisustusarkkitehtuurin ja 
kalustesuunnittelun opiskelijasta kuoriutuu musii-
kintahdissa vatsatanssin taituri.

”Aloitin tanssimisen kolmevuotiaana. Ei tainnut 
siinä vaiheessa olla oma päätös”, Jenni virnistää. 

Vatsatanssia hän ei kuitenkaan aivan niin nuorena 
aloittanut. Tanssijan ura alkoi kilpatanssimisella 
Joensuussa, kunnes pituutta venähti niin paljon, 
että kaikki poikaparit jäivät lyhyiksi. 13-vuotiaana 
Jenni malttoi olla hetken tanssimatta, kunnes veri 
veti takaisin kilpatanssikursseille. 

Eräällä kurssilla ollessaan, Jenni sattui hetken 
mielijohteesta vilkaisemaan viereisen huoneen 
toimintaa: tila oli virittynyt itämaisista rytmeistä 
ja eksoottisista liikkeistä. Itämaisen tanssin mys-
tiikka kietoi nuoren naisen pauloihinsa ja sattu-
malta, tai kohtalon oikusta, Jenni sai opettajakseen 
maineikkaan entisen balettitanssijan ja itämaisten 

K oskinen 17

Teksti ja kuvat: Petri HurmeKäärmeen lailla



Luova nurkk
a 

• 
Myä •

Tanssi on antanut Jennille laajemman hah-
motuksen visuaaliseen maailmaan, joka 
heijastuu myös sisustajana ja muotoilijana.

tanssien tuntijan Lempi Hakkaraisen. Hänen 
vaativassa ohjastuksessaan Jenni sai perus-
teellisen valmennuksen vatsatanssin saloihin. 

Opintomatkoja maailmalle
Opettajansa hyvien suhteiden ja onnellis-
ten sattumusten kautta Jenni pääsi kahtena 
vuonna peräkkäin Petroskoihin opiskelemaan 
Bollywood-tanssia. 

”Vaikka Bollywood-tanssi on intialainen, niin 
– hassua kyllä – parhaat tanssiryhmät ovat 
Venäjällä!” Jenni naurahtaa.

Jenni on käynyt hakemassa oppia myös Inti-
assa, mutta opinnot siellä keskittyvät enem-
män kehon- ja hengenhuoltoon. Päivät kului-

vat joogan ja taistelulajien parissa lähes 50 
asteen helteessä. 

Kaikki mukaan tanssimaan
Jenni on toiminut vatsatanssin opettaja pari 
vuotta Kouvolassa. Hän ei alkujaan aikonut 
opettaa, mutta eräänä päivänä puhelin soi ja 
häntä pyydettiin töihin. Nyt hän on huoman-
nut oppivansa jatkuvasti itse uutta tanssimi-
sesta opettamisen kautta. 

Tanssiryhmissä on kuitenkin vielä tilaa uusille 
innokkaille:

”Puolivuosittain alkaa alkeisryhmä, mutta vielä 
ehtii mukaan! Kerran voi käydä kokeilemassa 
ilmaiseksi onko oma juttu.” �

Harjoitusajat:

Maanantai: vatsatanssi klo 19:00–20:00,  
Koria Napan koulu

Keskiviikko: vatsatanssin selkä- ja hartiaryhmä 
klo 18:00–18:45, Kouvolan Kuntotalo

Lauantai: vatsatanssin alkeis- ja esiintyväryhmä 
klo 15:00–16:45, Kouvolan Kuntotalo

K oskinen 18
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Klaanin kolumni

Tässä kolumnissa KyAMK:n Opiskelijakunta Klaanin ajatuksia ajankohtaisista asioista. Tällä kertaa kynän var-
ressa on Yrjö Ristkari, joka aloitti Opiskelijan Kymenlaakson uutena projektipäällikkönä tammikuun 2013 alussa.

K oskinen 19

Opiskelijaetu. Hieno sana. Mitä se oikeastaan 
tarkoittaa? Näin pohdin aloittaessani pro-
jektipäällikkönä Opiskelijan Kymenlaakso 
-hankkeessa tammikuun alussa.

Opiskelijaetu kertoo jo sanana tarkoituk-
sensa eli edun tuomisen opiskelijalle. Tar-
kemmin asiaa pohtiessani mieleeni nousi 
uusia kysymyksiä. Miksi tarvitsemme opis-
kelijaetuja? Mikä luokitellaan eduksi? Mitä 
lisäarvoa yritys saa siitä, että he myyvät tuot-
teen tai palvelun opiskelijakorttia vastaan 
halvemmalla kuin muille asiakkaille?

On helppoa vastata ensimmäiseen kysymyk-
seen. Opiskelijan tulot ovat huomattavasti 

Etuja pohtimassa
pienemmät kuin työssäkäyvien, tai edes työt-
tömien. Pelkästään näiden kahden seikan 
pohjalta edun saaminen on perusteltua.

Seuraava kohta onkin jo vähän vaikeampi. 
Mietin, pitäisikö etu rajata pelkästään rahal-
lisesti, vai pitäisikö harkita muitakin valin-
takriteereitä? Kumpi sinua miellyttää enem-
män: 10 % alennus lempivaateliikkeestäsi vai 
etu joka takaa sinulle aina parhaan paikan. 
Kumpi on arvokkaampi? Tällaiset ”ikkuna-
paikkaedut” eivät välttämättä ole vertailta-
vissa taloudellisin kriteerein muihin alen-
nuksiin, mutta ne voivat silti olla toiselle jopa 
arvokkaampia kuin pelkkä rahallinen säästö. 
Molempia etuja tarvitaan.

klaani.projekti@kyamk.fi
-Yrjö

Kuva: KyAMK-arkisto

Kolmas kohta on vaikein. Miten vakuuttaa 
yritys siitä, että on kannattavaa myydä opis-
kelijalle halvemmalla? Tähän en voi antaa 
suoraa vastausta, vaan tarvitsen siihen sinun 
apuasi. Mitä enemmän opiskelijat kysyvät 
ja käyttävät opiskelija-alennuksia, sitä hel-
pompi paikalliset yritykset on vakuuttaa 
edun myöntämisen kannattavuudesta. Kysel-
kää kaupoissa, liikkeissä ja ravintoloihin asi-
oidessanne opiskelija-alennusta, ja jos etua 
ei ole, vinkatkaa siitä meille. Ehkä saamme 
sellaisen hommattua. �

mailto:klaani.paasihteeri%40kyamk.fi?subject=


”Uusia, YTY-projektin aikana hankittuja kumppani-
oppilaitoksia ovat muun muassa Zagrebin yliopisto 
Kroatiasta, Ljublanan yliopisto Sloveniasta ja Tal-
linnan AMK Virosta”, kertoo projektipäällikkö Raija 
Salo KyAMK:n koulutus- ja työelämäpalveluista. 
Suunnittelija Raimo Päivärinta kehittää projektissa 
muun muassa logistiikan monimuoto-opetusta.

Tu
tkimus ja kehity

s 
•
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YTY kehittää 
Teksti: Anita Heikkinen
Kuvat: Oona Sahlberg

logistiikan koulutusta 
ja yritysyhteistyötä



YTY-projektin tärkeänä tavoitteena on, että alu-
een elinkeinoelämä saa jatkossa entistä valmiim-
pia, kansainvälisempiä ja verkottuneempia logis-
tiikan osaajia.

Tu
tkimus ja kehity

s 
•
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Yhteistyöstä yhdessä tekemiseen (YTY) 
on KyAMK:n ja Cursor Oy:n yhteinen 
projekti, jonka lähtökohtana on Kymen-
laakson logistiikkaosaamisen vahvista-
minen yhdessä tekemisen ja yhteisten 
verkostojen kautta.

Projektin kohteena on KyAMK:n logistiikan kou-
lutuksen kehittäminen ja ajantasaistaminen sekä 
yhteistyökynnyksen madaltaminen yritysten ja 
kumppanioppilaitosten kanssa. Tarkoitus on 
myös tuottaa uusia oppimateriaaleja sekä kehittää 
monimuoto-opetusta.

Vuosi sitten alkaneessa projektissa keskitytään 
logistiikka-alan opetuksen ja yritysten välisen 
yhteistyön tiivistämiseen sekä kansainvälisten 
valmiuksien lisäämiseen. Kehitystyössä otetaan 
huomioon seudun elinkeinoissa tapahtunut 
rakennemuutos ja elinkeinoelämän tarpeet.

Vierailut yhteistyöyrityksissä ja yhteiset projektit 
ovat osoittaneet, että yhteistyö hyödyttää suoraan 
yrityksiä. Esimerkkinä projektin aikana toteutetusta 
yhteistyöstä on 24 h ponnistus -tapahtuma, jossa 
opiskelijaryhmät ratkoivat yritysten antamia todel-
lisia tehtäviä. Opiskelijatyönä on lisäksi tehty noin 
15 opintoihin liittyvää toimeksiantoa yrityksille.

Tämän vuoden loppuun asti kestävässä YTY-pro-
jektissa yhteistyökumppaneina on 14 eteläsuoma-
laista yritystä. �

https://www.facebook.com/webkoskinen
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Metsolan kampuksella on hiljaista, 
opiskelijat ovat vetäytyneet luok-
kiin. Käynnissä on työrupeama, jos-
sa opiskelijat miettivät 24 tunnin 
ajan ratkaisuja yritysten antamiin 
tehtäviin. 

Tapahtumaan osallistuu 74 liiketoiminnan 
logistiikan insinööri- ja tradenomiopiskelijaa 
noin kolmen opiskelijan työryhmissä. Ohjaa-
vat opettajat ovat koonneet ryhmät 2. ja 3. 
vuoden opiskelijoista. Ponnistus on alkanut 
klo 11 tehtävien jaolla. Kymmenen kymen-
laaksolaista yritystä on tarttunut tilaisuuteen. 

”Tehtävät eivät ole keksittyjä, vaan oikeita 
töitä, joihin yritykset kaipaavat ideoita, kehi-
tysehdotuksia ja ratkaisuja”, kertoo lehtori 
Marianne Roslund.

Ponnistus on opiskelijoille hieno mahdol-
lisuus tutustua oikeaan työelämään, ja yri-
tyksetkin pääsevät näkemään potentiaalisia 
tulevia työntekijöitä.

Liiketoiminnan logistiikan opiskelijat Kirsi 
Villanen, Henna Tarvainen ja Jaakko Antin-
kaapo pohtivat tehtävässään TNT Suomi Oy:n 
alihankintapalvelun toimintamalliin liittyviä 
asioita.

”Mietimme miten yritys saa alihankkijat 
sitoutumaan toimintamalliin ja toteutta-
maan yhtiön asiakaspalveluperiaatteita arki-
työssään”, opiskelijat kertovat.

Opiskelijat ovat aloittaneet työnsä tutustuen 
yritykseen, sen arvomaailmaan ja periaat-
teisiin. Iltapäivällä heille on varattu kahden 
tunnin aika ottaa yhteyttä yritykseen ja kysyä 
lisätietoja. 

”Varmistamme yritykseltä kohta, onko 
valitsemamme linja oikea, ja jatkamme sen 
mukaan”, Kirsi, Henna ja Jaakko sanovat.

Seuraavana päivänä 11–16 välillä opiskelijat 
pääsevät esittelemään yrityksille oman rat-
kaisunsa. � 

24 tunnin ponnistus

Tunnelmia 24 tunnin jälkeen

Menikö yötöiksi?
”Ei mennyt. Lähdimme puoli kahdeksalta 
kotiin ja aamulla hioimme vielä esitystä.”

Oletteko tyytyväisiä työhönne?
”Työ onnistui mielestämme hyvin.”

Millaista palautetta saitte  
asiakkaalta?
”Asiakkaat eivät päässeet paikalle, joten esi-
tyksemme videoitiin ja lähetettiin asiakkaan 
katsottavaksi. Opettajien palaute oli positii-
vista. He pitivät ehdottamistamme uudistuk-
sista ja keinoista.”
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Teksti ja kuva: Anita Heikkinen
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Kirsi Villanen, Henna Tarvainen ja Jaakko Antin-
kaapo pohtivat 24h ponnistuksessa TNT Suomi 
Oy:n antamaa tehtävää. Toimeksiantaja palkitsi 
opiskelijat myöhemmin ansiokkaan ponnistuksen 
tuloksista. 
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24 h oli LCCE®-oppimismallin kokeilu

24h ponnistuksessa sovellettiin oppimisen ja 
opettamisen LCCE®-toimintamallia nopeas-
sa ja intensiivisessä tapahtumassa. LCCE® on 
työelämäläheinen, opiskelijoita ja opettajia 
osallistava, aktivoiva oppimisprosessi, joka to-
teutetaan yhdessä yritysten kanssa. Ponnistus 
oli myös osa Yhteistyöstä yhdessä tekemiseen 

-hanketta (YTY). 

Tehtäviä opiskelijaryhmille tässä ponnistuk-
sessa järjestivät Finex Oy, Huber Oy, Woikoski 
Oy, TNT Suomi Oy, Pyroll Oy, Polar Logistics Oy, 
KyAMK, KymiTechnology, Cursor Oy ja Kinno.

Tu
tkimus ja kehity

s 
•
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Response 

Response, eli kotoisammin kutsuttuna 
kapulat, on palautejärjestelmä, joka on 
ehdottomasti paljon enemmän kuin vain 
palautteen keräämiseen tarkoitettu vä-
lineistö. KyAMK:n tekniikan toimiala otti 
järjestelmän käyttöön syksyllä 2012.

Varsinaisen palautteen lisäksi kapuloiden avulla 
voidaan alustaa keskusteluja tai testata osaamista. 
Erityisesti suurien ryhmien kohdalla saadaan 
nopeasti kerättyä kattavaa tietoa. Nimettömänä 
vastaaminen madaltaa osallistujien kynnystä vas-
tata todellisen mielipiteensä mukaisesti. 

Vastaajat näkevät jakaumat
Palautejärjestelmää käytetään kaukosäätimen 
näköisten vastauskapuloiden sekä tietokoneeseen 
liitettävän vastaanottimen avulla.  Vastaukset voi-
daan kerätä erilaisilla kysymystyypeillä graafisiksi 
näkymiksi PowerPoint-ohjelmaa käyttäen. 

Koko ryhmän mielipiteen tai vastauksen koos-
tuminen yhteiseen näkymään antaa vastaajalle 
tiedon muiden näkemysten jakautumisesta. Opet-

Teksti ja kuvat: Sirpa Ala-Tommola

Responsen avulla voidaan  
esimerkiksi

• kartoittaa osallistujien 
taustatietoja

• tiedustella nimettömästi 
mielipiteitä ja näkemyksiä

• testata osaamista

• kerätä osallistujapalautetta

• aktivoida luentoja, tilai-
suuksia tai kokouksia.

– Kapuloilla oppimisen 
aktivointia 
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taja voi käyttää vastausten jakautumista luennon 
mielenkiinnon herättäjänä sekä jatkaa sen perus-
teella aiheen käsittelyä eri näkökulmista. Oppi-
misen testaukseen käytettäessä opettaja pystyy 
toistamaan heikommin osattuja osa-alueita tai 
tarkentamaan lisätietoja kaipaavia kohtia.

Puhtia kurssien läpäisyyn
KyAMK:n matematiikan lehtori Lassi Salminen 
testasi tekniikan alan matematiikan kurssin osaa-
mistasoa pienimuotoisella testillä. Koska tässä 
kokeiltiin yleensäkin järjestelmän toimivuutta, 
niin mukana oli myös taustakysymyksiä opis-
kelijaryhmästä. Salminen totesikin testauksen 
jälkeen, että erityisen huomionarvoista opettajan 
näkökulmasta oli, että varsin yksinkertaisella tes-
tillä hän sai tiedon siitä, mitä opiskelijat osasivat 
ja mikä osa-alue taas vaati vielä kertaamista. Tes-
tillä tavoiteltiin kurssin läpäisyä parantamista.

Paitsi opetuksessa niin Response-järjestelmän 
käytöllä voisi saada uudenlaista mielenkiintoa 
muihinkin koulutustilanteisiin. Kokouksissa jär-
jestelmän avulla voisi nopeasti kerätä näkemyksiä 
ja mielipiteitä kootusti tai tarvittaessa äänestää 
päätöksestä jopa anonyyminä.

Response-järjestelmän käyttöön tarvitaan tieto-
koneelle tehty asennus, jolloin PowerPoint-ohjel-
malla tehdään kysely tekemiseen ja tarkastellaan 
annettuja vastauksia. Kapuloita on KyAMK:ssa 
tällä hetkellä sata ja vastaanottimia kaksi. �

Apua moneen pulmaan

https://www.facebook.com/webkoskinen
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Sairaanhoitajaksi on-line Teksti ja kuva: Oona Sahlberg

– miten se oikeasti tapahtuu?
Kymenlaakson ammattikorkeakou-
lussa on mahdollista opiskella sai-
raanhoitajaksi verkkokoulutuksena. 
Miksi tähän ryhdyttiin, miten virtu-
aalikurssin kokee opettaja ja mitä 
mieltä opiskelijat ovat?

Opinnoissa käytetään hyväksi virtuaalista 
oppimisalustaa Moodlea sekä verkkokokous-
ympäristö Adobe Connectia, joiden avulla 
opiskelijoiden on mahdollista osallistua ope-
tukseen ja tehdä tehtäviä kotoa käsin.

Lehtori Jussi Hänninen:
Virtuaaliopetus on jotain aivan muuta 
kuin nauhoitettu perinteinen oppitunti 
”On syytä alleviivata paksulla tussilla, että 
sairaanhoitajan käden taitojen opettaminen 
tapahtuu edelleen perinteiseen tapaan lähi-
opetuksena ja ainoastaan teoreettinen puoli 
on toteutettu verkossa.”

”Virtuaalipedagogiikka on aivan omansa tyyli-
nen tapa opettaa hoitotyön teoriaa. Opettajan 
näkökulmasta se sisältää oppimistavoitteiden 
pohtimisen, käsiteltävään aihekokonaisuu-
teen liittyvien tieteellisten artikkeleiden koon-
nin Moodleen, AC-luentojen, AV-materiaalien 
sekä oppimistehtävien työstämisen ja oppi-
misohjeiden, lähdeteosten sekä aikataulujen 
ilmoittamisen opiskelijoille.”

Koulutusjohtaja Päivi Mäenpää:
Virtuaaliopetus tarjoaa mahdollisuu-
den tehdä opiskelun joustavammaksi
”Yleisempänäkin tavoitteena korkeakouluissa 
on lisätä virtuaaliopetusta. Lisäksi halu-
simme kokeilla, miten virtuaalinen opetus 
toimii alalla, jossa perinteisesti ollaan oltu 
hyvin lähiopetuspainotteisia. Näin saadaan 
opiskelusta joustavampaa opiskelijoille.”

”Ensimmäinen virtuaaliopetusryhmä aloitti 
tammikuussa 2012. Tammikuun 2013 aloit-
taneista sairaanhoitajaryhmistä toinen on 
virtuaaliryhmä.”

Opiskelijat Ahti Salmi, Anastasia Frimodig, 
Sanna Nurkka, Elisa Siro ja Gulnara  
Gainoullina:
Ei todellakaan mikään kirjekurssi  
– vaatii selkärankaa
”Virtuaaliopintojen hyviä puolia on ehdotto-
masti se, että se mahdollistaa työssäkäynnin. 
Tämä on myös pienten lasten vanhemmille 
hyvä tapa opiskella, kun tehtäviä voi tehdä 
silloin, kun se itselle parhaiten sopii. Lisäksi 
on hienoa, että myös ulkopaikkakuntalaiset 
voivat opiskella, kun koululle ei tarvitse tulla 
joka päivä.”

”Jos jotain voisi toivoa, lähipäiviä voisi olla 
hieman enemmän kuin nyt, vaikka nykyi-
nenkin määrä on sekin ihan hyvä. Lisäksi 
olisi hyvä, että lähipäivät käytettäisiin vielä 
tarkemmin oppimiseen ja muut opiskeluun 
liittyvät asiat voisi lukea Moodlen kautta.”

”Olemme tyytyväisiä opintoihin – emme 
muuten opiskelisi enää täällä. Kaikkea kui-
tenkin pitää kehittää aina paremmaksi.” �
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”Tehtävien tekemisen jälkeen todella osaa 
aiheena olleet asiat”, pohtivat virtuaaliryh-
män opiskelijat Gulnara Gainoullina (vas.), 
Elisa Siro, Ahti Salmi, Anastasia Frimodig 
(takana) ja Sanna Nurkka. ”Opiskelu on sel-
västi rankempaa kuin pelkkä tunnilla istumi-
nen”, he jatkavat.

K oskinen 27



Teksti ja kuva: Oona Sahlberg
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Ergonomiaa 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu opastaa 
tulevia ja nykyisiä sosiaali- ja terveysalan am-
mattilaisia turvallisiin potilassiirtoihin Potilas-
siirtojen Ergonomiakortti® -koulutuksessa.

Hyvä ergonomia on erityisen tärkeää sosiaali- ja terve-
ysalalla työskenteleville, jotka tukevat potilaita ja asiak-
kaita arjen toiminnoissa. Ergonomia tukee potilaan ja 
asiakkaan aktiivisuutta hyödyntämällä hänen voimaro-
jaan ja toimintakykyään. 

Hoidettavien määrä ja hoitoisuus ovat tulevaisuu-
dessa lisääntymässä suurten ikäluokkien ikääntyessä. 
Oikeilla avustus- ja siirtotavoilla sekä apuvälineiden 
käytöllä voidaan vähentää hoitotyöntekijöiden fyysistä 
kuormitusta aikana jolloin hoitohenkilöstön odotetaan 
jaksavan ja jatkavan työssään entistä pidempään.

oppimassa
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Mistä Potilassiirtojen Ergonomiakort-
tikoulutuksessa on kyse?
• Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- 

ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu 
koulutuskokonaisuus, joka otettiin käyttöön 
vuonna 2010. Siinä on määritetty potilassiir-
tojen turvalliseen hallintaan vaadittu tieto-
taitotaso, jonka koulutukseen osallistuva 
todentaa käytännön kokeella. 

• Tavoitteena on työ- ja potilasturvallisuuden 
lisääminen potilaiden liikkumisen ja siir-
tymisten avustamisessa. Koulutus luotiin 
yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Tervey-
denhuollon siirtoergonomian tiedonvälitys-
verkoston asiantuntijaryhmän kanssa sosi-
aali- ja terveysministeriön tuella. 

KyAMK kouluttaa aktiivisesti niin 
opiskelijoita kuin työelämääkin 
KyAMK:ssa Potilassiirtojen Ergonomiakortti® 
-koulutus on sisällytetty sairaanhoitajien, ter-
veydenhoitajien ja ensihoitajien opetussuun-
nitelmaan.

Sairaanhoitajaopiskelijat Kati Piispa, Minna 
Villikka ja Toni Sorvo olivat mukana koulu-
tuksessa ja he pitävät kortin suorittamista 
hyvänä lisänä koulutukseensa.

”Korttiin tarvittavat taidot ovat hyödyksi työ-
elämässä”, kolmikko pohtii.

”Opit tukevat myös hyvin käytännön työtä, 
jossa tilanteet tulevat eteen äkisti. On hyvä, 
että oman kehon hallintaa on harjoitellut jo 
etukäteen”, he jatkavat.

”Onneksi osastoille on alettu hankkia apuväli-
neitä ja niitä myös käytetään”, Minna sanoo.

KyAMK tarjoaa ergonomiakorttikoulutuksia 
myös työelämässä oleville. Työnantajat pitä-
vät koulutusta tärkeänä, sillä se tukee hen-
kilöstön työssä jaksamista, työhyvinvointia 
ja -turvallisuutta sekä potilasturvallisuutta. 
Yhteistyötä on tehty Kouvolan kaupungin 
kanssa ja tällä hetkellä KyAMK kouluttaa 
Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry:n hoito-
henkilöstöä. �

Lisätietoja
Mediatiedotteesta

Lisätietoja yrityksille tarjottavasta Potilassiirtojen 
Ergonomiakortti -koulutuksesta antaa KyAMK:n 

koulutus- ja työelämäpalveluiden  
koulutussuunnittelija Tiina Kirvesniemi 
p. 044 702 8976 
tiina.kirvesniemi@kyamk.fi 

sekä 

lehtori Satu Sällilä 
p. 044 702 8704 
satu.sallila@kyamk.fi.

Lisätietoja ergonomiakortista saa osoitteista 
sotergo.fi/potilassiirto_ergonomiakortti ja  

ttl.fi/ergonomia. 

http://www.kyamk.fi/Ajankohtaista/Mediatiedotteet/?news_id=762&start=0
http://www.sotergo.fi/potilassiirto_ergonomiakortti
http://www.ttl.fi/ergonomia
https://www.facebook.com/webkoskinen
https://www.facebook.com/webkoskinen
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Kirjoituksen pohjana on käytetty vuonna 2010 aloittaneiden sosiaalialan aikuisopiskelijoiden sekä 
lehtori Tuomo Paakkosen ja Johanna Jussilan yhteistyössä tuottamaa laajempaa artikkelia.

Johanna Jussila
Päätoiminen tuntiopettaja, sosiaaliala 
Uutta Elinvoimaa –hanke  
johanna.jussila@kyamk.fi 
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Kymenlaakso on elänyt 2000-luvulla suurta 
rakennemuutoksen aikaa. Maakunnassa 
perinteisenä päätoimialana olleen metsä- ja 
paperiteollisuuden taantumien myötä on 
vähentynyt jopa 3 000 työpaikkaa. Samalla 
myös monet muut toimialat ovat menettä-
neet työpaikkoja.

Kun tieto Myllykosken tehtaan sulkemisesta 
vuoden 2011 loppuun mennessä tuli, tehtaalta 
jäi työttömäksi 497 henkeä. Irtisanottujen 
joukossa syntyi monenlaisia elämän- ja työl-
lisyysratkaisuja. Osa lähti heti opiskelemaan, 
osa perusti yrityksen, osa vaihtoi paikkakun-
taa työn perässä.

KyAMK:n sosiaalialan aikuisopiskelijat haas-
tattelivat syksyllä 2012 kolmea irtisanomisen 
kokenutta myllykoskelaista. Heidän kaik-
kien viesti irtisanomisesta selviytymiseen oli 
nähdä tilanne jonkin uuden mahdollisuutena. 
He kokivat oman asenteen olevan tärkein 
selviytymisen mahdollistaja.

”Vanhan loppu on uuden alku”
Kari Huovila ehti käydä töissä Myllykosken 
paperitehtaalla 27 vuotta. Hän halusi haas-
tattelussa viestiä kaikille irtisanomisen koke-
neille: ”Se ei ole maailmanloppu. Se on vain 
työpaikka.”

Päivi Johansenilla oli selvät suunnitelmat 
jatkon suhteen. Hän oli päässyt KyAMK:iin 
opiskelemaan sairaanhoitajaksi. ”Jos olisi 
jäänyt laakereille lepäämään, olisi saattanut 
kyynistyä”, Päivi pohti haastattelussa.

Kun Juha Vakkari sai irtisanomisilmoituksen 
käteensä, hän meni metsään, sytytti nuotion 
ja laittoi makkarat tulelle. Kirjeen avaami-
nen ja lukeminen oli helpotus: hän koki saa-
neensa uuden mahdollisuuden.

Kaikkia Myllykoskelta irtisanottuja on ollut 
tsemppaamassa Uutta elinvoimaa, joka on 
KyAMK:n toteuttama hanke, jonka tavoit-
teena on luoda 20 uutta työpaikkaa ja 10 
uutta yritystä.

Kuva: KyAMK-arkisto

Hankkeessa tavoitteena on löytää toivoa ja 
rohkeutta uuden kohtaamiseen, luovuutta ja 
rohkeutta uusiin ideoihin sekä osaamista ja 
rohkeutta toteuttaa niitä. 

Uutta Elinvoimaa tukee yksilö- ja ryhmäval-
mennuksen keinoin sekä yrittäjyyteen että 
työllistymis- tai opiskeluratkaisuihin. Lisäksi 
hankkeessa vahvistetaan pienyritysten osaa-
mista ja siten pyritään tuottamaan uusia 
työpaikkoja.

Lue lisää Uutta Elinvoimaa -hankkeesta! �

mailto:johanna.jussila%40kyamk.fi?subject=
http://www.kyamk.fi/uuttaelinvoimaa
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Teskti ja kuvat: Anita Heikkinen

Kv-koordinaattori Heidi Järvi KyAMK:n 
kansainvälisten asiain toimistosta ja pal-
velukoordinaattori Mari Tynys KyAMK:n 
ura- ja rekrytointipalveluista jalkautuivat 
tammikuussa opiskelijoiden keskuuteen 
kv-, ura- ja rekrykiertueen merkeissä. Vii-
kon aikana Mari ja Heidi kiersivät kaikki 
KyAMK:n toimipisteet. Aiemman koke-
muksen perusteella kiertue on erinomai-
nen tapa tavoittaa opiskelijoita. 

Palvelukoordinaattori Mari Tynys (vas.) aut-
taa opiskelijoita työnhakuun ja urasuunnit-
teluun liittyvissä asioissa. KV-koordinaattori 
Heidi Järvi on tukena vaihto-opiskeluasi-
oissa ja kansainvälisissä harjoitteluasioissa.

työnhausta ja 
kansainvälistymisestä

M
yä • Myä 

• 
Myä •
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”Opiskelijat eivät välttämättä tiedä, että tällaisia pal-
veluja on KyAMK:ssa tarjolla. Näin he pääsevät koh-
taamaan meidät kasvotusten”, kertoo Mari Tynys.

Mari auttaa opiskelijoita urasuunnittelussa ja 
työnhaussa.

”Minulle voi vaikka tuoda hakemuksen ja CV:n 
kommentoitavaksi. Neuvon miten haetaan töitä, 
ja mietin yhdessä opiskelijan kanssa miten toi-
mia, jos haku tuntuu aina tyssäävän esimerkiksi 
työhaastatteluun. Olen myös työnantajien kanava 
opiskelijoiden suuntaan”, Mari kertoo.

Kansainvälisyyskoordinaattori on opiskelijoita 
varten vaihto-opiskeluun ja ulkomaille suuntautu-
vaan työharjoitteluun liittyvissä asioissa.

”Autamme ja neuvomme ulkomaille lähtijöitä 
käytännön asioissa, kuten apuraha-asioissa ja 
paperiasioissa esimerkiksi Kelan suuntaan. Meiltä 
saa myös vinkkejä, mistä harjoittelupaikkoja voisi 
löytää.” �

Puutekniikkaa opiskeleva Noora Nieminen 
on kiinnostunut kansainvälisestä työharjoit-
telusta. Kiertue sai opiskelijoilta innostu-
neen vastaanoton.

M
yä • Myä 

• 
Myä •
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Teksti: Mirva Pilli-Sihvola
Kuvat: Petri Hurme ja KyAMK:n arkisto

Kymenlaakson ammattikorkeakou-
lun veneteknologian koulutusohjel-
ma on alansa ainoa AMK-tasoinen 
ohjelma Suomessa ja ainoa laatuaan 
myös Itämeren alueella. 

Ohjelmassa yhdistyvät moderni tietotekniikka 
ja ympäristöystävällisen teknologian kehit-
täminen. Syksystä 2013 veneteknologiaa on 
mahdollisuus opiskella monimuotoisesti työn 
ohessa ja omalta kotipaikkakunnalta käsin.

Veneteknologiaa työn ohessa opiskellen   
”Veneteknologian opiskelijat ovat perinteisesti 
olleet eri puolilta Suomea. Veneteollisuus-
keskittymät ovat jakautuneet laajalle, jolloin 
koulutuksenkin on tarkoitus jakaantua ja 
tavoittaa opiskelijat. Olemme saaneet vuosien 
varrella paljon kyselyjä mahdollisuudesta suo-
rittaa opintoja työn ohessa. Monimuoto-ope-
tuksella vastaamme tähän kysyntään”, koulu-
tusohjelmavastaava Tapio Pilhjerta kertoo.

Etäopiskelija voi valita
Käytännössä opetus toteutetaan niin, että 
jokaiseen noin 10 opintopisteen laajuiseen 

opintokokonaisuuteen sisältyy lähiopetuspa-
ketti, etätehtäviä sekä etäopetusta Adobe Con-
nect -virtuaaliluokkaohjelmalla. Suuntaavia 
ammatillisia opintoja tarjotaan syventämään 
pakollisten ammattiaineiden osaamista, 
mikä antaa opiskelijalle mahdollisuuden 
erikoistua oman alansa ja suuntautumisen 
tarpeidensa mukaisesti.  Näitä opintoja tul-
laan tarjoamaan myös avoimen ammattikor-
keakoulun kautta.   

Koulutuksessa pyritään hyödyntämään sekä 
opiskelijoiden aiempaa osaamista että jo ole-
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Lue  lisää koulutuksesta. 
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massa olevaa koulutustarjontaa eri puolilla 
Suomea. ”Jos esimerkiksi Ähtäristä tuleva 
opiskelija haluaa syventää metalliosaamis-
taan, ja alan opintoja on tarjolla Seinäjoen 
ammattikorkeakoulussa, opiskelija voi suo-
rittaa opinnot siellä ja hyväksyttää ne osaksi 
opintojaan”, Pilhjerta kuvailee. 

Yhteistyötä on jo tehty muun muassa Keski-
Pohjanmaan ammattikorkeakoulun (nykyinen 
Centria) kanssa. Koulut toteuttivat yhdessä 
ruotsinkielinen täydennyskoulutusohjelman 
Utvecklingsprogram inom båtbranchen. Koulutuk-
sesta valmistui viisi henkilöä suoraan yritys-
maailman palvelukseen. 

Asenne ja motivaatio tärkeitä
”Monimuoto-opiskelu vaatii opiskelijalta täysin 
erilaista asennetta kuin perinteinen opiskelu 
sekä vahvaa henkilökohtaista motivaatiota 
ja tarvetta omatoimiseen tiedonhankintaan. 
Vastineeksi tarjoamme ohjausta henkilökoh-
taiseen oppimiseen ja polun, jota kulkien tut-
kinnon saa suoritettua”, Pilhjerta toteaa.

Veneteknologian koulutusohjelma on 
mukana nuorten yhteishaussa. Näin mahdol-
listetaan se, että hakeminen on mahdollista 
kaikille kiinnostuneille, niin nuorille kuin 
aikuisille. Opiskelijapaikkoja on tarjolla 20. �

http://www.kyamk.fi/Hakijalle/Nuorten%20haku/Tekniikan%20ja%20liikenteen%20ala/Veneteknologia/
https://www.facebook.com/webkoskinen
https://www.facebook.com/webkoskinen
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Hammaslääkäripelkoinen nuori mies
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Kuka olet?
Vesa Kankkunen, 53-vuotias hammaslääkäripelkoi-
nen nuori mies, joka juuri tänään rohkeni poistatta-
maan kauan mieltä vaivanneen viisaudenhampaan. 
Ehkä siksi suu ei oikein taivu hymyyn, vaikka ham-
maslääkärin tuolilla nauratti epäuskosta ja hel-
potuksesta, kun hammas oli kupissa. Perheeseeni 
kuuluvat vaimo, kaksi lasta ja koira.

Mitä teet KyAMK:ssa?
Olisinko moto, monitoimimies: Opinto-ohjausta, 
opetan automaatiotekniikan ammattiaineita, mate-
matiikan ja fysiikan laskuharjoituksia, teen hank-
keita, ohjaan opinnäytetöitä sekä joskus ihmettelen 
mitä olen oikein tekemässä tai joku muu saattaa 
ihmetellä… 

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?
Tyypillisenä työpäivänä minulla on sovittuna opis-
kelijatapaamisia, oppitunteja, sähköpostiviestien 
läpikäyntiä, lisäksi vaihtelevasti hankkeisiin, opin-
näytetöihin tai laboratorioihin liittyviä juttuja.

kuva: Oona Sahlberg

Mikä on työssäsi parasta?
Monipuolisuus, opiskelijat, työkaverit, kahvitauot ja 
joskus saatan jopa onnistuakin jossakin.

Mikä on hauskin kömmähdyksesi töissä?

Menin oikeaan luokkahuoneeseen oikeaan kel-
lonaikaan, mutta vääränä päivänä.  Siinä meni 
viisi minuuttia väärää aihetta ja väärälle ryhmälle. 
”Rikoksena” teko jo lienee vanhentunut.

Mitä harrastat vapaa-ajalla?
Äijäjoogaa, englanninkielisten kirjojen lukemista ja 
kuuntelua äänikirjoina

Mistä haaveilet?
Eurojackpot-voitosta. En aio kuitenkaan pelata sitä, 
varminten voittaa, kun ei pelaa.

Jos vuorokaudessa olisi 25 tuntia, mihin 
käyttäisit lisätunnin?
Viihtyisin ylimääräisen tunnin kotona lukien tai 
laiskotellen koira kainalossa.  
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In higher educational institutions 
sustainable development can be ad-
vanced by international networking 
and by integrating sustainability 
into studies, research and manage-
ment systems. 

Increasing education and research co-ope-
ration based on national and international 
networking is the way of attaining the goals of 
the United Nation’s Decade of Education for 
Sustainable Development 2005–2014 (DESD). 
Promoting global sustainability and respon-
sibility indicates ethically sustainable activi-
ties at universities and supports for students’ 
competence to function in a global environ-
ment. International co-operation is the best 
way to enhance sustainability and improve 
quality in education and research, too.

The demand for supporting lifelong learning, 
achieving regional and societal influence and 

quality assurance of education and daily acti-
vities is common to the entire higher educa-
tion sector in Finland. For higher education, 
one main characteristic for quality would be 
sustainability as an integrated part of the cur-
riculum and the management systems. 

The higher education institute specific goals 
need to focus on teaching methods and con-
tents as well as research, development and 
innovations (RDI). It is need to be evaluated 
and measured, too. Referring to the study by 
Anne Virtanen and her colleagues (2009), the 
responsibility indicators evaluate, for example, 
management systems in use, shared values, 
student thesis and work training as well as 
the number of academic publications and RDI 
activities within the field of responsibility and 
sustainability. The indicators also measure 
daily actions. The consumption of water, elect-
ricity and energy, waste management, use of 
copy paper, sustainable procurements – just to 
mention a few easily measurable factors.

Arja Sinkko, Development Engineer in KyUAS, 
presented her article “Promoting transpa-
rency of Sustainability Factors thorough 
Responsibility Reporting” in the World Sym-
posium on Sustainable Development at Uni-
versities in June 2012 in Rio de Janeiro. 

“The symposium gave me a wide, global 
perspective to sustainability. The enthusiasm 
and devotion to promote sustainability in 
education shown by participants all around 
the world was impressive. I also realised the 
huge difference between countries and cultu-
res that generate possibilities and solutions 
unique and proper just for certain country”, 
Sinkko describes her experiences in Rio. 
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Promoting Sustainability 

Teksti: Arja Sinkko
Kuva: Petri Hurme
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Activities for Sustainable Development in higher 
education institutes (Virtanen et al., 2007)

Backround:

• DESD

• Baltic21E

• National strategies

• etc.

Future Needs for  
Sustainable Development

Activities for Sustainable Development 
(SD) in Higher Education:

SD in  
managementValu

es f
or S

D

Sustainable 
Future

Education 
for SD

SD in strategies

Research and 
development 

for SD

Read more:
• Arja Sinkko. 2012. Promoting transparency of 

Sustainability Factors through Responsibi-
lity Reporting. Published in “Sustainable Deve-
lopment at Universities. New Horizons.”

• The poster 

Responsibility in KyUAS
The sustainability achievements at KyUAS are 
announced by internal and external commu-
nication. An annually published Responsibility 
Report is structured according to the guideli-
nes of the GRI, as closely as possible. 

The Report consists of reviews, strategic 
course and profile, and above all, the results 

and influence of activities relating to respon-
sibility (technologically, socially, ecologically 
and economically sustainable development). 
The Report accumulates all KyUAS activities 
and makes the operational performance tran-
sparent. Online Annual Responsibility Report 
can be read on the internet on the website: 
www.kyamk.fi/responsibilityreport. �
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Vuoden verkko-opetusteko –palkinto luovu-
tettiin Verkko.ope-seminaarissa joulukuun 
puolivälissä Kouvolassa. Seminaariin osallis-
tui opettajia sekä KyAMK:sta että MAMK:sta. 
Ja seminaaria oli – totta kai – mahdollista 
seurata myös verkossa.

Vuoden 
verkko-opetusteko 
löytyi Mikkelistä

K oskinen 38

Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikor-
keakoulujen ensimmäistä kertaa jakama 
Vuoden verkko-opetusteko -palkinto 
myönnettiin perjantaina 14.12.2012 
Mikkelin ammattikorkeakoulun lehtori 
Reijo Honkoselle kirjallisuuden opinto-
jakson luovasta verkkototeutuksesta.

Verkko-opetusteko 2012 -kilpailuun haettiin ehdo-
tuksia palkitsemisen arvoisista verkko-opetuksen 
toimintatavoista, toteutuksista ja toimijoista, jotka 
voivat olla esimerkkinä toisille. �

Teksti ja kuvat: Oona Sahlberg
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Verkko-opetusteko-kilpailussa kunniamai-
ninnan saivat kieltenopettaja Maija San 
KyAMK:sta sekä MAMK:in kieltenopettajat, 
joista palkinnon vastaanottivat Tiina Luukkai-
nen ja Pia Paakkulainen. Voiton kilpailussa vei 
Reijo Honkonen.

M
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Myä •
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Game Cluster vauhdittamaan 
pelialan kehitystä

Tu
tkimus ja kehity
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Lappeenrannan ja Kotkan–Haminan 
seudun kehittämisyhtiöt sekä jouk-
ko eteläsuomalaisia oppilaitoksia 
käynnistivät kesällä 2012 Game 
Cluster -hankkeen pelialan kehittä-
miseksi. KyAMK on mukana yhtenä 
oppilaitoksista.

Hankkeen tarkoituksena on uusien yritysten 
ja työpaikkojen syntyminen pelialalle sekä 
olemassa olevan peliklusterin toiminnan 
laajentaminen ja kehittäminen. Yrityksille 
tarjotaan hankkeen puitteissa resursseja ja 
osaamista, joiden avulla parannetaan muun 
muassa yritysten mahdollisuuksia rakentaa 
kansainvälistä liiketoimintaa.

Teksti ja kuvat: Anita Heikkinen

Suunnitteilla yhteisiä opintoja 
ammattikorkeakoulujen kesken
Hankkeen yhtenä tavoitteena on laadukkaan 
ja työelämätarpeita vastaavan pelikoulutuk-
sen takaaminen.

”KyAMK:n rooli on kehittää pelialan kou-
lutusta ja vastata näin yritysten tarpeisiin. 
Suunnittelemme mukana olevien ammat-
tikorkeakoulujen kanssa yhteisiä opintoja 
verkkoalustalle oppilaitosten käyttöön. Kun 
opinnot ovat keskenään vertailukelpoisia, 
yritykset tietävät saavansa samat asiat hal-
litsevia työntekijöitä”, kertoo lehtori Teemu 
Saarelainen.

Saarelainen sanoo, että yritysyhteistyötä tul-
laan hankkeen puitteissa lisäämään entises-
tään. Pelialan opiskelijat tekevät jo nyt yrityk-
sissä käytännön työtä, ja opintojen edetessä 
onnistuu myös työharjoittelu.

Hankkeelta toivotaan  
resursseja yrityksille
Kotkalainen Kukouri Mobile Entertainment on 
tehnyt yhteistyötä KyAMK:n kanssa vuodesta 
2012. Opiskelijat ovat suorittaneet opintopis-
teitä testaamalla yrityksessä pelejä. Toimitus-
johtaja Kim Soares odottaa hankkeelta tukea 
pelialan yritysten laitehankintoihin.

”Opiskelijoiden saamiseksi harjoitteluun 
yrityksiin olisi tärkeää, että koneet ja ohjel-
mistot tulisivat hankkeen kautta. Ohjelmoi-
jan työpiste ohjelmistoineen maksaa helposti 
4 000–5 000 euroa, graafikon tai mallintajan 
jopa 10 000 euroa”, Soares havainnollistaa.

Kukouri työllistää tällä hetkellä kahdeksan 
pelisuunnittelijaa. Muutaman vuoden sisällä 
tavoitteena on kasvattaa työntekijöiden 
määrä yli kahteenkymmeneen. �

https://www.facebook.com/webkoskinen
https://www.facebook.com/webkoskinen


Datariinassa Kotkassa sijaitseva LeveUp-tila on 
tarkoitettu pelialan startup-yritysten käyttöön. 
”Tilaa voisi mahdollisesti hyödyntää työharjoit-
telussa”, ideoi Teemu Saarelainen KyAMK:sta. 
Kukouri Mobile Entertainmentin toimitusjohtaja 
Kim Soareksen mukaan kansainvälistymisen 
haasteita pelialan yrityksillä voivat olla kontak-
tien ja verkoston puuttuminen alihankkijoihin, 
julkaisijoihin, kustantajiin ja muihin toimijoihin.

Game Cluster -hankkeessa mukana

Kotkan-Haminan seudun  
kehittämisyhtiö Cursor Oy

Lappeenrannan seudun kehittämisyhtiö  
Wirma Lappeenranta Oy

LUT

KyAMK

Metropolia

Saimia

Turun ammattikorkeakoulu

Hanke kestää syksyyn 2014.

Tu
tkimus ja kehity

s 
•
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Valaisimia, tuoleja, grafiikkaa… 
KyAMK:n opiskelijat edustivat laajasti 
kulttuurialaa Lahden OLO.MUOTO-
messuilla.

Muotoiluteollisuuden erikoistapahtuma 
OLO.MUOTO on virallisesti Suomen ainoa 
muotoilumessu. Esillä messuilla oli eri muo-
toilijoita ja tekniikoita. Messuille osallistui 
kaksi korkeakoulua: KyAMK ja Lahden muo-
toiluinstituutti.

”Olen tosi tyytyväinen mahdollisuuteen osallis-
tua, vaikka ammatillinen saanti jäi nollatasolle. 
Meininki oli kuitenkin hyvä. Toivottavasti 
koulu panostaa tulevaisuudessa lisää tällaisiin 
tapahtumiin osallistumiseen, koska messut 
olivat ehdottomasti parempi foorumi opiske-
lijoille kuin ammattilaisille”, summaa muotoi-
lun opiskelija Leevi Markkula tapahtumaa. �

Teksti: Petri Hurme
Kuvat: Tommi Pulkkinen

Opiskelijatyöt esillä 
muotoilumessuilla

https://www.facebook.com/webkoskinen
https://www.facebook.com/webkoskinen


Suvi Määttänen ja Minna Linnala esittele-
mässä graafisia töitään.
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Palautetta!
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Tykkää Koskisesta myös Facebookissa!

Toivomme palautetta verkkolehti Koskisesta. Mitä pidät ilmeestä? 
Entä lehden luettavuudesta ja sisällöstä? Jos sinulla on mielessäsi 
uusia jutunaiheita, kuulemme myös ne mielellämme.

Lähetä palautteesi toimituksen sähköpostiin
koskinen@kyamk.fi.

Kiitos palautteestasi!

Seuraava Koskinen ilmestyy 21.3.2013.  
Tervetuloa lukemaan!

Miten onnistuimme? 
Kerro mielipiteesi!
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