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Huom! Otsikot ovat suoria linkkejä.

Frame it!
KyAMK:n muotoilun opiskelijoiden käsin val-
mistetut uniikit silmälasikehykset olivat suuren 
yleisön nähtävillä tammi-helmikuussa Kouvo-
lassa kauppakeskus Veturissa Fenno-optiikan 
tiloissa. Eikä innostuneiden tarvinut tyytyä 
pelkästään katsomiseen, sillä kehyksiä oli mah-
dollisuus myös tilata suoraan suunnittelijoilta.

Aurinkovene esittäytyi Venemessuilla 
Vuoden 2012 heinäkuussa Hollannissa MM-kol-
moseksi sijoittunut aurinkovene oli messukansan 
ihmeteltävänä kansainvälisillä Venemessuilla 
helmikuussa. Samalla kävijöille oli tarjolla tietoa 
KyAMK:n veneteknologian koulutusohjelmasta.

KyAMK:n vetovoima nousi jälleen
KyAMK:n vetovoima kasvoi voimakkaasti helmi-
kuussa päättyneessä vieraskielisessä AMK-haussa. 
Ensisijaisia hakijoita yhtä aloituspaikkaa kohti 
oli 7,66, kun viime vuonna vastaava luku oli 4,45. 
Haussa olivat tarjolla Degree Programme in Inter-
national Business ja Degree Programme in Design, 
jonka uutena painottumisena on Game Design.

Vinkit

Maistiaisia 3D-galleriasta.

Uutiset • M

yä • Myä
•

Galleria verkossa 
KyAMK:n viestinnän digimedian opiskelijat 
Heini Karjalainen ja Toni Mattila ovat kehit-
täneet työharjoittelunaan 3D-galleriaa, jossa tai-
teilijoilla ja luovien alojen yrittäjillä on mahdol-
lisuus tuoda osaamistaan esille uudella tavalla. 
Galleria toimii myös taiteen uudenlaisena kaup-
papaikkana.

KyAMK selvittää kirkon roolia hyvin-
vointipalveluissa
Kirkkohallitus on tilannut KyAMK:lta selvityksen 
kirkon roolista hyvinvointipalvelujen tuottajana 
ja yhteistyökumppanina. Tulosten perusteella 
kirkko haluaa linjata rooliaan julkisten palvelujen 
tuottajana ja arvioida sen merkitystä seurakun-
tien hengelliselle ja sosiaaliselle työlle. Tutkimus-
työn tulokset valmistuvat vuoden 2013 aikana.

http://kyamk.fi/Ajankohtaista/Tapahtumakalenteri/?cal_id=834
http://kyamk.fi/Ajankohtaista/Mediatiedotteet/?news_id=860&start=0
http://www.kyamk.fi/Ajankohtaista/Mediatiedotteet/?news_id=863&start=0 
http://kyamk.fi/Ajankohtaista/Mediatiedotteet/?news_id=857
http://www.kyamk.fi/Ajankohtaista/Mediatiedotteet/?news_id=858&start=0
http://www.kyamk.fi/Ajankohtaista/Mediatiedotteet/?news_id=858&start=0
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Opiskelijatöitä Pasilan kirjastossa
KyAMK:n graafisen suunnittelun opiske-
lijoiden Punahilkka-aiheisia töitä on esillä 
1.–31.3.2013 Pasilan pääkirjastossa Helsingissä. 
Näyttelyn työt on tehty Kuvitus 2 -kurssilla, 
jonka vetäjänä toimi kuvittaja Sari Airola.

Opiskelijat Milanon designviikolla
Teollista muotoilua KyAMK:ssa opiskelevat 
Jari Nyman (www.jarinyman.com) ja Olli 
Mustikainen (www.ollimustikainen.com) on 
kutsuttu mukaan Milanon designviikolle 
9.–13.4.2013. He esittelevät Milanon Meet My 
Project -tapahtumassa töitään, jotka ovat olleet 
näytteillä muun muassa Lahdessa järjestetyssä 
Olo.muoto-tapahtumassa. 

Meduusa 2013 -mediafestivaali
Järjestyksessään 14. Meduusa-tapahtuma jär-
jestetään 13.4.2013 Kouvolan Kasarminmäellä. 
Tapahtumapaikkana toimii Meduusa-studio 
osoitteessa Rykmentintie 4.

Vuoden 2013 festivaalin teemana on tulevai-
suus. Tänä vuonna keskitytään erityisesti 
graafiseen suunnitteluun. Luennoitsijoiksi 
saapuvat muotoilun moniosaaja Stefan Lind-
fors ja Vuoden Graafikko 2013 Kasper Ström-
man. Tapahtumassa on myös paneelikeskus-
telu, oheisohjelmapisteitä ja kahvio.

Ilmojen valtiaat Kasarminmäellä 
Poikkea tutustumaan Camilla Grönlundin 
luontoaiheisiin valokuviin! Grönlundin näyt-
tely on esillä KyAMK:n Kasarminmäen kir-
jastossa 15.–26.4.2013. Teemana ovat ilmojen 
valtiaat, muun muassa linnut. Tarkoituksena 
on kuvien välityksellä luoda katsojalle levol-
linen mieli arjen kiireiden keskellä, luonnon 
kauneutta esille tuoden. 

Kampus 2013
Kampus 2013 on tapahtumaviikko Kasar-
minmäellä 22.–26.4.2013. KyAMK ja Kasar-
minmäen toimijat järjestävät viikon aikana 
opiskelijoille, sidosryhmille sekä yleisölle 
tapahtumia, seminaareja, tietoiskuja, ylei-
söluentoja sekä muuta ohjelmaa. Mukana 
on myös kansainvälinen englanninkielinen 
teemapäivä. Ohjelma tarkentuu tapahtuman 
sivulle www.kyamk.fi/kampus2013 lähempänä 
tapahtumaviikkoa. 

Restorative Environment 
Design with wood 
Restorative Environment Design with wood -semi-
nar will be arranged on 25th of April 2013 in 
Kouvola. The themes of the seminar are “The 
Importance of Nature”, “Wood has positive effects 
on people” and “Case examples of the use of wood in 
architecture”. Program will be published soon.  

Forum-Holzbau Nordic -konferenssi 
Kouvolan kaupunki järjestää puurakenta-
misen Forum-Holzbau Nordic -konferenssin 
23.–24.5.2013 Kuusankoskitalolla. Konferens-
sin pääteema on energiatehokkaan ja kilpai-
lukykyisen rakentamisen tulevaisuuden tek-
nologiat. Konferenssiin odotetaan arviolta yli 
300 rakentamisen ammattilaista Suomesta, 
Venäjältä ja Pohjoismaista. Konferenssin 
järjestelyissä ovat mukana Kinno, KyAMK ja 
Aalto-yliopisto. 

AIPA-päivät Kouvolassa 
Aikuiskoulutuksen ja palvelutoiminnan neuvot-
telupäivät järjestetään Kouvolassa 11.–12.6.2013. 
Päivien yhteydessä 10.6.2013 järjestetään myös 
Avoimen AMK:n verkostokokous. Teemoina 
ovat tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen 
sekä Venäjä-yhteistyön kehittäminen. Semi-
naarin järjestävät KyAMK ja MAMK yhdessä. 
Yksi pääpuhujista on Paola Suhonen. 

Myä
 •

 T
apahtum

at •

http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Pasilan_kirjasto/Tapahtumat/Punahilkka_saapui_Pasilan_kirjastoon%2816250%29 
http://www.meetmyproject.com/
http://www.jarinyman.com/
http://www.ollimustikainen.com/
http://www.kyamk.fi/meduusa2013
http://www.kyamk.fi/Ajankohtaista/Tapahtumakalenteri/?cal_id=867
http://www.kyamk.fi/kampus2013
http://www.kyamk.fi/kampus2013
http://www.kyamk.fi/Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4lle/Projektit/Wood%20Academy/Tapahtumat/Restorative%20Environment/Restorative%20Environment%20Design%20with%20wood%20-seminar%2025th%20of%20April/ 
http://www.kyamk.fi/Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4lle/Projektit/Wood%20Academy/Tapahtumat/Restorative%20Environment/Restorative%20Environment%20Design%20with%20wood%20-seminar%2025th%20of%20April/ 
http://kyamk.fi/Ajankohtaista/Tapahtumakalenteri/?cal_id=853
http://www.kyamk.fi/aipa2013


Menopelit rivissä.

K oskinen 5

Vauhtia ja 
Teksti ja kuvat: Petri Hurme

opiskelu
 •

 o
piskelu •

Kahdeksan autoa ajaa mustaa rataa 
vuorotellen taistellen aikaa vastaan. 
Kyseessä on tietotekniikan TI12-ryh-
män opiskelijoiden projektitehtävän 
loppuhuipennus: robottiautokilpailu.

tiukkoja 
kaarteita



Kisan nopein auto.
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Palkinnoista kisaavat täysin automaattiset 
autot. Opiskelijat ovat kasanneet ne osista 
ja ohjelmoineet koodin, jolla autot saadaan 
seuraamaan ajoradan mustaa viivaa. Kisapai-
kalla ei ole enää muuta ihmisen kosketusta 
kuin autojen käynnistys.

Kurssia KyAMK:ssa vetävä Jorma Kaario 
kertoo kurssin liittyvän ensimmäisen vuo-
den opintoihin ja sen päätarkoituksen olevan 
opiskelijoiden ryhmäyttäminen.

Paristoja ja teipattuja takarenkaita
Jokainen auto saa kisassa kolme yritystä 
eikä autojen viritystä välillä ole kielletty. Yksi 

opiskelu
 •

 o
piskelu •

ryhmä yritti parantaa suoritustaan uusilla 
paristoilla, mutta todellinen nopeus saavute-
taan koodauksen ja auton kasaamisen liitosta. 
Suorituskykyä parannettiin myös teipatuilla 
takarenkailla ja auton painotuksen säädöillä. 
Nopeimman ja hitaimman suorituksen ero 
kasvoi yli 13 sekunnin mittaiseksi, joten kaikki 
pienet asiat vaikuttivat menoon.

Puolen tunnin taistelun jälkeen yksi on ylitse 
muiden: 0,7 sekunnin erolla voittanut robotti 
pysyi koko kilpailun kärkipaikalla. Voitta-
jaryhmä Teemu Koikkanen, Sami Moisio, 
Timo Peltola ja Roni Leinonen virnistelevät 
palkintomukit ja lakupaketit käsissä.

”Voittaminen vaati paljon uskoa ja toivoa”, 
kuittaa Teemu. 

”Voitto oli yhdestä resistorista kiinni”, jatkaa 
Sami.

”…Unohtamatta koodin rukkaamista”, lopet-
taa Timo. �

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


Tuntiopettaja Jorma Kaario iskee lähtöpa-
mauksen ja auto kiitää matkaan.
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opiskelu
 •

 o
piskelu •
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Heli-Johanna sai ahaa-elämyksen työskenneltyään 
välivuotena varastossa, Teemulla taas on suunnitelmia 
perheyrityksen toiminnan laajentamiseksi. KyAMK:n 
Metsolan kampuksella haastatellut insinööriopiskelijat 
ovat samaa mieltä seuraavista asioista: tekniikka on 
kiinnostavaa ja insinööreille löytyy aina töitä.

Taatusti duunia 
Teksti ja kuvat: Anita Heikkinen

Jussi Tuominen, 27, Kotka,  
ohjelmistotekniikan opiskelija

1. Olen jo valmistunut tradenomiksi Kouvo-
lasta. Päätin hakeutua uudelleen opiske-
lemaan, koska en löytänyt heti töitä. Verk-
kosivujen kehittäminen on ollut minulle 
harrastus, jota halusin opiskella lisää.

2. Tekniikka on tätä päivää! Monet saatta-
vat ajatella, että tekniikan opiskelu on 
liian haasteellista, mutta uskon että kuka 
tahansa voi oppia esimerkiksi ohjelmointia.

3. Ohjelmistotekniikan opiskelijat voivat 
työskennellä esimerkiksi peliohjelmoijina 
ja -suunnittelijoina pelialan yrityksissä tai 
web-sovellusten kehittäjinä.

4. Vaikka peliala on tällä hetkellä pinnalla, 
niin itse haluaisin työskennellä web-
sovelluksia kehittävässä yrityksessä. 
Uskon että työllistyn, koska ammattilaisia 
tarvitaan aina. 

insinööreille!

1. Miksi hait opiskelemaan tekniikkaa?

2. Miksi tekniikan opiskelu kannattaa?

3. Millaisiin töihin valmistut?

4. Mikä on urahaaveesi?

opiskelu
 •

 o
piskelu •
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Satu Halkola, 21, Kotka,  
energiatekniikan opiskelija

1. Olen aina ollut kiinnostunut tekniikasta. 
Valmistuin ammattilukiosta automaatio-
asentajaksi ja hain ammattikorkeakouluun 
opiskelemaan lisää.

2. Jos tekniikka kiinnostaa yhtään, niin osaa-
jille löytyy aina töitä.

3. Valmistuttuani voin työskennellä esimer-
kiksi energiatuotannossa, automaatiosuun-
nittelussa tai kunnossapidon suunnitte-
lussa, työpaikkana esimerkiksi voimalaitos.

4. Tuulivoima kiinnostaa. Jos tulee tilaisuus, 
voisin lähteä töihin vaikka Saksaan, jossa 
tuulivoiman kehittämiseen on panostettu 
paljon. Aloitin myös saksan kielen opiske-
lun tätä ajatellen.

Heli-Johanna Anttila, 22, Kerava,  
logistiikan opiskelija

1. En ole pitänyt itseäni matemaattisena 
ihmisenä, ja aikomukseni oli hakea opiske-
lemaan kulttuurituottajaksi. Välivuotena 
olin töissä varastossa, ja huomasin että 
logistiikka on kiinnostava ala. Logistiikka on 
organisointia ja kokonaisuuksien hallintaa.

2. Omaa suuntautumisalaani eli logistiikkaa 
tarvitaan aina. Tavaroiden on pakko liikkua 
paikasta toiseen.

3. Valmistuttuani voisin työskennellä esimer-
kiksi esimiehenä tai asiantuntijana logis-
tiikka-alan tai kaupan alan yrityksessä.

4. En ole kiinnostunut pelkästään suunnit-
telutyöstä pöydän ääressä. Haluan tehdä 
työtä, jossa pääsen ohjaamaan toimintaa ja 
tekemään töitä ryhmän esimiehenä. 

Teemu Malinen, 21, Klaukkala,  
rakennustekniikan opiskelija

1. Rakennustekniikka on mielestäni kiinnos-
tavaa. Isälläni on Klaukkalassa yritys, joka 
tekee sähköalan töitä ja korjausrakenta-
mista. Ajatuksena on mahdollisesti laajen-
taa yrityksen toimintaa yhdessä.

2. Duunia löytyy varmasti, nyt ja  
tulevaisuudessa.

3. Rakennustekniikan opiskelijat työllistyvät 
esimerkiksi suunnittelutöihin, työmaajoh-
tajiksi tai perusraksamiehiksi. Mahdolli-
suuksia rakennusalan osaajille on vaikka 
kuinka paljon!

4. Haaveenani on työskennellä suunnitteli-
jana omassa yrityksessä. �

opiskelu
 •

 o
piskelu •

https://www.facebook.com/webkoskinen
https://www.facebook.com/webkoskinen
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Graafinen suunnittelu on englanniksi 
graphic design. Miten sana ”design” 
kääntyykään suomenkielelle?

Uutuutena kevään yhteyshaussa KyAMK:lla 
on graafisen muotoilun suuntautumisvaih-
toehto. Koululla on pitkät perinteet graafisen 
suunnittelun opetuksessa, joten voiko näiden 
kahden väliin laittaa yhtäsuuruusmerkin?

”Graafisen suunnittelun lainalaisuudet säi-
lyvät samoina, mutta uutta suuntautumis-
vaihtoehtoa suunniteltaessa on pidetty huolta 
siitä, että opiskelijat saavat oppia myös alan 
uusimpiin kuvioihin”, kertoo graafisen muo-
toilun suuntautumisvaihtoehdon suunnitte-
lussa vahvasti mukana ollut graafikko, päätoi-
minen tuntiopettaja Teuvo Liikkanen.

Opetuksessa on mukana enemmän digitaa-
lista julkaisua sekä animaatiota – taitoja, joille 

Teksti ja kuvat: Petri Hurme

Graafinen suunnittelu = graafinen muotoilu?

opiskelu
 •

 o
piskelu •

graafikoilla on kasvava kysyntä. Voitaisiin-
kin ehkä puhua koulutuksen päivittämisestä 
nykystandardeihin.

Yhteistyötä yli alojen
Uutta suuntautumisvaihtoehtoa suunnitel-
taessa on otettu huomioon yhteistyön mer-
kitys myös muiden alojen kanssa. Opiskeli-
jat pääsevät tekemisiin ainakin muotoilun 
muiden suuntautumisvaihtoehtojen, eng-



Graafisen suunnittelun kurssitöitä.
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opiskelu
 •

 o
piskelu •

lanninkielisen Game Design -koulutusohjelman 
ja Kasarminmäellä opetettavien liiketalouden 
koulutusohjelmien kanssa.

”Työelämässä graafikot ja muotoilijat muodostavat 
usein tiimejä, jotka toteuttavat projekteja yhdessä. 
KyAMK:ssa jo opiskeluprojekteja toteutetaan täl-
laisissa monialaisissa tiimeissä, joten siirtyminen 
työelämään sujuu luontevasti”, Liikkanen sanoo.

Opiskelijat pääsevät toteuttamaan erilaisia projek-
teja KyAMK:n eri alojen yritysyhteistyökumppa-
neiden kanssa toisesta lukuvuodesta alkaen. Mutta 
mikään ei estä toteuttamasta omia projekteja 
vaikka ensimmäisestä opiskelupäivästä alkaen. �

Lisätietoja graafisen muotoilun suuntautumisvaihto-
ehdosta

Muotoilun koulutusohjelma haussa ammattikor-
keakoulujen yhteishaussa 4.3.–3.4.2013. Haku osoit-
teessa www.amkhaku.fi.

https://www.facebook.com/webkoskinen
http://kyamk.fi/Hakijalle/Nuorten%20haku/Kulttuuriala/Muotoilu/
http://kyamk.fi/Hakijalle/Nuorten%20haku/Kulttuuriala/Muotoilu/
http://www.amkhaku.fi
https://www.facebook.com/webkoskinen
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Opiskelijan oppimisprosessi on Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulun ydinprosessi. Tämän 
prosessin tulos on tutkinto. Tarkastelemme 
tätä ydinprosessia jatkumona, joka sisältää 
seuraavat vaiheet: PRE-ENTRY – ENTRY – ON-
PROGRAMME – EXIT – FOLLOW-UP. 

Muita ydinprosesseja ovat t&k-(hanke)toi-
minta ja maksullinen palvelutoiminta. Nii-
den tehtävänä on tukea ja uudistaa koulu-
tusta sekä palvella aluekehitystä. 

Johtaminen ja tukipalvelut ovat sisäisiä 
prosesseja, jotka mahdollistavat, tukevat ja 
ohjaavat ydinprosesseja.

Pre-entry-vaihe sisältää muun muassa 
opiskelijarekrytoinnin ja yhteistyön toisen 
asteen kanssa. Entry-vaiheen keskeisiä toi-
mintoja ovat muun muassa opiskelijavalin-
taprosessi ja erityisesti aikuisopiskelijoiden 

Oppimisprosessi on KyAMK:n ydinprosessi

Mirja Toikka
Vararehtori
mirja.toikka@kyamk.fi 

AHOT-menettelyt.  On-programme kattaa 
opiskelijan varsinaisen oppimispolun tut-
kinnon suorittamiseen asti (exit).

On-programme-vaiheessa opiskelijan ammatil-
linen kasvu käynnistyy, ydinosaaminen kehit-
tyy asteittain ja opiskelijalla kehittyvät valmiu-
det työelämän kehittämiseen ja uudistamiseen.

Nämä valmiudet mahdollistuvat, kun ope-
tus ja t&k-toiminta tarkoituksenmukaisesti 
integroidaan. Tämä tarkoittaa monialaisen 
osaamisen yhdistämistä sekä käyttäjä- ja tar-
velähtöistä innovaatiotoimintaa. 

Ammattikorkeakoulut kehittävät asiantunti-
joita työelämän tarpeisiin. Erona niin sanot-
tuun perustason oppilaitoksiin on, että niissä 
opetetaan tietoja, jotka eivät vanhene nope-
asti. Ammattikorkeakoulun sen sijaan on 
tuotettava jatkuvasti uutta tietoa, valmiuksia 

kuva: KyAMK:n arkisto

ja taitoja, joiden lähtökohtina ovat työelämän 
muuttuvat tarpeet. Opetuksen ja oppimisen 
on pysyttävä ajan hermolla ja parhaimmil-
laan ennakoitava työelämän muutoksia.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun jokai-
sessa opetussuunnitelmassa tulee olla tietty 
määrä t&k-toimintaa. 

Follow-up sisältää muun muassa alumni-
toiminnan sekä työllistymisen jälkeisen 
yhteistyön esimerkiksi t&k-toiminnassa.  
Tässä vaiheessa perustutkinnon suoritta-
neella ammattilaisella on edelleen mahdol-
lisuus syventää osaamistaan Kymenlaakson 
ammattikorkeakouluun ylemmän tutkinnon 
opiskelijana. �

mailto:mirja.toikka%40kyamk.fi?subject=


Restauroijat voivat korjata esimerkiksi van-
hojen rakennusten ovia ja ikkunoita. Anne-
Mari antaa uutta ilmettä välioville, joiden 
koti on yksityisasunnossa Helsingin Töölössä.

opiskelu
 •

 o
piskelu •
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Teksti: Riitta Leviäkangas
Kuva: Anne-Mari Junnolan kuva-arkisto

Uravalintana 

Haluatko yhdistää taiteellisuuden, käy-
tännönläheisen ammatin ja hyvät työllis-
tymismahdollisuudet? Näillä kriteereillä 
alavalintasi voisi olla restaurointi, jota 
KyAMK opettaa ainoana ammattikorkea-
kouluna Suomessa. Anne-Mari Junnola 
valitsi restauroinnin, eikä ole katunut.

Artenomiksi (AMK) keväällä 2011 valmistunut 
Anne-Mari Junnola pitää restaurointieettistä ajat-
telutapaa ja pitkäjänteisyyttä tärkeimpinä koulu-
tuksen antamista eväistä työelämää varten. 

”Vanhaa kunnioittavat työ- ja ajattelutavat 
opimme syvällisesti koulussa, vaikkakin näiden 
periaatteiden noudattaminen voi työelämässä olla 
haasteellista. Oman näkemyksen argumentointi 
kehittyy kuitenkin kokoa ajan, samoin luottamus 
omaan ammattitaitoon. Käytännön työt jokainen 
oppii parhaiten tekemällä”, Anne-Mari kertoo.

Kaikki irti työharjoittelusta
Ehdottomasti merkityksellisintä ja hyödyllisintä 
opiskelussa oli Anne-Marin mielestä työharjoit-

restaurointi



Mielenkiintoa työhön tuovat koristemaala-
usten entisöinnit. Anne-Mari on retusoinut 
muun muassa Kotkan Lyseon lukion koris-
temaalaukset, jotka hän otti esiin useiden 
maalikerrosten alta.  

opiskelu
 •

 o
piskelu •
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telu ja erilaiset projektit. Niissä opiskelijat pää-
sevät tutustumaan erilaisiin kohteisiin ja työteh-
täviin sekä työmaiden toimintaan. Samalla he 
saavat realistisen kuvan tulevasta ammatistaan. 

”Harjoittelussa ja projekteissa oma osaamiseni 
kehittyi eniten. Syntyneet kontaktit ja harjoitte-
lussa annetut näytöt ovat vaikuttaneet merkittä-
västi työllistymiseeni opintojen jälkeen,” Anne-
Mari painottaa. 

Oman osaamisen haastamista
Anne-Mari kertoo opinnäytetyöprosessinsa olleen 
todellista oman osaamisensa haastamista. Hän 
huomasi, että opinnoista oli jäänyt jotain päähän-
kin ja tietoa osasi soveltaa käytäntöön. Samalla 
luottamus omaan ammattilaisuuteen kasvoi. Seu-
raava haaste oli yrittäjyys.

”Opiskeluaikana olin vakuuttunut siitä, että en 
halua perustaa omaa yritystä, vaan työllistyä 
suuremman työnantajan palvelukseen. Puolisen 
vuotta keikkahommia yrittäjämäisesti tehtyäni 
yrityksen käynnistäminen ei enää vaikuttanut 
pelottavalta. Keväällä 2012 perustin Restaurointi 
Junnon. Siirryin yrittäjyyteen siis hieman vahin-
gossa, kun kysyntää tuntui olevan. Töitä on riittä-
nyt mukavasti ja tulevaisuus näyttää valoisalta!” �

Lue KyAMK:sta valmistuneiden  
uratarinoita:

www.kyamk.fi/uratarinoita

https://www.facebook.com/webkoskinen
http://www.kyamk.fi/uratarinoita
https://www.facebook.com/webkoskinen
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KyAMK:n liiketalouden koulutusohjelmassa 
starttaa syksyllä uusi suuntautumisvaihto-
ehto, josta valmistuu kansainvälisen mark-
kinoinnin ja Venäjä-liiketoiminnan osaajia.

”Koulutuksessa erikoista on se, että opiskelijat opiskele-
vat kauppaa, markkinointia, myyntiä, asiakaspalvelua 
ja muita liiketoiminnan osa-alueita sekä Suomessa että 
Pietarissa”, kertovat suuntautumisvaihtoehdon suun-
nittelussa vaikuttaneet lehtori Soili Lehto-Kylmänen ja 
liiketalouden koulutusohjelmavastaava Aarni Ahtola.

Opiskelijoille on tarjolla runsaasti kieliopintoja: paitsi 
venäjää, myös englantia sekä valinnaisia kieliä.

”Valmistuneet opiskelijat voivatkin työllistyä erilaisiin 
kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntija- ja kehit-
tämistehtäviin, joissa edellytetään myös Venäjän liike-
toimintaympäristön tuntemusta”, Lehto-Kylmänen ja 
Ahtola valottavat.

Osaajia 
Teksti: Oona Sahlberg
Kuvitus: Petri Hurme 

Venäjän markkinoille



opiskelu
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Opiskelijat pääsevät sisälle kansainvälisyy-
teen jo opiskeluaikana. Opintoihin kuuluvia 
projekteja tehdään yritysten ja organisaatioi-
den toimeksiantoina Suomessa ja Venäjällä. 
Luvassa on esimerkiksi markkinaselvityksiä, 
liiketoimintaympäristön kartoituksia ja palve-
lutoiminnan kehittämishankkeita erityisesti 
Kaakkois-Suomessa toimiville yrityksille.

Venäjä tutuksi
”Syksyllä 2013 järjestetään viikon mittai-
nen intensiivijakso Pietarissa. Sinne voivat 
ilmoittautua myös syksyllä opintonsa aloitta-
vat”, Ahtola ja Lehto-Kylmänen vinkkaavat.

Opintoihin sisältyy Venäjä-opintomatkojen 
lisäksi kolmen kuukauden mittainen opis-
kelu Pietarissa yhteistyöoppilaitoksissa, 
joissa opiskellaan yhdessä venäläisten opis-
kelijoiden kanssa.

”Arvokasta osaamista on myös Venäjällä opis-
kelun ansiosta muodostunut perusverkosto 
tulevien venäläisten alan ihmisten kanssa, 
omakohtainen tieto venäläisestä arkielä-
mästä ja kokemus elämisestä Venäjällä.”

Ahtola ja Lehto Kylmänen kertovat Venäjä-lii-
ketoimintaan suuntautuneiden tradenomien 
työllisyysnäkymien olevan varsin hyvät.

”Viimeaikoina on uutisoitu, että entistä use-
ampi Pietarissa toimiva – suomalainen ja 
venäläinen - yritys haluaa palkata suomalai-
sia töihin Venäjälle. Tarvetta osaajille on.”

Lisätietoja kansainvälisen markkinoinnin ja 
Venäjä-liiketoiminnan suuntautumisvaihtoehdosta 

Muotoilun koulutusohjelma haussa ammat-
tikorkeakoulujen yhteishaussa 4.3.–3.4.2013. 
Haku osoitteessa www.amkhaku.fi.

Pietari

Moskova

http://www.kyamk.fi/Hakijalle/Nuorten%20haku/Yhteiskuntatieteiden%2C%20liiketalouden%20ja%20hallinnon%20ala/Liiketalous/
http://www.kyamk.fi/Hakijalle/Nuorten%20haku/Yhteiskuntatieteiden%2C%20liiketalouden%20ja%20hallinnon%20ala/Liiketalous/
http://www.amkhaku.fi
https://www.facebook.com/webkoskinen
https://www.facebook.com/webkoskinen


MONIMUOTOKOULUTUS,    
aikuisten haku

KOUVOLA, Kasarminmäen kampus:
Vanhustyö, geronomi (AMK), lähiopetusta n. 6 pv / iltaa / kk

KOTKA, Metsolan kampus:
Merenkulku         
•	merenkulkualan	insinööri,	insinööri	(AMK)	 	 	 	
•	merikapteeni,	merikapteeni	(AMK)
Automaatiotekniikka,	insinööri	(AMK),		 	 	
lähiopetusta n. 20 pv / vuosi

YLEMMÄT AMK-tutkinnot    
monimuotokoulutuksena
Ylempi AMK-tutkinto käy tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi  
korkeakoulututkinto. Koulutukset pääosin verkossa ja lähi- 
päiviä muutaman kerran kuussa.

KOUVOLA, Kasarminmäen kampus:
DP in Design,        
muotoilija (ylempi AMK), Master of Culture and Arts
DP in International Business Management,   
tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
Sosiaaliala,        
sosionomi (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK)

KOTKA, Metsolan kampus:
Teknologiaosaamisen johtaminen,    
insinööri	(ylempi	AMK)
Merenkulun hallinto, merikapteeni (ylempi AMK)

KOTKA, Jylpyn kampus:
DP in Health Promotion,      
Master of Health Care, Master of Social Services

PÄIVÄOPETUKSENA,    
nuorten haku

KOUVOLA, Kasarminmäen kampus:
Muotoilu, muotoilija (AMK),     
suuntautumiset: graafinen muotoilu     
sekä sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu
Restaurointi, artenomi (AMK)
Liiketalous, tradenomi,     
suuntautumiset: julkishallinto ja juridiikka, taloushallinto sekä 
kansainvälinen markkinointi ja Venäjä-liiketoiminta
Hoitotyö,	terveydenhoitaja	(AMK),	terveydenhoitotyön	sv.

KOTKA, Jylpyn kampus:
Ensihoito, ensihoitaja (AMK)
Hoitotyö,	sairaanhoitaja	(AMK),	hoitotyön	sv.
Sosiaaliala, sosionomi (AMK)

KOTKA, Metsolan kampus:
Liiketoiminnan logistiikka, tradenomi
Merenkulku        
•	merenkulkualan	insinööri,	insinööri	(AMK)	 	 	
•	merikapteeni,	merikapteeni	(AMK)
Logistiikka,	insinööri	(AMK),	suuntautumiset:		 	
kansainväliset kuljetukset sekä International Logistics
Energiatekniikka,	insinööri	(AMK)
Rakennustekniikka,	insinööri	(AMK)
Tietotekniikka,	insinööri	(AMK),	 	 	 	
suuntautumiset: peliohjelmointi sekä tietoverkkotekniikka

MONIMUOTOKOULUTUS,   
nuorten haku

KOTKA, Metsolan kampus:
Veneteknologia,	insinööri	(AMK)

Lue lisää: www.kyamk.fi

Päiväkoulutuksena tai työn ohella.

Molemmat onnistuvat hienosti KyAMK:ssa.

Päämääräksi korkeakoulututkinto!

LISÄTIEDOT:
hakutoimisto@kyamk.fi, p. 044 702 8891

HAKU 3.4.2013 saakka

http://www.kyamk.fi/hakijalle
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Kun asunnon ja elämän jakaa kaksi luovaa 
ihmistä, eroaako arki ”tavisten” elämästä?

KyAMK:ssa muotoilua opiskelevat Niina Nissinen 
ja Leevi Markkula vilkaisevat toisiaan hymyillen. Ei 
ole helppoa kuvitella muunlaista elämää.

”Jos seurustelisi normaalin työssäkäyvän kanssa, hän 
varmaan ihmettelisi mitä teen koululla kaikki päi-
vät”, Niina sanoo lopulta. Jään rikkomisen jälkeen 
juttu alkaakin luistaa. Leevi kuvailee heidän yhteistä 
asuntoaan enemmänkin verstaaksi kuin kodiksi. 

”Kämppä on yhtä kuin työtila”, hän toteaa. Kovin 
moni eri alan ihminen ei välttämättä sietäisi jatku-
vasti levällään olevia työkaluja ja -materiaaleja. Kun 
aina on jotain projektia käynnissä.

Työasioista Niina ja Leevi eivät myönnä puhuvansa 
vapaa-ajalla, mutta muotoilijan ammattitauti vai-
vaa esimerkiksi sohvaa ostaessa. Sohvaa ei ole vielä 
ostettu, mutta neuvotteluja käydään.

”Muotoilussa ainoat kompromissit joita teen, liitty-
vät parisuhteeseen”, Leevi toteaa nauraen. Erimieli-
syyksiä siis voi tulla käytännön asioista.

”Pitää kesäksi saada pyörä. Edellisestä kat-
kesi ketjut, niin pitää tehdä kokonaan uusi. 
Runko perustuu suorakaideprofiiliin ja 
kulmikkuuteen”,  kuvailee Leevi polkupyö-
räprojektiaan pilke silmissä.
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Teksti ja kuvat: Petri HurmeMuotoilija
parina
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Projekteja ja työnhakua
Parilla on ollut pieniä yhteisiä projekteja. 
Molemmilla on ollut selkeä rooli työsken-
telyssä ja samalla sohvalla istuminen myös 
helpottaa ideoiden vaihtoa. Viimeisimpänä 
yhteisenä projektina Leevi ja Niina osallistui-
vat Urban horticulture –kilpailuun. 

”Konseptointi tehtiin yhdessä, sitten projek-
tit vähän kasvoivat erilleen”, Niina selkeyttää. 
Lopulta he osallistuivat kilpailuun yhteensä 
kolmella työllä, joista yksi pääsi jatkoon. Jat-

kossa olevaa työtä he tekevät taas yhdessä. 
Kilpailutyö on samalla Leevin opinnäytetyö. 
Mukana kehityksessä on myös projektipääl-
likkö Pasi Korhonen, joka toimii Leevin opin-
näytetyön ohjaajana. 

Pieneksi ongelmaksi saman alan pari kokee 
kilpailun työnhaussa. 

”Voi olla, että haetaan samaa paikkaa”, Leevi 
sanoo. Loppujen lopuksi he kuitenkin tukevat 
toisiaan, koska verinen kilpailu ei ole paras 
resepti parisuhteelle.

Niina: 4. vuoden opiskelija,  
opinnäytetyö tekeillä. 

”Lähdin yläasteelta opiskelemaan ar-
tesaaniksi. Piirtäminen ja käsillä teke-
minen ovat aina olleet lähellä sydäntä 
ja suuunnittelu kiinnostaa erityisesti 
ongelmanratkaisun takia. 

Toiveenani olisi, että ympäristö olisi 
parempi elää sekä muotoilu olisi käy-
tännöllisempää ja ympäristöystävälli-
sempää.” 

Portfolio: www.niinanissinen.com

Leevi: 5. vuoden opiskelija, 
opinnäytetyö tekeillä. 

”En muista miksi lähdin opiskelemaan 
muotoilua. Kävi kuvataidepainotteisen 
lukion, mutta en ikinä osannut kuvitella 
tekeväni mitään siihen liittyvää työk-
seen. Jossain armeijan jälkeen alkoi 
design kiinnostaa: arkkitehtuuri ja muo-
toilu olivat vakavimmat vaihtoehdot. 
Muotoilu voitti enkä ole katunut päätös-
tä päivääkään.”  

Portfolio:  
www.leevimarkkula.carbonmade.com

Ehdoton etu
Lopulta hyviä puolia alkaa tulla listaksi: työ-
tarjouksia voi tulla toisen verkostojen kautta,  
toista voi käyttää konsulttina, on yhteiset työ-
välineet ja ohjelmistot – ehkä jopa yhteinen 
yritys tulevaisuudessa. Loppukaneetti tulee 
molempien suusta yhtä aikaa:

”On ehdoton etu, että molemmat työskentele-
vät samalla alalla.” �
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https://www.facebook.com/webkoskinen
http://www.niinanissinen.com
http://www.leevimarkkula.carbonmade.com
https://www.facebook.com/webkoskinen


Saunan lämpömittari, polku-
pyörä sekä mallinnosharjoi-
tus aiheena mönkijä. Otok-
set Leevin portfoliosta.

Luo
va

 nurkka • M

yä •

K oskinen 20



Laila Lehtisen visulisointia.
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Kampus 2013
Teksti ja kuvat: Petri Hurme

Monimutkaisia, kummallisia ja hämäriä 
projekteja tulee päivänvaloon Kampus 
2013 -viikolla ja niiden sisältö luvataan 
selittää ymmärrettävästi. Kuulostaa liian 
hyvältä ollakseen totta?

”Viikon tarkoituksena on koota yhteen seminaa-
reja, workshoppeja ja luentoja.  Hankkeissa teh-
dään joskus vaikeasti selitettäviä asioita, joten 
Kampus 2013 -viikon tarkoitus on näyttää ja esi-
tellä toimintaa käytännönläheisesti. Viikon järjes-
telyissä yhteistyötä tehdään  projektihenkilöstön 
ja opiskelijoiden kesken”, kertoo tapahtumakoor-
dinaattori Mari Tynys KyAMK:sta. 

Tarkoituksena on, että kevyellä järjestelyllä kootaan 
yhteen monta tapahtumaa. Kampus 2013 -viikolle 
ohjelmaa tuottavat KyAMK:n lisäksi Kasarmin-
mäen muut toimijat. Jokaiselle päivälle on eri teema 
ja kohderyhmä, jotta yleisön olisi helpompi hah-
mottaa tapahtumaviikon kokonaisuutta. Tiistaina 
23.4. kohderyhmänä on ensisijaisesti opiskelijat, 
keskiviikkona 24.4. järjestetään kansainvälistä ja 
englanninkielistä ohjelmaa ja torstain 25.4. kohde-
ryhmänä on yrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet. 



Mari Tynys (vas.), Taru Enrot ja Meri Valta tutkivat 
Laila Lehtisen ohjelmalehtiluonnoksia.

Tu
tkimus ja kehity
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•
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Mukana järjestelyissä on kolme KyAMK:n 
opiskelijaa: kaksi designer-stylistia ja graa-
fikko, jotka ovat yhdessä luoneet ja kehit-
täneet Kampus 2013 -viikon ilmettä. DS-
opiskelijoiden Taru Enrotin ja Meri Vallan 
kädenjälki näkyy pääosin torstaina 25.4. jär-
jestettävän iltajuhlan ilmeessä, mutta he huo-
lehtivat myös tapahtumien muusta yhtenäi-
sestä ilmeestä. Laila Lehtisellä on graafikon 
narut käsissään ja hän vastaa painotuotteiden 
visuaalisesta ilmeestä, josta tulee sivussa 
myös hänen seminaarityönsä.

Visiointia
Käyttäjälähtöistä haasteen ratkaisua tosi-
elämän ympäristössä ajava Kasarminmäki 
Living Lab on isosti esillä tapahtumassa. 
Ständi-esittelyn lisäksi ohjelmaan kuu-
luu kokonainen päivä hankkeen puitteissa. 
Päivä jakautuu kahtia: aamu on opiskelijoille 
varattu vapaan ajatuksen hetki ja iltapäivä 
koostuu palvelumuotoiluluennoista. Molem-
missa on mukana Living Lab -toiminnan 
guru Kimmo Rönkä.

Klaanin hallituksen puheenjohtaja Aleksan-
teri Repo kertoo Klaanin olevan tsemppaa-

massa opiskelijoita mukaan ja suunnittele-
massa Living Lab -osiota.

”Klaani on kartoittanut KyAMK:n ongelmia 
ja kehityskohteita. Nyt Living Lab -meto-
dein pyrimme ratkaisemaan näitä ongelmia 
opiskelija- ja henkilökuntaläheisesti. Odotan 
innolla  päivän tuloksia”, Aleksanteri sanoo. 

Kampus 2013 viikko järjestetään 22.–26. huh-
tikuuta. �

Lisätiedot:
www.kyamk.fi/kampus2013

https://www.facebook.com/webkoskinen
http://www.kyamk.fi/kampus2013
https://www.facebook.com/webkoskinen
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Teksti: Mikko Mylläri
Kuvat: Petri Hurme ja  

Teija Suoknuuti

Tu
tkimus ja kehity

s 
•

Kymenlaakson suurimpien kuntien 
ajoneuvokalusto on suurimmalta 
osiltaan bensa- tai dieselkäyttöisiä. 
Ajoneuvojen päästöt sekä polttoai-
nekustannukset ovat korkeat. Tästä 
syystä on tärkeää löytää vaihtoeh-
toisia polttoaineratkaisuja. 

Yksi vaihtoehto on bio- sekä maakaasun 
käyttö polttoaineena. Käytettäessä biokaasua 
voidaan sanoa, että päästöt ovat nolla – tosin 
hinta on tällä hetkellä muutaman sentin kal-
liimpaa kuin maakaasu.

Kymenlaakson kaupunkien valmiuksia ottaa 
käyttöön biokaasu kaupunkien ajoneuvoissa 
selvitettiin BILIKA-hankkeessa. Loppusyksystä 
2012 päättynyt BILIKA on Kymenlaakson 

ammattikorkeakoulun logistiikan kehitysoh-
jelma NELI:n hanke.

Biokaasu sopii Kymenlaaksoon
Kymenlaakso on alueellisesti erinomainen 
paikkakunta biokaasun valmistuksen ja 
käytön suhteen. Gasum Oy:n laaja kaasuver-
kosto sekä Haminan Energian kaasuverkosto 
mahdollistavat biokaasun jakelun käyttäjille 
ilman pitkiä tankkausmatkoja. 

Alueellista etua saadaan myös biokaasun val-
mistuksen mahdollistavasta maataloudesta, 
joka Kymenlaaksossa on merkittävä tekijä 
suunniteltaessa ja rakennettaessa biokaasun 
tuotantolaitoksia. Biokaasun valmistuskapa-
siteettia tullaan Kymenlaaksossa lisäämään, 
ja se tulee ottaa huomioon kaupunkien ajo-
neuvojen pitkän aikavälin polttoaineratkai-
suja tehtäessä.

Biokaasuun siirtyminen 
kannattaa



”BILIKA-hankkeessa tehty selvitys antaa muun 
muassa kaupunginvaltuutetuille vankan pohjan 
tehdä biokaasun liikennekäyttöä tukevia pää-
töksiä”, toteavat hanketta vetänyt NELI:n tekno-
logiapäällikkö Mikko Mylläri (oik.) ja suurimman 
osan tutkimustyöstä toteuttanut energia-asian-
tuntija Arto Ahlberg.
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Toimintamalli yhteistyössä  
kuntien kanssa
BILIKA:n selvityksessä esitetään toimintamalli, 
joka pohjautuu aikaisemmin tutkittujen talou-
dellisten vaikutusten, saavutettavien ympäris-
töhyötyjen ja käytännön toteutuksen vaatimista 
toimenpiteistä. Malli on rakennettu yhteistyössä 
kuntien liikennelaitosten kanssa ja sovitettu eri 
kaupungeille johtuen erilaisesta liikenneinfra-
struktuurista sekä biokaasun saatavuudesta. 

Kaikki selvitykseen osallistuneet kolme kuntaa 
ovat sitoutuneet Kymenlaakson maakuntaohjel-
massa esitettyyn tavoitteeseen hiilineutraalista 
Kymenlaaksosta. Yhtenä osatavoitteena on kas-
vattaa 20 prosentilla biopolttoaineiden osuutta 
liikennepolttoaineista vuoteen 2020 mennessä. 

Lisätietoja ja loppuraportti löytyvät NELI:n verkko-
sivuilta. �
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https://www.facebook.com/webkoskinen
http://www.neli.fi/Hankkeet/BILIKA
http://www.neli.fi/Hankkeet/BILIKA
https://www.facebook.com/webkoskinen
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Espanjalaiset sairaanhoitajat KyAMK:n opissa
Suomeen joulukuussa saapuneet es-
panjalaiset sairaanhoitajat opiskele-
vat Jylpyn kampuksella ammatillista 
suomen kieltä, Suomen terveyden-
hoitojärjestelmää ja suomalaisia 
hoitokäytäntöjä.

Aimar Gonzáles ja Leire Calahorra saapui-
vat Kymenlaaksoon töihin joulukuussa 2012. 
Aimarin työpaikka on Karhulan sairaalassa ja 
Leiren Kymenlaakson keskussairaalassa.

Teksti ja kuvat: Anita Heikkinen

”Suomessa olo on mukavaa mutta joskus työ 
on rankkaa, koska emme osaa kieltä täydelli-
sesti. Meillä on alan ammattitaito mutta kom-
munikointi on välillä vaikeaa”, sanoo Aimar. 

”Ihmiset auttavat kuitenkin paljon ja haluavat 
ymmärtää meitä”, Leire jatkaa.

Sairaanhoitajien opintoihin kuuluu ammatil-
lisia kieliopintoja ja suomalaisten hoitokäy-
täntöjen opiskelua simuaaltio-opetuksena. 
Sairaanhoitajat aloittivat kieliopinnot jo 
kesällä 2012 intensiivikurssilla Espanjassa.

”Tämä on taitava, aktiivinen ja keskusteleva 
ryhmä, joka yrittää kovasti”, sanoo KyAMK:n 
suomen kielen lehtori Sami Norrbacka.

Opinnoilla varmistetaan  
riittävä kielitaito
Joulukuussa sairaanhoitajilla oli KyAMK:ssa 
ammatillisia kieliopintoja ja Suomen ter-
veydenhuoltojärjestelmän opiskelua kolme 
päivää viikossa. Tammikuun puolestavälistä 
opiskelupäiviä on ollut viikoittain kaksi, hel-
mikuusta alkaen yksi. Opiskelu jatkuu mah-
dollisesti syksyllä.
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Aimar Gonzáles (vas.) ja Leire Calahorra 
pitävät suomen kieltä vaikeana, mutta he 
haluavat oppia kommunikoimaan paremmin 
potilaiden ja työtovereiden kanssa. ”Oman 
haasteensa kommunikointiin tuovat myös 
suomen kielen erilaiset murteet”, Leire ja 
Aimar sanovat.

Sairaanhoitajien matka Suomeen

• Taustalla Minfo-keskuksen Mediko-hanke, 
tavoitteena kansainvälinen sairaanhoita-
jien rekrytointi hoitajapulasta kärsivään 
Kymenlaaksoon

• Espanjan Baskimaalta saapui noin 2500 
työhakemusta

• 25 hoitajaa valittiin suomen kielen koulu-
tukseen. Intensiivikurssi Bilbaossa kesällä 
2012, kouluttajana Etelä-Kymenlaakson 
ammattiopisto

• Syyskuussa työnantajien tekemät työhaas-
tattelut Bilbaossa ja työsopimusten teko

• Lokakuussa suomen kielen jatkokurssi työ-
hön valituille hoitajille Bilbaossa

• KyAMK kilpailutuksen myötä mukaan jär-
jestämään ammatillisia opintoja Suomessa, 
sisältäen ammatissa tarvittavan kielitaidon 
opetuksen

• 17 sairaanhoitajaa Suomeen joulukuussa 
2012, rekrytoijina Carea, Kotkan kaupunki, 
Koskenrinteen palvelukeskus Kotkassa ja 
Marjoniemen palvelukeskus Kouvolassa

• Kotkassa työskentelee 15, Kouvolassa 2 
hoitajaa

• Opetuspäiviä KyAMK:ssa aluksi 3 päivää 
viikossa, nyt 1 päivä viikossa

• Väliarviointi kesäkuussa, jonka jälkeen pää-
tetään ammatillisen kieliopintojen jatkumi-
sesta mahdollisesti syksyllä
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Lehtori Sami Norrbacka opettaa amma-
tillista suomen kieltä espanjalaisille sai-
raanhoitajille. Opetuspäivinä Jylpyn kam-
puksella sairaanhoitajat harjoittelevat 
simulaatio-opetuksena käytännön hoito-
työtä ja ryhmässä toimimista.
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”Valvira edellyttää EU-maista tulevilta sairaan-
hoitajilta riittävää kielitaitoa toimia terveyden-
huollon tehtävissä. Kielitaidon varmistaminen on 
työnantajan tehtävä”, kertoo koulutussuunnitte-
lija Anne Sundström KyAMK:n koulutus- ja työ-
elämäpalveluista.

Espanjalaisten sairaanhoitajien rekrytointi on 
herättänyt kiinnostusta myös muualla Suomessa.

”Vastaavanlaisia rekrytointiryhmiä on esimerkiksi 
Satakunnassa ja Turun seudulla. Rekrytointipro-
sessista on tullut kiinnostuneita kyselyjä monilta 
paikkakunnilta, esimerkiksi Kuopiosta ja Tampe-
reelta”, Sundström sanoo.

Espanjalaiset sairaanhoitajat ovat Sundströmin 
mukaan saaneet sekä työnantajiltaan että asiak-
kaina olevilta potilailta paljon positiivista palautetta.

”Hoitajat ovat erittäin motivoituneita asiakaspal-
velijoita ja he pärjäävät työssään hyvin.” �

https://www.facebook.com/webkoskinen
https://www.facebook.com/webkoskinen
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Tässä kolumnissa KyAMK:n Opiskelijakunta Klaanin ajatuksia ajankohtaisista asioista. Tällä kertaa 
kynän varressa on Klaanin hallituksen varapuheenjohtaja Emilia Kaukiainen.

–Emilia
 klaani.varapj@kyamk.fi
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Opiskelijoiden edunvalvonnassa on käsillä 
tilanne, jossa opiskelijakunta tarvitsee avuk-
seen jokaista koulumme opiskelijaa. Opin-
totuesta, opiskelijoiden sosiaaliturvasta, on 
tullut työurakeskustelun pelinappula. On 
syntynyt virhekäsitys, että kiristämällä opin-
totukea ja lisäämällä sen lainapainotteisuutta 
opiskelijat saadaan valmistumaan nopeam-
min työelämään.

Opintotuen tarkoitus on mahdollistaa opis-
kelijalle kokopäiväisen opiskelu ja inhimil-
linen elämisen taso. Jo nykyisellään tuki on 
riittämätön ja pakottaa monet työssäkäyntiin 
opiskelun ohessa.

Edunvalvontaa ja kansalaisaktivismia
Karu totuus on, että pelkällä opintotuella 
sinnittelevät opiskelijat elävät köyhyysrajan 
alapuolella. Työssäkäyvät taas joutuvat hel-
posti oravanpyörään, jossa jaksaminen ja 
opintojen menestyksellinen suorittaminen 
ovat koetuksella.

Ongelmia alkaa kertyä, kun opintojen etene-
miselle asetetut velvoitteet eivät täyty. Kun 
tulorajat ylittyvät, joutuvat opiskelijat palaut-
tamaan saamiaan tukikuukausia takaisin. 
Tänä keväänä Kelan perintäkirjeitä postitet-
tiin ennätyksellisesti lähes 34 000 opiskeli-
jalle. Heidän ainoa lohtunsa on, etteivät ole 
ahdingossaan yksin.

Kuva: KyAMK-arkisto

Opintorahaan kaavaillut leikkaukset ajaisivat 
opiskelijat entistä tukalampaan loukkuun. 
Opiskelijaliikkeen yhteinen linja on, että 
opintotuki tulee säilyttää opintorahapainot-
teisena. Lisäksi on tärkeää, että opintotuen 
tason säilyminen turvataan sitomalla se 
indeksiin jo annettujen lupausten mukaisesti.

Jotta viestimme päättäjille menee perille, 
tarvitaan kansalaisaktivismia ja aivan jokai-
sen opiskelijan panosta yhteiseen edunval-
vontaan. Meidän on huudettava se yhdessä 
ääneen: Näpit irti opintotuesta! �

mailto:klaani.varapj%40kyamk.fi?subject=
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Teksti: Pekka Malvela
Kuvat: Mia Kujala 

Kirjastorakennusta peittää komposiittikan-
gas, jossa näkyvät puun syyt. Sisältäpäin 
kangasta ei huomaa, vaan ulos näkyy aivan 
normaalisti. 

Virolainen korkeakoulukirjasto 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 
kirjaston väki piipahti helmikuun lopul-
la 2013 Tallinnassa.  Vierailukohteena 
olivat teknillisen yliopiston kirjasto 
sekä Viron Meriakatemia. 

Teknillinen yliopisto sijaitsee Mustamäen kau-
punginosassa. Heti modernin kirjastorakennuk-
sen aulassa vierailijat saivat hämmästellä tarkkaa 
kulunvalvontaa, sillä sisään pääsee vain virolai-
sella henkilökortilla (id-kortti) tai kirjastokortilla. 
Vierailua isännöinyt kirjastonjohtaja Jüri Järs 
selitti, että sähköisen kulunvalvonnan ansiosta 
kirjasto saa tarkkoja tilastotietoja asiakkaista, 
niiden määrästä ja jakautumisesta ulkopuolisiin 
käyttäjiin ja omiin opiskelijoihin, kansallisuudesta 
ja niin edelleen. Kyseiset tiedot ovat tärkeitä toi-
minnan suunnittelussa.

Viisikerroksinen kirjastorakennus on valtava, eikä 
700 000 kirjaa täytä sitä juuri ollenkaan. Etenkin 
kun virolaiseen tapaan enemmistö kirjoista on 
poissa silmistä kellarivarastossa, josta niitä täytyy 
tilata lukusaleihin. 

panostaa työskentelytiloihin
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Kirjastossa on paljon lasipintaa, joka tuo 
sisään ulkovaloa ja säästää varmasti myös 
sähkövalaistuksessa. Suurin osa opiske-
lijoista kantaa aina mukanaan läppäriä 
(viroksi rüperaal).

Avaruutta ja rauhaa
Ahtauden sijaan kirjastossa on avaruutta ja 
paljon rauhallista työskentelytilaa.  Jüri Järs 
kertoi, että asiakkaiden käytettävissä on 
koko rakennuksen kattava langaton verkko 
sekä 500 lukupaikkaa, joissa on mahdollisuus 
saada virtaa omaan tietokoneeseen. Lisäksi 
kirjastossa on opetustiloja, tutkijanhuoneita 
ja ryhmätyöhuoneita. 

Työskentelytiloihin panostamisen ymmärtää, 
kun ottaa huomioon, että teknillisen yliopis-
ton 8 tiedekunnassa opiskelee noin 14 000 
opiskelijaa, joita kaikkia sama kirjasto palve-
lee. Asiakkaan kannalta mukavia ovat isokir-
jaimiset aineisto- ja muut opasteet, jotka aut-
tavat suunnistamaan. Saleissa on runsaasti 

käteviä infokioskeja, eli päätteitä, joista voi 
etsiä kirjoja tietokannasta ja nähdä samalla 
ruudulta kirjan sijainnin salin pohjakartalla.

Vierailijat pääsivät ihastelemaan myös kir-
jastohenkilökunnan moderneja ja viihtyisiä 
työtiloja, joissa paikoittain sovelletaan mai-
semakonttorin periaatetta. Kirjastoraken-
nus valmistui vuonna 2009 rakennusalan 
pahimpaan taantuma-aikaan Virossa, jonka 
ansiosta budjetoiduista rahoista jäi yli myös 
kaikkeen kivaan. Kirjaston henkilökunnalla 
on käytössään omat digipainolaitteet ja 
mukavat saunatilat.  

Kirjaston Tallinnan-matkasta voit lukea lisää 
seuraavassa numerossa! �

Kirjastona Aivopuu

Teknillisen yliopiston kirjastorakennus on 
Virossa syystäkin suuri ylpeyden aihe. Nuoret 
arkkitehdit arkkitehtitoimisto AET-Arhitektidis-
tä onnistuivat yhdistämään modernit ratkaisut 
toimivaan kokonaisuuteen. 

Arkkitehtuurissa on ajateltu puuta ja aivoja: Kir-
jasto on kuin suuri puu, jonka runko muodostuu 
portaista ja hissistä; oksia ovat sen eri kerrok-
set. Puun juuret ovat kirjavarastot maan alla. 

Kirjat ja paperi ovat myös peräisin puusta, ja 
kun siihen lisätään ihmisaivojen raksunta kir-
joja kirjoitettaessa, on lopputuloksen arkkiteh-
tuurikilpailun voittanut työ ”Aivopuu”. 
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https://www.facebook.com/webkoskinen
https://www.facebook.com/webkoskinen


Sisustuksen väri-ilmeeseen kuuluu jokai-
sessa kerroksessa salien vihreät matot ja 
mustat puiset kirjahyllyt.
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Epäsyntyperäinen kotkalainen

K oskinen 32

Kuka olet?
Olen Maija San, 61 v., englannin kielen lehtori ja 
toinen jalka eläkkeellä. Olen epäsyntyperäinen kot-
kalainen: lähtöisin Pohjois-Pohjanmaalta, opiskellut 
Helsingissä, asunut toistakymmentä vuotta Hong-
kongissa, ja viimeiset 23 vuotta Kotkassa. Minulla 
on mies, kaksi aikuista lasta ja juuri maailmaan 
putkahtanut lapsenlapsi.

Mitä teet KyAMK:ssa?
Opetan englantia. Mukaan on mahtunut valmennus-
kursseja, työelämän ja kaupan englantia sekä monen-
moista tekniikan englantia. Tämän lisäksi tallustelen 
välillä käytävillä, etsin kadonneita tavaroitani ja 
juttelen työkavereiden ja opiskelijoiden kanssa.  

Miten olet päätynyt ”verkkolehtoriksi”?
Tämä urakehitys johtuu siitä, että minusta on aina 
ollut mukava painella nappuloita… Vakavasti ottaen, 
KyAMK on ollut kannustava ja kokeiluihin rohkaiseva 
työnantaja. Kun verkko-opiskelu oli vielä melko uusi 
asia, sain tehdä eräänlaisen pilottikurssin Moodleen. 
Se onnistui hyvin, ja siitä innostuneena otin vastaan 
kaikki verkkokurssit, mitä minulle tarjottiin.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?
Vaikea kysymys, sillä päivät vaihtelevat. Tällainen 
voisi olla osa-aikaeläkkeellä olevan verkko-opettajan 
työpäivä: Herään luonnollisesti ilman herätyskelloa. 
Aamupäivällä korjailen etätehtäviä kotoa käsin ja 
pesen samalla pyykkiä. Jos mieleen juolahtaa, saa-

tan käydä koululla. Illalla pidän AC-verkkoistunnon, 
jossa voi olla mukana opiskelijoita useastakin 
ammattikorkeakoulusta. 

Mikä on työssäsi parasta?
Opiskelijat, aivan ehdottomasti. Ja erityisesti ne, 
jotka ovat motivoituneita ja haluavat tehdä työtä 
oppimisen eteen.

Mikä on parhaiten mieleen jäänyt 
tapaus töissä?

Muistan parinkymmenen vuoden takaa erään 
aktiivisen ja innokkaan insinööriopiskelijaryhmän, 
jonka englannintunnit olivat hankalasti ennen 
ruokatuntia. Tunti oli loppumaisillaan. Opiskelijat: 
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kuva: Petri Hurme

”Joko saa mennä syömään?” Minä: ”Kohta, on vielä 
yksi asia.” Selostin asian loppuun ja sanoin: ”No 
nyt voitte mennä.” Ryhmän lähtö oli samanaikai-
nen, yhtäkkinen ja niin lennokas, että ensimmäisen 
syömään menijän mukana ovi irtosi saranoiltaan ja 
kaatui käytävälle. Ryminä sai viereistenkin luokkien 
opettajat paikalle. Onneksi kukaan ei loukkaantu-
nut, ja vahtimestari korjasi oven.

Mitä harrastat vapaa-ajalla?
Skräppäilyä, seurakunnallista vapaaehtoistyötä, ja 
syksyisin metsässä kävelyä marjaämpäreiden ja 
sienikorien kanssa.

Mistä haaveilet?
Että oppisin olemaan ajattelematta työasioita 
vapaa-ajalla ja vapaa-ajan asioita työajalla. Tämä on 
melko vaikeata kun työni on ajan ja paikan suhteen 
melko joustavaa.

Jos vuorokaudessa olisi 25 tuntia, mihin 
käyttäisit lisätunnin?
Varmaan tekisin kaikkea mitä nytkin mutta hiukan 
hitaammin, entistäkin enemmän nautiskellen. 
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Lähdin tammikuun lopussa 2013 Lon-
toossa pidettäville BETT-messuille 
selvittelemään opetusteknologian ny-
kyhetkeä. Samalla oli oiva tilaisuus ver-
kostoitua suomalaisten opetusteknolo-
gian osaajien kanssa.

Lentokoneessa vierustovereina istuivat digiop-
pikirjojen pioneerit Simo Veistola ja Johannes 
Pernaa e-Oppi-yrityksestä. Puhuimme muun 
muassa oppikirjojen uudistuvasta luonteesta, 
johon kuuluu oppikirjoihin itse tehtävät muu-
tokset ja lisäluvut sekä niiden käsittely omiksi 
kirjoiksi. Kirjat voi viedä mukanaan esimerkiksi 
työelämään, kun se on ajankohtaista. 

Älytaulut ja tabletit  
oppimisen tukena
Keskiviikkona 30.1. oli Aronetin järjestämä kou-
luvierailu. Koululla oli käytössä SMART Board 
-älytaulut ja niihin liittyen mobiililaitteetkin 
Notebook-lisäosan (Extreme Collaboration) avulla. 
Liikuntasalissa näimme, miten opettaja näytti 
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Opetusteknologiamessuilla Lontoossa
Teksti ja kuvat: Sari Uski

Oppimisteknologiakeskus Kymiedussa kouluttajana työskentelevä Sari Uski paneutui 
neljän päivän ajan opetusteknologian uutuuksiin Lontoossa. Tuliaisina hän toi runsaasti 
uutta tietoa ja kontakteja – sekä päiväkirjan matkan tapahtumista.
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Lue lisää
Oppimisteknologiakeskuksen blogi 

Oppimisteknologiakeskus Kymiedu

iPadilta trampoliiniliikkeitä opiskelijoille ja 
kuvasi heidän suorituksiaan iPadilla. Äidin-
kielessä opettaja hyödynsi sujuvasti älytaulua. 

Torstaina mieleen jäi verkko-oppimisympä-
ristö Moodlelle vaihtoehdon tarjoava Itslear-
ning, jota jo aiemmin tuttu Marko Mäkilä 
esitteli. Se vaikutti oikein lupaavalta. Itslear-
ning mahdollistaisi Moodlesta puuttuvat 
videoneuvottelut, projektit, ePortfoliot ja ääni-
tallenteiden tekemisen. Kurssipohjatkin saisi 
automaattisesti. Sähköpostikin integroituisi 
Itslearningiin. Vaikuttavaa. 

Lisättyä todellisuutta
Perjantaina katselin esityksiä lisätyn todelli-
suuden käytöstä opetuksessa. Näin videoita 
lisättynä valokuviin ja opiskelijatöihin. Tutus-
tuin myös iPad-sovellukseen nimeltä Appshed, 

jolla voi itse tehdä mobiilisovelluksia esimer-
kiksi iPhonelle. Pelillisyys oli paljon esillä 
alakouluopetuksessa.

Lauantai menikin messuilla sosiaalisen 
median ja digikirjojen parissa. Katsoin esityk-
sen oppikirjojen korvaamisesta sosiaalisessa 
mediassa kokonaan. Tutustuin myös MS 
Office 365 -ympäristöön.

Kokonaisuutena sanoisin, että käsitykseni 
tämän hetken opetusteknologiasta kehittyi 
huimasti ja aloin nähdä asioita isommassa 
mittakaavassa. Sain työhöni hurjasti motivaa-
tiota ja monta asiaa, joita voin itse viedä työs-
säni eteenpäin alueellamme. Lisäksi tutustuin 
Suomen tunnetuimpiin koulutusteknologian 
osaajiin. Kaiken kaikkiaan matka oli hyvinkin 
hintansa ja aikansa arvoinen. �
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http://blogit.kyamk.fi/optek/2013/03/13/bett/ 
http://optek.kyamk.fi/
https://www.facebook.com/webkoskinen
https://www.facebook.com/webkoskinen


Grand old man 
kiireiseksi oloneuvokseksi
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Uudisrakennus Pajan saaminen Kasarmin-
mäen kampukselle oli Raimo Pellille merkit-
tävä ja sydäntä lähellä ollut projekti. Siksi 
kuvauspaikaksi valittiin yksimielisesti Pajan 
portaikko.

Teksti ja kuvat: Oona Sahlberg

M
yä • Myä 

• 
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Kansainvälisen liiketoiminnan ja 
kulttuurin toimialajohtaja Raimo 
Pelli jättää kampuksen taakseen ja 
siirtyy eläkkeelle huhtikuussa. Mitä 
vuosista on jäänyt mieleen ja millai-
sia suunnitelmia eläkepäiville on?

Raimo Pelli aloitti työskentelyn KyAMK:n 
edeltäjäoppilaitoksessa, Kouvolan kotiteolli-
suusoppilaitoksessa vuonna 1977. Takana on 
36 vuotta Kouvolassa.

”Onhan se pitkä taival yhdessä työpaikassa”, 
hän myöntää. ”Olen kuitenkin ollut mukana 
kehittämässä koulutusta ensin opistoasteeksi 
ja siitä ammattikorkeakoulutukseksi. Samoin 
AMK:n sisällä tehdyt muutokset ovat pitäneet 
mielenkiinnon yllä. Kun on ollut kehitettä-
vää ja muutoksia, ei ole ollut tarpeen vaihtaa 
työpaikkaa”, hän jatkaa.

Koulutukseltaan Raimo on kasvatustieteen 
maisteri. Sen lisäksi oppia on kertynyt useam-
mankin korkeakoulu- ja jatkotutkinnon verran.

”Onhan tässä takana aikamoinen matka 150 
oppilaan koulun ammattiaineiden opetta-
jasta opiston rehtoriksi ja siitä ammattikor-
keakoulun 1 500 opiskelijan toimialan joh-
toon”, hän pohtii.

Millä mielin eläkkeelle lähtö sujuu?
”On tietysti hieman haikeaa lähteä näin 
monen vuoden jälkeen. Eniten jään kaipaa-
maan hyviä työtovereita. Meillä on hyvä ilma-
piiri”, Raimo pohtii.

Mitä sitten kuuluu eläkeläisen arkeen?

”Tässä on jo hetken tullut toivottua, että olisi 
aikaa kohentaa mökkiä ja taloa. Talvella tulee 
varmasti matkustettua etelään nauttimaan 
auringosta, kesällä kalastettua ja golfattua. 
Vapaa-ajan ongelmia ei siis pitäisi tulla”, hän 
hymyilee. �

https://www.facebook.com/webkoskinen
https://www.facebook.com/webkoskinen
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Teksti: Anne Fransas ja Enni Nieminen
Kuva: Enni Nieminen 

KyAMK on mukana laajassa Merikot-
kan hallinnoimassa MIMIC-hanke-
kokonaisuudessa vastuualueenaan 
työpaketti 3. Työpaketin tutkimus-
kohteena ovat merenkulun tahalli-
set, laittomat ja tuottamukselliset 
vahingonteot eli security uhat sekä 
riskienhallintakeinot Itämeren alu-
eella. Tutkimusmenetelmänä käytet-
tiin Delfoita ja sen verkkometodia.

Delfoi valikoitui tutkimusmenetelmäksi, 
koska sen avulla voidaan tutkia monitahoi-
sia ja moniulotteisia asioita ja ilmiöitä, joita 
myös ”merenkulun security uhat” edusta-
vat. Delfoi-tutkimuksen avulla syvennettiin 
aiemmin haastatteluista ja web-kyselystä 
kerättyä aineistoa. 

Työpaketin 3 tutkimus on toteutettu laadul-
lisella tutkimusotteella. Päätavoitteena on 

ollut kuvailla ja selittää ilmiötä ”merenkulun 
turvauhat”. Työpakettiin on aiemmin kerätty 
materiaalia teemahaastattelujen ja kyselyjen 
avulla. Näitä tietoja täydennettiin alkuvuo-
desta 2013 Otavan opiston kehittämällä ja 
Delfoi-asiantuntijametodin käyttöön suunni-
tellun verkko-ohjelman, eDelfoin avulla. 

Monimutkainen selkeäksi
Linstone ja Turoff määrittelivät Delfoi-mene-
telmän seuraavasti:

”Delfoi-tekniikkaa voidaan luonnehtia ryh-
män kommunikaatioprosessin strukturointi-
menetelmäksi, jonka tarkoituksena on auttaa 
yksilöiden muodostamaa ryhmää kokonai-
suutena käsittelemään mutkikasta ongelmaa.

Sähköisessä eDelfoi-ympäristössä voi suun-
nitella, toteuttaa, dokumentoida ja rapor-
toida kyselyjä, selvityksiä, keskusteluja ja 
tutkimuksia. Verkkometodilla syvennetään 
kierros kierrokselta tiedon ja ymmärryksen 
muodostusta asiantuntijoiden kesken.

Mukana laajasti alan asiantuntijoita
Delfoi-tutkimukseen asiantuntijaryhmää 
kutsutaan panelisteiksi. Työpaketti 3:n 
panelisteihin kuului viranomaisia, koulu-
tusorganisaatioiden edustajia, satamien ja 
varustamoiden edustajia sekä muita alan 
asiantuntijoita. 

Delfoi-tutkimus toteutettiin kolmivaiheisena. 
Delfoin avulla saatiin tietoa merenkulun 
turvauhista ja niihin liittyvistä riskienhallin-
takeinoista. Tuloksia tullaan hyödyntämään 
projektin myöhemmissä vaiheissa. �

Lisätiedot
• eDelfoit
• MIMIC

Lähteet
Linstone, H.A. & Turoff, M. (eds.), 1975. The Delphi 
Method. Techniques and Applications. Massachu-
setts, Reading: Addison-Weasley

Merenkulun uhat selville eDelfoilla

 https://edelfoi.fi/materials.page
http://www.merikotka.fi/mimic/
https://www.facebook.com/webkoskinen
https://www.facebook.com/webkoskinen
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Logistiikka-ala on suuri työllistäjä 
ja alalla on paljon toimijoita. Logis-
tiikkaa koskevaa tietoa tuotetaan 
runsaasti eri viranomaisten, orga-
nisaatioiden ja yritysten toimesta, 
mutta haasteena on ollut, että tieto 
on pirstaleista ja kokonaiskuvaa on 
vaikea hahmottaa.

Tilanteeseen saatiin parannusta helmikuussa 
2013, kun LOGINFO-portaali avautui. Por-
taaliin on koottu muun muassa logistiik-
kaa koskevaa viranomaistietoa, strategioita, 
ennusteita, uutisia, tilastoja ja tutkimuksia. 
Kymenlaakso logistiikkamaakuntana on 
pilotoinut aluekohtaiset sivut, joilta löytyy 
maakuntaa koskevaa tarkemman tason tietoa 
muun muassa yrityksille, aluekehittäjille ja 
logistiikan opetukselle.

Ensikommentit portaalin käyttäjiltä ovat 
olleet positiivisia. ”Hienoa, kun logistiikan 

Teksti: Teija Suoknuuti

tieto saadaan yksiin kansiin ja toivottavasti 
pysymään ajantasaisena. Vaikka portaali on 
nyt lähtenyt pilottina Kymenlaakson alueelta, 
toivotaan sen laajenevan koko Suomeen ja 
palvelevan erityisesti kansainvälisiä asiak-
kaita”, sanoo Straightwayn toiminnanjohtaja 
Elina Multanen. 

Portaali syntyi useiden toimijoiden 
yhteistyönä
LOGINFO-portaalin toteutuksessa ovat olleet 
mukana Kymenlaakson liitto, Straightway 
Finland ry, Cursor Oy, Kouvola Innovation Oy, 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu sekä sen 
alaisuudessa toimiva NELI – North European 
Logistics Insitute, joka hallinnoi hanketta. 

Portaalin tekninen toteutus on tehty yhteis-
työssä Proactum Oy:n kanssa. ”Kohteen toteu-
tus oli meille mielenkiintoinen logistiikka-
alan portaalihanke, jossa käytettiin uusia, 
innovatiivisia teknisiä ratkaisuja. Lähtökoh-
tana oli laajennettavuus muille alueille sekä 
tekninen toimivuus päätelaiteriippumatto-

masti. Avoimen lähdekoodin tuoteratkaisut 
yhdistettynä ketteriin kehitysmenetelmiin 
ja tilaajan selkeään tarvekuvaukseen mah-
dollistivat joustavan ja kustannustehokkaan 
yhteistyömallin puolin ja toisin”, kertoo Mika 
Rahkolin Proactumista.

Tavoitteena on pilottivaiheen jälkeen laajen-
taa portaalin tietosisältöä kattamaan myös 
muiden maakuntien sivut, jotta siitä saa-
daan kansallisen tason tietolähde logistiikan 
parissa työskenteleville tai siitä kiinnostu-
neille tahoille.

Käy tutustumassa
Portaalin osoite on www.loginfo.fi. Lisätietoa 
NELIstä on tarjolla sivulla www.neli.fi. �

Logistiikan tietopankki 
pilottikäytössä Kymenlaaksossa

LOGINFO 
– logistiikkaportaali täynnä tietoa

Kaikki logistiikkaan liittyvä tieto 
löytyy nyt yhdestä osoitteesta:

• viranomaistiedot
• strategiat
• ennusteet
• uutiset
• tilastot
• tutkimukset
• ja paljon muuta!

Käy tutustumassa: 

www.loginfo.fi

Klikkaa nähdäksesi koko kuvan.

http://www.loginfo.fi
http://www.neli.fi
https://www.facebook.com/webkoskinen
https://www.facebook.com/webkoskinen
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Hyvinvointia 

Kuinka pienyrittäjät jaksavat kiirettä ja 
pitkiä työpäiviä? Tätä ja paljon muuta 
selvitti Voi hyvin yrittäjä -hanke.

On loppuraportin aika. Projektipäällikkö Maija 
Pitkänen ja asiantuntijana toiminut lehtori Liisa 
Korpivaara tiivistävät hankkeen lähtökohtia muu-
tamalla lauseella: 

”Yrittäjäjärjestöillä heräsi ajatus kuinka yksin-, 
mikro- ja pk-yrittäjät jaksavat. Esimerkiksi yli 
50-vuotiailla yrittäjillä on työuraa jäljellä vielä 
kymmenisen vuotta.  Hanke etsi ratkaisuja yrittä-
jien työhyvinvoinnin parantamiseen.”

Pienyrittäjät eivät välttämättä ole järjestäneet sään-
nöllistä työterveydenhuoltoa, joten hanke pyrki tar-
joamaan keinoja ja työkaluja itsestä sekä hyvinvoin-
nistaan huolehtimiseen. Yrittäjät kuitenkin tekevät 
usein pitkiä työpäiviä ja pitävät vähän lomia.

”Yrittäjät ovat tietoisia tilastaan ja ongelmistaan, 
mutta eivät ehdi tai osaa löytää ratkaisuja niihin”, 
Korpivaara kertoo. 

yrittäjille
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Vertaistuella puhtia yksinyrittäjille
Ratkaisuja ongelmiin haettiin Hyvinvointikoulun 
kautta, jota opiskelijat olivat mukana järjestä-
mässä. Koulun tarkoituksena oli antaa oivalluksia 
oman hyvinvoinnin edistämiseksi. Vertaistuki 
ja verkostoituminen nousivat tärkeiksi tekijöiksi, 
kun yrittäjät jakoivat omia kokemuksiaan.

Nyt jo valmistuneet opiskelijat Heidi Nyberg ja 
Selene Purhonen olivat mukana emännöimässä 
Hyvinvointikoulua. He tekivät muun muassa 
jokaisesta illasta yhteenvedon, joka koostettiin 
lopuksi jokaiselle osallistujalle.

Opinnäytetöitä ja opintopisteitä
Voi hyvin yrittäjä -hankkeesta on tehty kaksi opin-
näytetyötä KyAMK:ssa kehittämistehtävien ohella. 
Heidin ja Selenen aiheena oli Pienyrittäjien työ-
hyvinvoinnin tila Kymenlaaksossa. Hanke myös 
kerrytti työterveyshuollon opintopisteitä. 

”Hankkeessa oli tosi mielenkiintoista olla mukana. 
Oli myös hyvää valmennusta tutustua hankeym-
päristöön ensin opiskelijana”, kertoo Selene. 

Projektia olivat toteuttamassa KyAMK:n lisäksi 
Saimia ja työterveyslaitos yhteistyössä Kymen 
ja Etelä-Karjalan Yrittäjien paikallisyhdistysten 
kanssa. Vastaavia projekteja on ollut käynnissä 
myös muualla Suomessa. Hyvinvointikoululle 
suunnitellaan jatkoa. �

https://www.facebook.com/webkoskinen
https://www.facebook.com/webkoskinen
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Kärjet 2012 -palkinnon voittanut Voi 
hyvin Nuori! -hanke tutki nuorten 
aikuisten hyvinvointia Suomessa 
ja Venäjällä. Jatkossa tutkimuksen 
tuloksia voidaan hyödyntää laajasti 
nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hal-
linnoima ja Tekesin Voi Hyvin nuori! -hanke 
palkittiin helmikuussa 2013 TKI-toiminnan 
Kärjet 2012-palkinnolla ammattikorkeakoulu-
jen valtakunnallisilla tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiopäivillä Hämeenlinnassa. Hanke 
sai ensimmäisen palkinnon sarjassa Kansain-
välinen TKI-teko 2012.

Teksti ja kuvat: Anita Heikkinen

”Palkinto on tunnustus laajasta, hyvin onnis-
tuneesta tutkimushankkeen yhteistyöstä”, 
sanoo hanketta vetänyt painoalapäällikkö 
Valdemar Kallunki.

Voi hyvin nuori! -hankkeessa tutkittiin muun 
muassa hyvinvoinnin, pahoinvoinnin ja syr-
jäytymisen rakenteita. Hankkeessa arvioitiin 
ja kehitettiin menetelmiä hyvinvoinnin yllä-
pitämiseksi ja pahoinvoinnin vähentämiseksi 
yhdessä valtiovallan, kuntien ja kolmannen 
sektorin kanssa.

Hanke tuotti raportin lisäksi laajan joukon 
tutkimusartikkeleita. KyAMK:n opiskelijat 
olivat hankkeessa aktiivisesti mukana teke-
mässä käytännön työtä – hankkeessa tehtiin 
yhteensä 44 opinnäytetyötä.

Kyselytutkimus nuorille aikuisille 
Suomessa ja Venäjällä
Hankkeessa verrattiin Kaakkois-Suomen ja 
Luoteis-Venäjän nuorten aikuisten hyvin-
vointia kyselytutkimuksen perusteella.

”Teimme yhteistyötä Pietarin valtion yliopis-
ton sosiologian laitoksen kanssa. Tutkimuk-
seen haastateltiin 1 700 venäläistä ja 1 400 suo-
malaista, 16–29 -vuotiasta nuorta”, Kallunki 
kertoo. ”Lisäksi hankkeessa kerättiin aineisto, 
joka tarjosi siviili- ja varusmiespalveluksen 
yhdistävän kuvan asevelvollisuuteen.”

Tutkimuksesta syntyneitä laajoja johtopäätök-
siä voivat jatkossa hyödyntää monet nuorten 
kanssa kosketuksissa olevat tahot. Konkreetti-

Voi hyvin nuori! -hanke on 
Kansainvälinen TKI-teko 2012
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nen esimerkki ovat suositukset varus- ja siviilipal-
velusmiesten kotiutumisen tukemiseen.

Voi hyvin nuori! -hanke (kyamk.fi/vhn) toteutet-
tiin 1.4.2010–31.12.2012. Päärahoitus tuli Tekesin 
Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjel-
man tutkimushausta. KyAMK:n muita yhteis-
työkumppaneita hankkeessa olivat Haminan, 
Kotkan ja Kouvolan kaupungit, Itä-Suomen soti-
laslääni, Siviilipalvelukeskus, Sotek, Kakspy ry, 
Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskes-
kus Palmenia, Ekami ja Kotkan-Haminan seudun 
kuntayhtymän Rannikkopajat. �

”Nuorten hyvinvointi on uusi teema ammattikor-
keakoulumme TKI-toiminnassa”, kertoo paino-
alapäällikkö Valdemar Kallunki.

KyAMK yksi kolmesta palkinnon saajasta

Kärjet-palkintoja myönnetään ammattikorkeakoulu-
jen parhaille TKI-käytänteille. Palkinnolla tuodaan 
esille ammattikorkeakoulujen osaamista ja merki-
tystä suomalaisessa innovaatiotoiminnassa sekä 
korostetaan kansainvälisen yhteistyön merkitystä 
suomalaisen kilpailukyvyn edistämisessä. Kärjet 
2012 -palkintoja jaettiin kolme kappaletta, joista 
yksi oli Voi hyvin nuori! -hankkeen saavuttama Kan-
sainvälinen TKI-teko -palkinto.

http://www.kyamk.fi/vhn
https://www.facebook.com/webkoskinen
https://www.facebook.com/webkoskinen
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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 torstaina 16.5.2013.  
Tervetuloa lukemaan!

Miten onnistuimme? 
Kerro mielipiteesi!

Verkkolehti Koskinen
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