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Hip hop kotiutui 
suomeen 16

Maantieteen tutkimusmenetel-
mät sopivat erinomaisesti hip hop 
-kulttuurin tutkimiseen, on to-
dennut tutkijatohtori Mervi Ter-
vo. New Yorkin ghetoista lähtenyt 
alakulttuuri on kotiutunut hyvin 
Suomeen ja saanut omaleimaisia 
paikallisia piirteitä.
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suomi muuttuu  
– mutta mihin suuntaan 18

Suomen alueellisesta kehittymisestä kes-
kustellaan nyt paljon eri yhteyksissä. Kaksi 
Oulun yliopiston asiantuntijaa esittää näke-
myksensä tulevaisuuden suunnista. Toisen 
mukaan tie vie kohti metropolisvaltiota ja 
vauhtia kiihdyttää Euroopan unioni. Toinen 
arvioi, ettei maaseutu katoa mihinkään, sil-
lä Suomen aluerakenne poikkeaa niin paljon 
keskieurooppalaisesta.

Kattavaa tutkimusta kehittämisaloilla 22 ja 24

Kaivos- ja vuoriala sekä terästutkimus on Oulun yliopistossa nähty tu-
levaisuuden aloiksi ja siksi valittu ne kehittämisen kohteiksi. Yliopistos-
sa tehtävä tutkimus kattaa monipuolisesti molemmilla sektoreilla koko 
ketjun, jossa luonnonvaroja hyödynnetään ja saatetaan valmiiksi tuot-
teiksi asti.
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Masennuksen korvavalohoidolle 
tukea oululaistutkimuksista

nisten tutkimusten tulokset puolestaan jul-
kaistiin marraskuussa. Ensimmäisen tutki-
muksen mukaan 92 prosenttia vakavasti kaa-
mosmasentuneista potilaista toipui neljän vii-
kon korvavalohoidolla elpymisvaiheeseen. 

Toisen, satunnaistetun kliinisen tutkimuk-
sen mukaan aamuaikaan annetulla hyvin pie-
nellä määrällä kirkasvalohoitoa suoraan ai-
voihin saatiin aikaan merkittäviä vaikutuksia. 
Kaamosmasennuspotilaille annettiin hoitona 
1-9 lumenin kirkasvaloa korvakäytävään ker-
ran päivässä 8-12 minuutin ajan.

Masennusoireiden muutosta tutkimuksissa 
mitattiin psykiatrisissa kliinisissä tutkimuksissa 
yleisesti käytetyillä depressio-oirekyselymit-
tareilla, joiden avulla potilaat esittävät itse ar-
vioita voinnistaan. Tutkimuksia johti profes-
sori Markku Timonen Oulun yliopiston ter-
veystieteiden laitoksesta.

”Tulokset osoittavat, että korvan kautta 
annettava kirkasvalohoito on yksi kaamos-
masennuksen hoitomuoto tulevaisuudessa”, 
arvioi tutkimusryhmän jäsen, professori Ti-
mo Takala Oulun diakonissalaitoksesta.

Tutkimustuloksia julkisuudessa kommen-
toineet muut asiantuntijat toivovat vielä lisää 
tutkimuksia hoidon todellisista vaikutuksista 
muistuttaen muun muassa mahdollisten hai-
tallisten sivuvaikutusten riskistä. (TP)

”Pohjois-Suo-
messa kulta-
esiintymiä on jo-
ka puolella ja nii-
tä on epäilemät-
tä vielä runsaas-
ti löytämättä. 
Mineraaleista ja 

kaivoksista puhutaan nykyisin 
paljon, koska niissä on paljon 
rahaa kiinni. Suomen maape-
rässä olevan nikkelin ja kullan 
yhteisarvo on noin 20 biljoo-
naa, alumiinin noin 15 biljoo-
naa ja kuparin noin 20 biljoo-
naa euroa.

viimeisten vuosikymmenten 
aikana globaali kysyntä on li-
sääntynyt erityisesti Kiinan an-
siosta, mikä on johtanut tutki-
muksen lisääntymiseen myös 
Suomessa. Onnistunut tutki-
mustyö on johtanut myös kai-
vostoiminnan lisääntymiseen. 
Uusia kaivoksia on avattu eri 
puolilla Pohjois-Suomea ja ole-
tettavasti uusia tullaan avaa-
maan lähiaikoina.

Oulu ja Oulun yliopisto ovat 
ideaalisella paikalla edistääk-
seen lisääntyvää kaivostoimin-
taa ja myös hyötyäkseen siitä.”

WOLfgANg MAIEr, gEOLOgIAN JA 

MINErALOgIAN PrOfESSOrI, gEO-

TIETEIdEN LAITOS, OULUN YLIOPISTO, 

PrOfESSOrILUENNOSSAAN 23.11.2011.

Oulun yliopistosta on syyskaudella julkaistu 
kolmen tutkimuksen tulokset, jotka tukevat 
sitä, että suoraan aivoihin korvan kautta an-
nettu kirkasvalohoito tehoaa kaamosmasen-
nukseen. Markkinoilla on parin vuoden ajan 
ollut saatavilla kirkasvalokuulokkeet, jotka 
perustuvat tähän oletukseen.

Eläinfysiologian professori Seppo Saarelan 
tutkimusryhmä julkaisi elokuussa tuloksensa, 
joiden mukaan ihmisaivoissa sijaitsee valoon 
reagoivia soluja 18 eri alueella. Niitä löytyy 
muun muassa mielihyvään ja masennukseen 
liittyvien serotoniinin ja melatoniin tuotan-
toon ja varastointiin erikoistuneilta alueilta.

Ryhmä löysi ihmisaivojen valovasteelliset 
solut ensimmäisenä maailmassa. Solujen rea-
gointi suoraan valoon perustuu OPN3-prote-
iiniin eli opsiiniin, jota ryhmä paikansi monilta 
aivojen alueilta soluvärjäysmenetelmällä. Suo-
raan valoon reagoivia soluja on aiemmin löy-
detty muun muassa liskojen ja hiirien aivoista.

”havaintomme osoittaa, että osa ihmis-
aivojen soluista on suoraan valoreaktiivisia. 
Tämä on rohkaisevaa korvakäytävän kautta 
suoraan aivoihin suunnatun valohoidon toi-
minnan kannalta”, sanoo vuorokausi- ja vuo-
denaikaisrytmiikkaa yli 30 vuotta tutkinut 
Seppo Saarela.

Kahden viime vuoden aikana tehtyjen klii-
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varusmiespalvelukseen liittyvä 
liikunta ennaltaehkäisee nuor-
ten miesten sydän- ja verisuoni-
sairauksia ja kohentaa erityisesti 
liikapainoisten kuntoa. Lääketie-

Tourulan väitöskirja antaa uutta tietoa lä-
hes satavuotisesta lastenhoitokäytännöstä, 
jonka ohjeistuksen perustana ovat tähän as-
ti olleet perinteet ja kulttuurinen tieto. Tut-
kimuksessa kuvataan ulkona nukuttamisen 

käytäntöä, ympäristön ja ihon lämpötilojen 
sekä unen pituuden yhteyttä ja arvioidaan 
vaatetuksen lämmöneristävyyttä.

Pohjoissuomalaiset lapset nukkuvat lähes kol-
me kertaa pidemmät päiväunet ulkona kuin 
sisällä. Lisäksi äidit kertovat unen laadun ole-
van parempaa ja lasten nukahtavan ulkona 
nopeammin.

Lasten ulkona nukuttamista tutki terveys-
tieteiden maisteri Marjo Tourulan väitöstut-
kimuksessaan, jossa sisä- ja ulkolämpötilojen 
ero oli suurimmillaan lähes 50 °C. Lapsen 
sopiva varustaminen suurissa lämpötilaerois-
sa on haasteellista. Tutkimuksessa löydettiin 
parhaiten sopiva vaatetus -5 °C pakkaseen, 
johon myös äitiyspakkauksen vaatetus ja vau-
nut antoivat parhaan suojan. 

Kylmässä elimistö vähentää lämmönluovu-
tusta ihon ja ääreisosien verenkiertoa supis-
tamalla. Tämä mitattiin tutkimuksessa lasten 
käsien ja jalkojen lämpötilan laskuna. Jäähty-
miseen lapset reagoivat heräämällä, paitsi jos 
jäähtyminen tapahtuu niin hitaasti, ettei se 
ylitä aistimiskynnystä. Yli kolme tuntia ulkona 
nukkuneilla lapsilla esiintyi lievää ääreisosien 
jäähtymistä.

Pohjoisen lapset nukkuvat 
paremmin pakkasessa

betesriskigeenien vaikutus-
mekanismeista sekä liikunnan 
ja geenien yhteisvaikutukses-
ta lihavuuden kehittymisessä. 
Fyysisen kunnon muutoksilla 
todettiin olevan edullisia vai-
kutuksia kehonkoostumuk-
seen, insuliiniherkkyyteen ja 
veren rasva-arvoihin.

Tutkimuksissa seurattiin 
noin tuhatta vuonna 2005 
Sodankylän jääkäriprikaatissa 
palveluksensa aloittanutta va-
rusmiestä. heiltä tarkkailtiin 
kuntoa, kehonkoostumusta 
sekä sydän- ja verisuonisaira-
uksien perinteisiä metabolisia 
riskitekijöitä.

Varusmiespalvelus kohentaa kuntoa

teen lisensiaatti Ilona Mikkolan 
väitöstutkimuksessa selvisi, että 
liikapainoiset varusmiehet voi-
vat palvelusaikanaan laihtua jo-
pa kahdeksan kiloa. Terveydel-

le kaikkein haitallisin keskivarta-
lorasva väheni keskimäärin 40 
prosenttia. Liikunnasta hyötyvät 
eniten liikapainoiset, ennen ar-
meijaa vain vähän liikuntaa har-
rastaneet miehet. heidän Coo-
per-testituloksensa paranivat 
keskimäärin noin 270 metriä.

Samasta aineistosta selvitti 
lääketieteen lisensiaatti Henna 
Cederberg kestävyys- ja lihas-
kunnon muutosten vaikutuksia 
sydän- ja verisuonisairauksien 
vaaratekijöihin. varusmiespalve-
luksessa harjoitettu liikunta laski 
verenpainetta ja kolesteroliarvo-
ja. Lisäksi se vähensi diabetesris-
kigeenien rasvamassaa lisäävää 
vaikutusta.

Tutkimus toi uutta tietoa dia-
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Yhteinen sävel löytyi musiikkitalossa

suOMEN KORKEaKOuluJEN ja tiedelaitosten johto ko-
koontui helsingin Musiikkitalossa opetus- ja kult-
tuuriministeriön vuotuisessa seminaarissa marras-
kuussa. Opetusministeri Jukka gustafsson esitti 
valtakunnalliset tiede- ja korkeakoulupoliittiset 
linjaukset ja tavoitteet, ja johtaja Anita Lehikoi-
nen kertoi ministeriön odotukset yliopistoilta.

Opetusministerin mukaan tieteen ja korkeakoulu-
jen merkitys yhteiskunnalle on suuri ja ne ovat eturin-
tamassa suurten haasteiden edessä. Suomalaisen tieteen 
taso on kansainvälisesti korkea, mutta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta 
keskittyy harvoihin yliopistoihin ja harvoille aloille. huolena on myös suoma-
laisten korkeakoulujen ohut kansainvälisyys.

YliOPisTOJEN TalOus on ensi vuonna tyydyttävä, vaikka niihinkin kohdistuu 
määrärahaleikkauksia. vuodesta 2013 lähtien valtion menot selvästi kasvavat ja 
tulot lievästi laskevat. Tämä tietää lisäleikkauksia. Kuinka paljon ja mille sekto-
reille? vastausta ei vielä ole, sillä Suomen talouskehitys riippuu maailmantalou-
desta ja erityisesti EU:n toipumisesta nopeasti talousongelmistaan.

valtakunnallinen tavoite on, että suomalainen yliopistojärjestelmä on vuonna 
2020 nykyistä laadukkaampi, kansainvälisempi, vaikuttavampi ja tehokkaam-
pi. Tämä saavutetaan vahvoilla ja profiloituneilla yksiköillä. Opiskelijat halu-
taan laadukkaalla tutkimukseen perustuvalla opetuksella nykyistä nopeammin 
työelämään. 

TuTKiMuKsEN Ja KOuluTuKsEN kansainvälistäminen on selkeä seuraavan tu-
lossopimuskauden teema yhdessä rakenteellisen kehittämisen kanssa. valtio-
vallan viesti korkeakouluväelle oli selvä: korkeakoulujen toiminta lähtee lasku-
suuntaan, jos rakenteita ja toimintakulttuuria ei pystytä uudistamaan.

Opetusministerille luovutettiin seminaarissa myös ehdotus yliopistojen uudes-
ta rahoitusmallista. Se sai yliopistoväen laajan hyväksynnän eli yhteinen sävel 
löytyi. Tosin ammattikorkeakoulujen suunnalta kuului myös riitasointuja. Malli 
on entistä yksinkertaisempi, läpinäkyvämpi ja asetettuihin tavoitteisiin ohjaava.

OuluN YliOPisTON TalOus on saatu hallintaa, vaikka vielä useissa yksiköis-
sä se on tiukoilla. Seuraavaan toimintavuoteen lähdemme paremmista läh-
tökohdista kuin kaksi vuotta sitten. Tästä esitän parhaat kiitokseni koko 
yliopistoyhteisölle!

Toivotan hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta 2012 yliopiston yhteistyö-
kumppaneille sekä koko henkilökunnalle ja opiskelijoille!

lauri lajunen
rehtori
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älykkäät informaatio
palvelut jalostavat 
tiedon käyttäjälle

älykkäät informaatiopalvelut tarjoavat käyt-
täjille hajanaisesta tiedosta jalostettua infor-
maatiota ilman monimutkaisten järjestelmien 
hallintaa. Palveluntarjoaja välittää loppukäyt-
täjille vain oleellisen informaation. 

diplomi-insinööri Teemu räsänen on ke-
hittänyt väitöskirjassaan neljä älykästä ympä-
ristöalan informaatiopalvelua. Ensimmäinen 
sovellus ennakoi matkailualueen kävijämää-
riä. Palvelun avulla niistä saadaan ennakkotie-
toa, jonka avulla voidaan pienentää hävikkiä 
ja optimoida palveluresursseja. Toinen sovel-
lus kuvaa data-analyysin, jossa selluprosessin 
mittaustietoa käytetään prosessin elinkaari-
tuottomallin tarkentamiseen.

Kolmas palvelu tarjoaa kotitalouksille ver-
tailutietoa vastaavien kotien sähkönkulutuk-
sesta, mikä voi edesauttaa oman kulutuksen 
pienentämistä. Energiayhtiöille puolestaan on 
suunnattu sovellus, joka ryhmittelee tuhansia 
asiakkaita sähkönkulutuksen perusteella. Pal-
velu tuottaa yhtiöille tietoa tyyppikäyrien ja 
sähkön jakelun suunnittelua varten.

Käytettävissä on nykyisin valtava määrä 
tietoa. Siitä voidaan hyödyntää vain osa, kos-
ka dataa kerätään jatkuvasti valtava määrä ja 
se sijaitsee hajallaan. Teemu Räsänen halusi 
tutkimuksellaan rohkaista käyttämään kallii-
ta tietovarantoja aiempaa tehokkaammin ja 
monipuolisemmin.
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Etäteknologia 
parantaa 
terveydenhuollon 
saatavuutta

Mobiilit vertaisverkot ovat uusi alusta hajau-
tetuille langattomille internet-sovelluksille. 
Niiden avulla voidaan jakaa resursseja, ku-
ten tallennustilaa, mediatiedostoja, verkon 
kaistanleveyttä tai laskentatehoa verkkoon 
osallistuvien laitteiden kesken. Tämä tapah-

tuu ilman suuria ja kalliita keskitettyjä 
palvelinkoneita.

vertaisverkkojen (P2P) 
sujuva käyttö mobiililait-
teissa on haastavaa, sil-
lä ohjelmistoalustoja on 
useita erilaisia ja laittei-

den laskentateho, verk-
koyhteydet ja akun kesto 

ovat rajallisia. välikerrosohjelmistojen avulla 
vertaisverkkojen sovelluskehitystä voidaan 
helpottaa, sillä ne kätkevät verkon käytön 
monimutkaisuuden sovellusohjelmoijilta.

diplomi-insinööri Otso Kassinen esitteli 
väitöskirjassaan kolme uutta toiminnallisuutta 
mobiileihin välikerrosohjelmistoihin. verkko-
kerrosten välinen yhteydenhallintajärjestelmä 
valitsee käyttötilanteeseen parhaan verkko-
tekniikoiden yhdistelmän. Toinen toiminnalli-
suus on järjestelmä, joka asentaa puuttuvan 
sovelluksen vastaanottajalle, kun tämä saa 
pyynnön ryhtyä yhteysjaksoon. Kolmas jär-
jestelmä helpottaa yhteydenmuodostusta 
laitteeseen, jonka IP-pohjainen verkkoyhteys 
ei ole päällä.

Kassisen väitöskirjaan sisältyy kokemuk-
siin perustuvia ohjeita välikerrosohjelmisto-
jen kehitystyötä varten. Ohjeista on apua 
niin rajoitetulla mobiilialustalla toteutetta-
vaan kuin useiden kohdealustojen väliseen 
ohjelmistokehitykseen.

Mobiilien vertaisverkkojen 
sovelluskehitys helpommaksi

tekijöiden että potilaiden matkustamisesta 
aiheutuvia kustannuksia. 

Etäterveydenhuollon onnistumiseen vai-
kuttavia tekijöitä on väitöskirjassaan selvit-
tänyt terveystieteiden maisteri Tiina Vuo-
nonvirta. Tutkimuksessa videoneuvottelu-
teknologiaa käytettiin vastaanottotilanteissa, 
neuvotteluissa ja koulutuksessa. Säännöllinen 
etävastaanotto tai -konsultaatio, jossa työn-
tekijät pysyvät samoina, todettiin toimivaksi 
etäterveydenhuollon sovellukseksi.

Tutkimuksen mukaan onnistuneen etäter-
veydenhuollon edellytyksiä laitteiden toimi-
vuuden ja saatavuuden lisäksi ovat sen sovel-
tuminen potilaille, työntekijöille, prosesseil-
le ja organisaatiolle. Erityisesti pitkäaikaisista 
tai harvinaisista sairauksista kärsivät potilaat 
hyötyvät videoneuvotteluiden kautta saadus-
ta erikoislääkärin asiantuntemuksesta. 

haasteellista teknologian hyödyntäminen 
on silloin, kun potilaalla on useita eri sairauk-
sia, huono kuulo tai käsin tehtävää tutkimus-
ta vaativa sairaus. Työntekijöiden asenteet 
eivät estä uuden teknologian käyttöä, mutta 
siihen tottuminen voi vaatia oman aikansa. 

Etäteknologian hyödyntäminen terveyden-
huollossa on vähäistä, vaikka sen käytön on 
todettu parantavan muun muassa hoidon 
saatavuutta, laatua ja jatkuvuutta. videoneu-
votteluteknologia vähentää lisäksi sekä työn-
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Opettajan ja oppilaan kohtaamisella on eri-
tyistä merkitystä. Se, miten opettaja suhtau-
tuu oppilaisiinsa ja toimii heidän kanssaan, 
muistetaan tarkoin.

Kasvatustieteiden maisteri Minna Uiton 
väitöstutkimuksessa omia opettajamuistojaan 
kertoivat kasvatusalan opiskelijat ja opetta-
jat sekä eri-ikäiset naiset ja miehet lehdessä 
julkaistun kirjoituspyynnön pohjalta. Muistot 
kuvasivat opettajan eleitä, ääntä, ulkonäköä 
ja pukeutumista. Myös inhimilliset paljastuk-
set opettajan henkilökohtaisesta elämästä 
olivat jääneet mieleen.

Muistoissa kuvattiin välittäviä, kannusta-
via ja oppilaistaan kiinnostuneita opetta-
jia, mutta myös oppilaita nöyryyttäneet ja 
epäoikeudenmukaisiksi koetut tilanteet oli-
vat säilyneet muistoissa. Lisäksi muistoihin 

Opiskelijoiden ryhmäohjauksel-
le on tilausta ja se kannattaa va-
kiinnuttaa osaksi korkeakoulujen 
ohjausta, on todettu valtakun-
nallisessa valmis tutkinto työelä-
mävalttina -hankkeessa. Ryhmä-
ohjaus antaa ryhtiä opintoihin 
ja nopeuttaa valmistumista, tu-
kee opiskelijan urasuunnittelua ja 
ammatillista kasvua sekä edistää 

Johtamisen 
osaamista 
Oulusta 
Hongkongiin

Oulun yliopiston tuotantotalou-
den osaston hongkongin poly-
tekniselle yliopistolle myymä joh-
tamiskoulutus järjestettiin Oulus-
sa viikon mittaisena marraskuus-
sa. Yliopiston osaamiseen ja alu-
een yrityksiin tutustui kahdeksan 
Master of Business Administrati-
on eli MBA-tutkintoa suorittavaa 
opiskelijaa professori H. C. Manin 
johdolla.

Opetus toteutettiin kymme-
nen luennon ja useiden yritys-
esittelyiden kautta. Luennoissa 
käsiteltiin muun muassa suoma-
laista innovaatiojärjestelmää, eri-
laisia liiketoimintamalleja inno-
vaatiotoimintaan ja teknologia-
johtamisen prosessia. Luennoit-
sijoina toimivat tuotantotalou-
den osaston professorit Pekka 
kess ja Harri Haapasalo.

Pekka Kess pitää johtajakoulu-
tuksen myymistä muihin maihin 
hyvänä keinona luoda kontakteja 
ja edistää yhteistoimintaa. ”heti 
vierailun jälkeen meiltä kyseltiin 
mahdollisuutta tutkijatohtorin 
työhön osastollamme”, hän ker-
too. Opettajille koulutuksen tar-
joaminen on Kessin mukaan hyvä 
keino arvioida opetuksen sisällön 
soveltuvuutta muihin maihin. 

Tuotantotalouden osasto on 
myynyt johtajakoulutusta aiem-
min myös muihin maihin. Esimer-
kiksi Egyptissä se on järjestänyt 
täydennyskoulutusta innovaatio-
toimintaan ja johtamiseen liittyen. 

työelämään siirtymistä. 
valtti-hankkeessa järjestettiin 

lukuvuosien 2009–2011 aikana 
yhteensä 70 opinnäytetyö-, opis-
kelu- ja uraryhmää, joihin osal-
listui 400 opiskelijaa. Ryhmäoh-
jauksella tuettiin menestyksek-
käästi korkeakouluopiskelijoiden 
valmistumista ja työllistymistä 
seitsemässä eri korkeakoulussa 

Ryhmäohjaus 
nopeuttaa opintoja

oli saattanut jäädä yksityiskohtaisesti jokin 
opettajaan liittyvä lyhyt hetki, joka koettiin 
merkitykselliseksi. 

Muistot opettajista eivät olleet aina yksin-
omaan kielteisiä tai myönteisiä, vaan myös 
niiden sekoituksia, ja opettajien ja oppilaiden 
väliset suhteet saattoivat muuttua. Joskus 
suhde jatkui kouluvuosien jälkeenkin, ja 
opettajasta tuli esimerkiksi elinikäi-
nen ystävä.

Uiton mukaan opettajankoulu-
tuksessa on tärkeää käsitellä op-
pilaiden kohtaamista ja siihen 
liittyviä haasteita. Opettajien 
ja oppilaiden välisillä suhteilla 
tulisi olla aikaa ja tilaa raken-
tua koulun kiireisessä arjessa.

Opettaja jättää vahvan muiston

Rovaniemellä, Oulussa ja vaasas-
sa. Ryhmätyöskentelystä hyötyi-
vät eniten opinnoissaan epävar-
mat ja opinnäytetyössään paikal-
leen jämähtäneet opiskelijat. 

Projektipäällikkö kaisa karhu 
hanketta koordinoivasta Oulun 
yliopiston ohjaus- ja työelämä-
palveluista on tyytyväinen tu-
loksiin. ”Projekti onnistui hyvin, 
mutta vielä on kehitettävää. Työ-
elämäelementtejä on lisättävä 
opintoihin”, hän sanoo. Uraryh-
mätoiminta on Karhun mielestä 
sisällytettävä olennaiseksi osaksi 
opiskelua.

Ryhmien kautta opiskelijat 
ovat oppineet tunnistamaan pa-
remmin oman osaamisensa. ver-
taistuen kautta katsotaan työelä-
mää laajemmin ja tunnistetaan 
omat mahdollisuudet. ”Opiske-
lijan on tärkeää laatia työelämän 
suhteen toimintasuunnitelma ja 
löytää oma ammatillinen identi-
teetti,” Karhu selittää.

Karhun iloksi toimivimmat ryh-
mämallit jatkuvat mukana olleissa 
korkeakouluissa ja joissakin jopa 
pysyvänä osana perustoimintaa.
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Internationalising  
Alumni Campus
University of Oulu alumni are spread across all continents. 
Largest groups live in Canada, United States and China. In 
Europe, Great Britain, Germany, Belgium, Spain, Norway, 
Switzerland and France are popular locations. Sweden is 
currently home to 300 University of Oulu Alumni.

Most of our alumni abroad are mostly Finns living abroad. 
International master’s programmes internationalise the alumni 
body both in Finland and abroad. Today, the total number of 
graduates from  international master’s programmes does not 
reach a hundred but in the near futute, we should see over a 
hundred of them graduating each year. 

The internationalising campus is a demand for a more 
international Alumni Relations. Together with International 
Student Services, the Alumni Relations has been preparing 
an action plan for international alumni activities. Top priority 
is given to offering the Alumni Network in English. Also, 
international alumni will be sent an alumni newsletter in English 
twice a year; we strive to send the very first one even this year.

In the world of international education applicants are not the 
only ones making the decision: the parents play an important 
role in choosing the place of study. This emphasises the role 
of international alumni: they have a first-hand experience to 
share. Not only can they tell about the high quality education 
but also about the fact Finland and Oulu are safe places to live 
in. Also,  the international alumni can convey the message in 
the local language,  a fact which seems to be of importance 
especially to the parents. 

To support student recruitment, the Alumni Relations and 
International Student Services are developing the University of 
Oulu Ambassadors Programme. The programme aims to train 
graduating international students to act as representatives of 
the University of Oulu at, for example, students fairs. Also, the 
programme is seen as a means to encourage the new alumni to 
stay connected and engaged with the university. There might 
soon exist a “University of Oulu Alumni in China” group.

Some of the international alumni will stay in Finland, some 
plan for a career abroad – like so many University of Oulu 
graduates. In the future, we hope to see the University of Oulu 
connect to its alumni not only in Oulu but also in helsinki, 
Brussels or Shanghai.

Alumnitoiminta  
kansainvälistyy
Oulun yliopiston alumneja asuu  kaikilla mantereilla. Suurempia 
alumniryhmittymiä on Kanadassa, Australiassa, Yhdysvalloissa ja 
Kiinassa. Euroopassa keskittymiä löytyy Isosta-Britanniasta, Sak-
sasta, Belgiasta, Espanjasta, Norjasta, Sveitsistä ja Ranskasta. Län-
sinaapuri Ruotsi on vetänyt puoleensa yli 300 alumnia. 

Ulkomailla asuvat alumnimme ovat pääosin ulkosuomalaisia. 
Kansainväliset maisteriohjelmat kansainvälistävät kuitenkin alumni-
kuntaa sekä kotimaassa että ulkomailla. Tällä hetkellä kansainvälis-
ten maisteriohjelmien alumnit ovat vielä laskettavissa muutamissa 
kymmenissä, mutta jo lähitulevaisuudessa heitä valmistunee vuo-
sittain satakunta.  

Kansainvälistyvä kampus haastaa alumnitoiminnan kehittymään. 
Kansainväliselle alumnitoiminnalle on sorvattu toimintasuunnitel-
maa yhdessä Oulun yliopiston kansainvälisten opiskelijapalvelujen 
kanssa. Ensimmäisenä kehittämiskohteena on alumnitoiminnan 
kulmakiven, alumniverkoston, palvelun tarjoaminen myös englan-
niksi. Alumniverkoston sisällön ja toimintojen ohella myös uutiskir-
je toteutetaan jatkossa kahdesti vuodessa englanniksi. 

Kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla opiskelupaikasta päättä-
vät nuoren lisäksi hänen vanhempansa. Oulun yliopiston alumnilla 
on jaettavanaan opiskelupaikasta omakohtainen ja uskottava tari-
na. hän voi kertoa, että Suomi ja Oulu ovat turvallisia paikkoja ja 
opetus on laadukasta. vanhemmille on erityistä merkitystä sillä, 
että tieto on saatavilla omalla äidinkielellä.

Oulun yliopiston opiskelijarekrytoinnin tueksi kehitetään Uni-
versity of Oulu Alumni Ambassadors -ohjelmaa. Se perehdyttää 
valmistumassa olevia kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoi-
ta Oulun yliopiston edustajiksi. Samalla valmistumassa oleville an-
netaan eväät aktiiviseen alumniuteen. Ehkä piankin nähdään esi-
merkiksi University of Oulu Alumni in China -ryhmä. 

Osa muista maista tulleista opiskelijoista jää Suomeen, osa 
suuntaa ulkomaille. Myös monet suomalaiset opiskelijat liikkuvat ja 
tekevät uransa tai osan urastaan ulkomailla. Toivottavasti tulevai-
suudessa yliopisto kohtaa alumnejaan myös muulla kuin Oulussa, 
oli se sitten helsingissä, Brysselissä tai Shanghaissa. 

Karoliina Kekki

alumnikoordinaattori
Oulun yliopisto

Alumni Relations
University of Oulu
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 � Ensimmäistä suomalaisen rauhannobelis-
tin, presidentti Martti Ahtisaaren valtakun-
nallista nimikkopäivää vietettiin Oulussa 16. 
marraskuuta korostamalla suvaitsevaisuuden 
ja sovittelutaidon merkitystä rauhan vahvista-
miseksi maailmassa.

Ahtisaaren näkemyksiä kuultiin päivään 
kuuluneessa juhlatilaisuudessa Oulun yliopis-
ton Saalastinsalissa. hänen mielestään Poh-
joismaiden tulisi nykyistä aktiivisemmin teh-
dä omaa tasa-arvoon ja kaikkien hyvinvoin-
tiin tähtäävää yhteiskuntamalliaan tunnetuksi 
maailmalla. Oikeudenmukaisuuteen ja koh-
tuullisuuteen pyrkivä taloudellisten resurssien 
jako luo hänen mukaansa merkittävän perus-
tan rauhan säilymiselle.

”Kansainvälisellä kentällä toimivan on ym-
märrettävä sekä mikro- että makrotaloudel-
lisia kysymyksiä, jotta hän voi todella tehdä 
rauhaa, sillä konfliktien taustalla on aina myös 
taistelu resursseista”, Ahtisaari sanoi.

hän antoi merkittävän roolin yliopistokou-
lutukselle ja toivoi sen tuottavan hyvän kou-
lutuksen saaneita, korkean etiikan ja vastuun-
tunnon omaavia asiantuntijoita elinkeinoelä-
män palvelukseen. Nimeään kantavan, Oulun 
yliopistossa toimivan Martti Ahtisaari Insti-
tuutin toiminnan keskeisiksi tavoitteiksi hän 
näki huippuosaamisen ja kansainvälisyyden.

Presidentti Ahtisaari esitti myös usei-
ta kannanottoja maailmantaloutta koskeviin 
ajankohtaisiin kysymyksiin ja ongelmiin. vi-
deokooste juhlatilaisuudesta on katsottavis-
sa Martti Ahtisaari Instituutin verkkosivuilla: 
www.maigbe.fi

Presidentti Martti Ahtisaari toivoi valtakunnallisen nimikkopäivänsä juhlatilaisuudessa eurooppa-
laisten yliopistojen tarjoavan koulutusmahdollisuuksia, erityisesti tohtorikoulutusta muilta man-
tereilta tuleville nuorille. Koulutetuista tulee muutoksen agentteja kohti hyvinvointia heidän pala-
tessaan työhön kotimaahansa. Hyvä esimerkki tästä hänen mukaansa on Kiina.

Oikeudenmukainen talous takaa rauhaa
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K ansainvälisen talouden ja liike-
toiminnan tutkimus- ja kou-
lutusyksikkö Martti Ahtisaari 
Instituutti, Martti Ahtisaari In-

stitute of Global Business and Economics, 
perustettiin Oulun yliopiston taloustietei-
den tiedekuntaan vuonna 2008. Instituutin 
tehtävä on tiedekunnan kansainvälistämi-
nen ja kehittäminen sekä yliopiston liike-
elämäsuhteiden rakentaminen.

“Kauppatieteellinen ala oli Pohjois-Suo-
messa aliedustettu suhteessa väestöön. Pit-
källä tähtäimellä Pohjois-Suomen elinkei-
noelämän kehittymisen ja menestymisen 
yksi tärkein kulmakivi on se, että meillä on 
korkean kansainvälisen tason osaajia myös 
taloudessa, aivan kuten lääketieteessä, hu-
manistialoilla ja tekniikassa”, instituutin 
varajohtaja Sauli Sohlo korostaa ja jatkaa: 
”Liiketoiminnan ja talouden osaaminen on 
Pohjois-Suomen tasapainoisen kehittymi-
sen elinehto.”

Instituutin johtaja Veikko Seppänen on 
samaa mieltä: “Enää ei pelkkä tekninen tie-
totaito riitä, ratkaisuja pitää osata hyödyn-
tää ja käyttää.” 

Seppänen näkee instituutilla myös laa-

jempaa merkitystä: “On tärkeää, että maa-
ilmassa on taloudellista hyvinvointia ja että 
siihen kiinnitetään huomiota. Nyt on näh-
ty, että talouden muutokset eivät ole enää 
paikallisia ja vähäisiä, vaan ne koskettavat 
suurta ihmisjoukkoa.”

”Ei kaikista tarvitse tulla business-mie-
hiä ja -naisia, mutta talouden perusasioi-
den ymmärtäminen on tärkeä juttu. On 
hyvä huomata esimerkiksi, että nuorten 
suosioon päässeiden pikavippien vuosi-
korko saattaa nousta satoihin prosenttei-
hin, vaikkei sitä mainostaja halua näky-
västi kertoakaan”, Sohlo pohtii. Hän pe-
räänkuuluttaa yhä parempaa yleissivistystä 
myös talouden näkökulmasta.

Parempia liikeelämäyhteyksiä

Martti Ahtisaari Instituutilla on kolme laa-
jempaa tutkimushanketta. Niissä haetaan 
vastauksia yritystoiminnan syntymisen, 
kasvun ja johtamisen kysymyksiin kan-
sainvälisestä näkökulmasta. 

”Viime vuosikymmeninä Suomessa on 
ollut paljon yritystoiminnan kehityshank-
keita, joissa toiminta pilkotaan projektei-

MaRTTi aHTisaaRi 
iNsTiTuuTTi
vahvistaa pohjoisen 
talousosaamista
kansainvälisen talousalan Martti Ahtisaari Instituutti pyrkii lisäämään 

opiskelijoiden ja liike-elämän yhteyksiä. Se auttaa myös pohjoissuo-

malaisia yrityksiä kasvuun ja kansainvälisyyteen. Tavoitteena on, että 

nuoret talousosaajat jäävät rakentamaan pohjoista uuteen nousuun  

– kuten insinöörit aikoinaan. 

TEKSTI: RAIJA TUOMINEN
KUvA: PEKKA hUOvINEN / STUdIO P.S.v.

Johtajat Sauli Sohlo ja Veikko Seppänen 
haluavat instituutin toiminnalla nostaa 
suomalaisen talousalan asiantuntemuksen 
korkealle kansainväliselle tasolle muun 
muassa kouluttamalla alalle osaajia.
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 � kansainvälinen talouden ja 
liiketoiminnan tutkimus- ja 
koulutusyksikkö

 � vahvistaa taloustieteiden tiedekunnan 
kansainvälisyyttä, tavoitteena 
vuoteen 2015 mennessä tunnustettu 
kansainvälisen tason kauppakorkeakoulu 
(kaksi akkreditointihanketta menossa)

 � yksi Oulun seudun innovaatioallianssin 
osaamiskeskuksista

kolme laajaa tutkimushanketta
 � Oulu Growth Lab – International 
Growth of New Technology-Based Firms 
(OGL): keskittyy uuden liiketoiminnan 
luomiseen ja kasvuun liittyviin 
kysymyksiin erityisesti pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä.

 � Mergers and Acquisitions as a Strategy 
for Growth (MASG): selvittää 
kansainvälisten yritysostojen merkitystä 
yritysten kasvusuunnitelmissa.

 � Energy, Biodiversity and Natural 
Resources (EBN): selvittää 
sähkömarkkinoiden ja metsien suojelun 
kustannustehokkuutta ja vaikutusta 
hyvinvointiin.

 

kolme kansainvälistä maisteriohjelmaa
 � International Business -ohjelma: 
keskittyy kansainvälisen liiketoiminnan 
luomiseen ja kehittämiseen 
globaaleilla markkinoilla; sisältää mm. 
kansainvälistymistä ja kasvua tukevia 
opinnäytetöitä alueen yrityksille.

 � Financial and Management Accounting 
-ohjelma: keskittyy sisäisen ja 
ulkoisen laskentatoimen kysymyksiin 
kansainvälisillä markkinoilla toimivissa 
yrityksissä .

 � Finance-ohjelma: keskittyy 
kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden 
toiminnan ja kansainvälisen 
yritysrahoituksen kysymyksiin.

Muu toiminta
 � liikkeenjohdon maksulliset eMBA- ja 
full-time MBA -koulutusohjelmat

 � yrityksille räätälöidyt lyhytkestoiset 
liikkeenjohdon koulutukset

 � match making -tapahtumat opiskelijoille 
ja yrityksille

 � korkean tason talousseminaarit ja 
asiantuntijaseminaarit elinkeinoelämän 
edustajille

www.maigbe.fi

MaRTTi aHTisaaRi iNsTiTuuTTi lYHYEsTi

hin, pieniin palasiin. Kun yrittämisessä 
on toisessa päässä liikeidea ja toisessa ää-
ripäässä vakiintunut, alallaan tunnettu ja 
menestyvä yritys, väliin jää monta vaihet-
ta, jotka tulee hallita. Siksi on tärkeää saada 
aikaan kokonaisvaltaisempi näkökulma”, 
Seppänen kertoo.

Instituutti tarjoaa opiskelijoille kol-
me kansainvälistä maisteriohjelmaa, jois-
sa opiskelee yli sata ulkomaista opiskelijaa. 
”Toivon, että pohjoissuomalaiset yritykset 
avaisivat ovia näille opiskelijoille”, Sohlo 
vinkkaa. Ulkomaisten opiskelijoiden kaut-
ta yritykset ovat saaneet luotua kansainvä-
lisiä kontakteja ja opinnäytetöiden kautta 
käyttökelpoista tutkimustietoa esimerkik-
si kansainvälisestä kaupasta.

Opiskelijoiden ja yritysten yhteyksiä ins-
tituutti rakentaa myös match making -ta-
pahtumilla sekä asiantuntijaseminaareilla, 
joihin kutsutaan yliopistoväen lisäksi mu-

kaan elinkeinoelämän edustajat laidasta 
laitaan. Vuosittain järjestettävässä huippu-
seminaarissa on kuultu muun muassa ko-
missaari Olli Rehniä ja valtionvarainmi-
nisterinä toiminutta entistä puhemies Sau-
li Niinistöä.

Itseoikeutettuna puhujana on kuultu 
myös presidentti Martti Ahtisaarta, joka 
antoi instituutille nimensä. Sekä Seppänen 
että Sohlo ovat kiitollisia presidentin tu-
esta. Muun ohella presidentin toimisto on 
tarjonnut opiskelijoille harjoittelupaikkoja 
ja auttanut korkeantason puhujien hankki-
misessa.

Nobelisti, kansainvälisenä rauhan mie-
henä tunnettu Ahtisaari on Seppäsen ja 
Sohlon mukaan luonteva henkilö talous-
instituutin isäksi: taloudellinen hyvinvoin-
ti on tärkeä tekijä myös maailmanrauhan 
rakentamisessa. �
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Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnan 
yhteyteen on syntymässä yrittäjyyskeskus, 
jossa opiskelijat ja yrittäjät voivat käytännös-
sä testata yritysideoitaan. Yrittäjyyttä edistää 
myös opiskelijoiden Oulu SES -yhdistys.

Yrittäjäsankarit tulevat
”Jotta tulevaisuudessa olisi toimintaa Pohjois-Suomessakin, meidän on pakko rakentaa kulttuuria, 
jonka keskiössä on yrittäjyys”, johtamisen professori Vesa Puhakka Oulun yliopistosta pohtii. Vain 
yrittäjyyden kautta syntyy työpaikkoja ja hyvinvointia. Yliopisto on mukana yrittäjyystalkoissa.

TEKSTI: RAIJA TUOMINEN
KUvAT: O.W. KINNUNEN / STUdIO P.S.v
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Professori Vesa Puhakka hakee tutkimuksis-
saan lainalaisuuksia, joilla liiketoimintaa raken-
netaan nykyisessä nopeasti muuttuvassa toi-
mintaympäristössä

”Meidän täytyy tehdä jota-
kin, jotta meille syntyy 
uusia kansainvälisiä ja 
kasvuhakuisia yrityksiä, 

jotka pystyvät työllistämään, ja jotta yrittä-
minen on haluttavaa. Yrityksiä ja työpaikko-
ja valuu muualle, tarvitsemme uutta.”

Näin lataa johtamisen professori Vesa Pu-
hakka, joka toimii tutkijana Martti Ahtisaari 
Instituutin tutkimushankkeessa Oulu Growth 
Lab – International Growth of New Technology 
-Based Firms. Hankkeessa tutkijat selvittele-
vät sitä, miten uusi liiketoiminta syntyy, miten 
se kansainvälistyy ja kasvaa ja miten yritysten 
strateginen johtaminen toimii alati muuttu-
vassa liiketoimintaympäristössä. 

”Tämän päivän dynaamisessa toimin-
taympäristössä asiat ovat monimutkaisia 
ja ne tapahtuvat nopeasti. Johtajat ja yrit-
täjät tekevät asioita, mutta useinkaan he ei-
vät tiedä, mitä tekevät. Me tutkijat pyrim-
me käytännön arkipäivän johtamisen ja lii-
ketoiminnan tutkimisen kautta muovaa-
maan teoriaa siitä, miten tämän päivän yri-
tystoimintaa johdetaan ja liiketoimintaa 
rakennetaan”, Puhakka kuvaa. Teoriatie-
don myötä tutkijat hakevat lainalaisuuksia, 
joista yritystoiminta voisi hyötyä.

Yhteiskunta tarvitsee 
kasvuyrityksiä

Parhaillaan tutkijat analysoivat yrityksen 
kasvua. Aineistoa on kerätty Oulun seu-
dulta, Piilaaksosta, Bostonista ja Israelista.

”Olemme löytäneet alueellisesti isoja ero-
ja. Kalifornian Piilaaksossa, kasvuyrittämi-
sen kehdossa, joka ikinen toimija, eli yrittä-
jät, opiskelijat tai vaikkapa lakitoimistot, ja-
kaa yhteisen tekemisen. Kaikkien ajatukse-
na on, että pitää luoda kasvavia yrityksiä. 
Meille Oulussa se ei ole tavoite. Meillä tavoi-
te on perustaa yritys, joka pysyy hengissä”, 
Puhakka jatkaa.

Hänen mukaansa kasvun tavoittelu liit-
tyy siihen, että haetaan liiketoimintaa, jolle 
on oikeasti kysyntää. Eli löytyy ihmisiä, jot-
ka haluavat ostaa yrityksen tuotteita tai pal-
veluja. ”Nyt ei ole niin. Suurin osa yrityksis-
tä kitkuttelee juuri ja juuri. Kasvuyritykset 
luovat sitä vaurautta, jolla kaikki muut pal-
velut pystytään kustantamaan. Kasvuyri-
tykset työllistävät.”

Puhakka muistuttaa kuitenkin, että jo-
kaisen yrityksen ei ole edes kannattavaa 

hakea kasvua. ”Perinteiset pk-yritykset 
ovat myös äärimmäisen arvokkaita. Me 
tarvitsemme niitä, ja siksi niitä pitää auttaa 
ja kehittää ihan samalla tavalla.”

Liiketoiminnan kansainvälisyys on toi-
nen tärkeä tutkimusaihe. Vaikka yrityk-
sen markkinat ovat kotimaassa, se ei voi 
enää sulkea silmiään kansainvälistymisel-
tä: internetkauppa on laajentanut kilpailun 
maailmanlaajuiseksi.

Oppia kantapään kautta

”Oikeammin puhuisin Oulu Business De-
sign Factorysta”, Puhakka korjaa johta-
mansa tutkimushankkeen nimen. Hanke 
on nimittäin poikimassa ”yritystehtaan”, 
jossa sekä opiskelijat että yrittäjät voivat 
käytännössä testata yritysideoitaan. Yli-
opiston taloustieteiden tiedekunnan lisäksi 
tehdasta ovat rakentamassa Oulun seudun 
ammattikorkeakoulu, Technopolis, VTT ja 
Oulun kaupunki. Rahoittajana on Pohjois-
Pohjanmaan liitto yli miljoonalla eurolla.

”Haluamme viedä opiskelijat oppimaan 
aitoon ympäristöön ja työstämään konk-
reettisesti uutta liiketoimintaa”, Puhakka 
kertoo. Yliopiston läheisyydessä vuoden 
alusta aloittava yrittäjyyskeskus on avoin 
eri tiedekuntien opiskelijoille. Koska paik-
ka toimii myös pk-yritysten kehitystehtaa-
na, toiminnan kautta syntyy luontevia yh-
teyksiä opiskelijoiden ja yrittäjien välille.

”Tavoitteemme on, että omat opiskelijam-
me kiinnittyvät toiminnan kautta pk-yritys-
ten toimintaan. Saavat jalkansa oven väliin”, 
sanoo Puhakka. Yrittäjyyskeskuksessa syn-
tyy myös oppimisen kannalta hyviä verkos-
toja, kun mukana toimivat kokeneet yrittä-
jät. Tehtaan avulla opiskelijat pääsevät luen-
to-opetuksen lisäksi tekemään itse.

”Suomessa on perustettu teknisesti suun-
tautuneita keskuksia. Tämä on ensimmäi-
nen merkittävä iso avaus talouden puolella. 
Meillä on paljon huippuosaamista eri aloil-
la. Nyt tarvitaan liiketaloudellista osaamis-
ta, joka kykenee muuttamaan muuta osaa-
mista työpaikoiksi.”

ICT-ala on vahvasti mukana hankkees-
sa, mutta Puhakka ei sulje mitään alaa pois 
toiminnasta: ”Tarvitsemme monenlaisia 
yrityksiä, jotka ruokkivat entistä innovatii-
visempien ja luovempien yritysten syntyä. 
Oulun seudulla on esimerkiksi useita kas-
vatustieteisiin perustuvia firmoja, muun 

muassa moderneja oppimisympäristöjä te-
keviä yrityksiä.”

Kulttuuri muuttumassa

Miltä näyttää yrittämisen tulevaisuus? 
Martti Ahtisaari Instituutin johtaja, pro-
fessori Veikko Seppänen kannustaa nuoria 
ihmisiä valitsemaan yrittämisen ”vaihto-
ehdoksi A”. Seppänen innostui kovasti kil-
pailusta, jonka järjesti opiskelijoiden yrit-
tämistä edistävä yhdistys Oulun SES viime 
keväänä. Eri tiedekuntien suomalaiset ja 
ulkomaiset opiskelijat kilpailivat ryhmissä 
parhaasta liikeideasta, jolla kaupallistetaan 
valmiiksi kehitetty innovaatio.

”Muutamassa viikossa opiskelijat teki-
vät innovaatioille liiketoimintamallit. Kolme 
voittanutta tiimiä olivat yhteydessä asiakkai-
siin, ja ne olisivat saaneet aikaan kaupat. Tu-
lokset ja se, miten nuorten energia purkau-
tui ongelman ääressä, oli todella vaikuttavaa”, 
kertoo Seppänen.

Myös Vesa Puhakka näkee kulttuurin 
muutoksen. Hän muistuttaa, että 1800-lu-
vulla ja jo sitä ennen Oulun seutu oli vah-
va kaupankäynnin keskus; tervan lisäk-
si myytiin paljon muutakin. Nyt kiinnos-
tus kaupantekoon ja yrittämiseen on jälleen 
nousussa: ”Yrittäjyyden tarinaa kirjoitetaan 
Pohjoismaissa uusiksi. Nuoret ovat kiinnos-
tuneempia yrittäjyydestä kuin ennen. Tä-
män päivän sankareita ovat yrittäjät.” �
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a jan loppumista on ennustet-
tu ammoisista ajoista lähtien, 
mutta lukuisista mahdollisis-
ta päivämääristä huolimat-

ta maailma yhä vain porskuttaa eteenpäin. 
Mikä on vialla näissä varmoissa ja tarkois-
sa ennustuksissa?

”Laskuvirhe”, yliopistonlehtori Erkki 
Urpilainen vastaa. Urpilainen on tutkinut 
erilaisia maailmanlopun ennustuksia ja 
mönkään mennyt ennustus ei ole mikään 
uusi juttu. ”Maailmanlopun ennustukset 
ovat viime aikoina lisääntyneet. Se on eh-
kä ainoa enne, jonka itse näen”, Urpilainen 
kertoo.

Internetin myötä maailmanlopun en-
nustusten leviäminen on helpottunut ja 
profetoijat saavat vaivattomammin suu-
ren yleisön. Yhä useammalla tuntuu olevan 
varmaa tietoa lopun aikojen tapahtumista 
ja alkamisesta.

”Mitä enemmän maailmassa tapahtuu 
levottomuuksia, sitä enemmän maailman-
loppua odotetaan. Yhteiskunnan paineet 
purkautuvat osin tätä kautta”, Urpilainen 
selittää. Maailmanloppuennustuksia esiin-
tyy eritoten kristillisen kulttuurivaikutuk-
sen alueella, harvemmin muissa kulttuu-
reissa.

Maailmanlopun ennustaminen lähtee-

kin liikkeelle usein juuri kristillisestä line-
aarisesta aikakäsityksestä: ajalla on alku ja 
loppu. Lopun aikojen odotus on ollut läsnä 
jo alkuseurakunnasta lähtien.

”Monet uskonnot pitävät sisällään jonkin-
laisen maailmanpalon, mutta yleensä se on 
enemmänkin puhdistuminen. Maailma al-
kaa uudestaan parempana paikkana eikä lo-
pu rappioitumisen kautta”, Urpilainen jat-
kaa. Etenkin itämaisissa uskomuksissa aika-
käsitys on syklinen ja tällöin maailma ei var-
sinaisesti lopu vaan alkaa aina uudelleen.

Maailmanloppu 
tarjoaa näköalan

Historiantutkijalle maailmanloppu on 
kiehtova aihe. Oulun yliopiston aate- ja op-
pihistorian oppiaineessa työskentelevälle 
Urpilaiselle se tarjoaa loistavan mahdolli-
suuden tarkastella ihmisen ajattelua eri ai-
kakausina. ”Ennustukset peilaavat hyvin 
ihmisten maailmankuvaa ja yhteiskunnan 
tilaa”, hän kertoo.

Esimerkiksi Urpilainen ottaa 1930-lu-
vulla esiintyneen pohjoisruotsalaisen kor-
pelalaisuuden, joka herätysliikkeenä veto-
si suomenkieliseen väestöön. Tornionjo-
kilaakson ruotsinkielisen kansan kovassa 
painostuksessa liikkeessä alettiin lopulta 

saarnata maailmanlopusta. Korpelalaisiin 
kohdistunut vaino ja ruotsalaistamispaine 
heijastui opissa.

”Maailmanloppua odotetaan yleensä 
kahdesta perussyystä. Ensinnä on toive pa-
remmasta tulevaisuudesta ja toiseksi halu 
saada jonkinlainen, selkeä rakenne todelli-
suudelle: alku ja loppu”, Urpilainen selittää.

”Erityisesti sosiaalisesti heikko-osaisem-
piin kansanryhmiin, jotka ovat kovien olo-
jen vankeja, on aina vedonnut ajatus maa-

ilmanlopusta. Ennustusten avulla voidaan 
avata näiden ryhmien ajatusmaailmaa.”

Nykyaikaiset maailmanlopun ennustuk-
set myös paljastavat, kuinka maailmanku-
va on kehittynyt tieteellisempään suuntaan. 
Maailma ei enää lopukaan seitsenpäisten 
petojen hampaissa, vaan pimeän planeetan 
törmäyksessä tai aurinkomyrskyssä.

”1700-luvulta lähtien tieteellisten selitys-

MaailMaNlOPPu tulee taas
Tuhkaa ja tulikiveä sataa taivaalta, meret tulvivat, kulkutau-

dit riivaavat ja euromaat vaikeroivat velkavaikeuksissa; maa-

ilmanloppu uhkaa! Maailmanlopun ennustuksia on historian 

kulussa esitetty monia ja viime aikoina ne ovat taas lisään-

tyneet. Taustalla ovat uskonto ja yhteiskunnalliset olot. 

TEKSTI: JUhO KARJALAINEN
KUvA: JUhO KARJALAINEN

Nykyaikaiset maailmanlopun ennus-
tukset myös paljastavat, kuinka maa-
ilmankuva on kehittynyt tieteellisem-
pään suuntaan. Maailma ei enää lo-
pukaan seitsenpäisten petojen ham-
paissa, vaan pimeän planeetan tör-
mäyksessä tai aurinkomyrskyssä.
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ten määrä on kasvanut. Tiede esiintyy us-
konnollisen ennustamisen rinnalla, siihen 
sekoitettuna. Eräänlaista tieteen populari-
sointia siis”, Urpilainen valaisee.

Yleensä kaikkien tieteellistenkin maa-
ilmanloppuennustusten takana piilee jos-
sain muodossa kristillinen maailmanku-
va. ”Se voi näkyä esimerkiksi tapahtumien 
päivämäärissä”, Urpilainen jatkaa.

Onnellinen loppu?

Tällä hetkellä ehkä suosituin maailmanlo-
pun ennustus pohjaa Keski-Amerikan ma-
ya-intiaanien laskelmiin. Mayat tunnetaan 
loistavina tähtitieteilijöinä, jotka osasivat 
laatia tarkkoja kalentereita jo tuhat vuotta 
ennen ajanlaskun alkua.

Mayojen aikakäsitys pohjasi sykleihin, 
ja maya-kalenterin viimeinen, eli kahdes-
toista kierto päättyy 21.12.2012, jolloin it-
se ajankin katsotaan ennustuksen mukaan 
loppuvan.

”Maya-ennustus on erikoinen siinä mie-
lessä, että sen tulkintoihin ei ole liitetty mi-
tään kristinuskoon viittaavaa. Se on saanut 
tuekseen paljon luonnontieteellisiä selityk-
siä ja sitä on levitetty etenkin new age -liik-
keen piirissä”, Urpilainen kertoo.

New age -liikkeen kannattajat ovat ko-

Yliopistonlehtori Erkki Urpilaisen 
mukaan maailmanloppua tutkivan 
kannattaa aloittaa Raamatun  
Ilmestyskirjasta. Urpilaisen hal-
lussa on näköisteos vuoden 1642 
Raamatusta eli ensimmäisestä 
suomen kielellä julkaistusta.

Vuosi 1000 Oppineiden kes-
kuudessa vuosituhannen 
vaihtuminen herätti paljon 
odotusta ja pelkoa. Kansan 
keskuudessa se sen sijaan ei 
juuri herättänyt huomiota.

Vuosi 1260 Joachim Fiorelai-
sen ennustus sai paljon huo-
miota Keski-Euroopassa.

Vuodet 1843–1844 Adven-
tistisen liikkeen johtajan Wil-
liam Millerin ennustus herät-
ti paljon huomiota myös liik-
keen ulkopuolella.

1.10.1914 Jehovan todistajien 
ensimmäinen ennustus.

Vuosi 1961 Oulun profetian 
johtaja Laila heinonen julisti 
Suomen kansan tuhoa, ellei 
se tee parannusta.

Vuosi 2000 vuosituhannen 
vaihtuminen aiheutti maail-
manloppuennustusten vyöryn. 

rostaneet maya-ennustuksen positiivisia 
piirteitä: maailmanloppu käsitetään raja-
pyykkinä, jolloin syntyy niin sanottu uusi, 
hengellinen ihminen.

”Loppu ei tällöin ole fyysinen vaan hen-
kinen, josta seurauksena on onnellisuuden 
ja hyvinvoinnin aika. Tällaiset positiiviset 
ennustukset ovat kuitenkin harvemmassa”, 
Urpilainen arvioi. Itse hän ei myönnä nä-
kevänsä maya-ennustuksessa sen enempää 
todellista uhkaa kuin muissakaan.

Jos jotakuta kiinnostaa maailmanloppu, 
paras lähde sen tutkimiseen on Urpilaisen 
mielestä Raamatusta löytyvä Johanneksen 
ilmestys. ”Ilmestyskirja on erityisen antoi-
sa kohde. Sieltä löytyy paljon tulkittavaa.”

Erkki Urpilainen on pitänyt luentosar-
jan maailmanlopusta muutaman kerran ja 
kurssit ovat olleet täynnä. Aihe on suosittu 
erikoisuutensa takia. Seuraava luentosarja 
järjestetään syksyllä 2012, lähellä pelättyä 
maya-ennustuksen päivämäärää.

Urpilaisella on syynsä pitää kurssi juuri 
tuolloin: ”Täytyyhän opiskelijoille kertoa, 
mitä tuleman pitää!” �

Toim. huom: Viimeisin ennustettu maail-
manloppu koitti 28.11.2011 kello 23.59. Kun 
luet tätä lehteä, voit liittää senkin sarjaan mo-
nia aiempia toteutumattomia ennustuksia.

Mielenkiintoisia 
maailmanlopun 
ennustuksia
Koonnut Erkki Urpilainen.
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Hip hopin kyky uusiutua ja su-
lautua uusiin ympäristöihin 
herätti tutkijatohtori Mervi 
Tervon kiinnostuksen jo kau-

an ennen tutkimuksen aloittamista. ”Telk-
karista tuli joskus dokkari amerikkalaises-
ta ghettorapista, ja siitä sitten lähti ajatus, 
että miten tällainen kontekstisidonnainen 
kulttuuri on pystynyt leviämään ympäri 
maailman”, Tervo muistelee hip hopin lo-
kalisaatiota, eli uusiin paikkoihin sopeu-
tumista, käsittelevän tutkimuksensa alku-
sysäystä. 

Tutkimustyötä hän tekee Oulun yliopis-
ton maantieteen laitoksessa. Oppiaineen 
menetelmien hän kiittää sopivan erinomai-
sesti hip hopin tutkimiseen, sillä kaupun-
kitila on olennainen osa kulttuuria. Suo-
men Akatemian rahoitus hankkeelle jat-
kuu ensi vuoden loppuun saakka. 

Suomeen hip hop ja räp-musiikki ran-
tautuivat 1980-luvun alussa elokuvien 
kautta, mutta aluksi levytyksiä tehtiin vain 
muutamia. ”1980-luvun huumoriräp ei ole 
niinkään kytköksissä amerikkalaiseen hip 

hop -kulttuuriin, vaan ennemminkin suo-
malaiseen populaarimusiikin kenttään. 
1990-luvulla jotkut artistit yhdistivät mu-
siikkiinsa elementtejä hip hopista, mutta 
varsinainen räp-skene muodostui Suomeen 
vasta vuosituhannen vaihteessa”, Tervo va-
lottaa suomiräpin historiaa. 

Tutkimusaineistonaan Tervo on käyt-
tänyt 111 musiikkivideota vuosilta 1998–
2010. Aineiston monipuolisuus ja laatu yl-
lätti tutkijan jo alkutaipaleella. ”Montaa 
samanlaista musavideota ei aineistossa ole. 
Olin hämmästynyt siitä, kuinka taitavia te-
kijöitä tästä maasta löytyy. Mukana on tosi 
eteviä muusikoita ja kynän käyttäjiä”, hän 
kehuu. 

Kaamosta ja Koskilinjoja

Useissa räp-videoissa on säilynyt piirtei-
tä amerikkalaisesta hip hop -estetiikasta: 
löysät vaatteet, korut ja lippalakit korista-
vat monia suomalaisiakin räppäreitä. Ar-
tisteille on tavallista myös esiintyä videoilla 
oman porukkansa eli possen ympäröimä-

nä, mikä sekin on lainattu alkuperäisestä 
hip hop -kulttuurista.

Pelkällä kopioimisella ei kuitenkaan 
Suomessa menesty. ”Yksikään artisti, joka 
nojaa esiintymisessään ainoastaan muual-
ta lainattuun, ei ole saavuttanut Suomessa 
suurta suosiota”, Mervi Tervo kertoo.

”Jengit ja niihin liittyvä väkivalta ei-
vät ole osa suomalaista kaupunkielämää. 
Meillä järjestäytynyt rikollisuus on pää-
osin piilossa ja poliisiväkivaltaa ei esiinny 
juuri lainkaan.” Uskottavuutta ei saavute-
ta sanailulla, johon yleisö ei pysty samais-
tumaan.

”Tavallisesti tyylit ja asenteet alkavat su-
lautua paikallisiin elementteihin. Yksi tapa 
lokalisoida räp-musiikkia on sekoittaa sii-
hen paikallista musiikkia tai sanoituksia”, 
Tervo toteaa. Esimerkiksi Ezkimon kappa-
leessa Tytöt moi kuullaan pätkiä Esa Paka-
risen levyttämästä Severi Suhosen jenkasta.

Oman kielen käyttäminen on merkittä-
vin tapa saattaa räp uuteen ympäristöön. 
Suomessa uran uurtajia omalla kielellä räp-
päämisessa ovat Fintelligensin Elastinen ja 

MET’ OllaaN laPPalaisia
 – räp-musiikki löysi paikkansa myös pohjolasta

Voi olla vaikea kuvitella New Yorkin ghetoissa 

1970-luvulla syntyneen alakulttuurin kotiutuvan  

yhteen koulutuksen ja tasa-arvon kärkimaista.  

Hip hop on siinä kuitenkin onnistunut, sillä Suo-

meen on muodostunut viimeisten vuosikymmenten 

aikana kirjava ja elinvoimainen hip hop -kulttuuri, 

jota sävyttävät omasta ympäristöstä tutut piirteet. 

TEKSTI: TOMMI RIEKKI
KUvAT: TOMMI RIEKKI JA TUIJA KARhINEN
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Räp-musiikista ei Tervon mukaan yli-
päätään kannata lähteä yleistyksiä teke-
mään. ”Räpista on tosi vaikea löytää mi-
tään trendejä. Musiikkigenret ovat räpin si-
sälläkin niin pirstoutuneita erilaisiin tyy-
leihin ja lähtökohtiin.”

Jo itse räpin tai hip hopin rajaaminen on 
haastava tehtävä. ”Kuka sen voi määrittää, 
mitä on hiphop tai räp? Määrittääkö sen 
puristi vai ne tekijät, jotka kokevat itse te-
kevänsä hip hoppia?”, Tervo pohtii. 

Hänen aineistonsa perusteella räpissä on 
tapahtunut selkeä kaupallistuminen ja ra-
diosoiton lisääntyminen. Siihen sekoitetaan 
entistä enemmän poppia ja tanssia, mikä ei 
varmasti kaikkia puristeja miellytä. 

Suomiräpin pioneerit eivät kuitenkaan 
juuriaan hylkää. Edes muutto Helsinkiin 
ei ole saanut Rollon (Rovaniemen) kasvat-
teja Hannibalia ja Soppaa unohtamaan ko-
tiseutuaan ja omaa näkemystään pohjolan 
räpistä: Ex-Tulenkantajat julistavat:

”Pohjoiset landespedet, ai että vai paskamaisia?
Se on väärin poika, met’ ollaan lappalaisia!”

Iso H. He ryhtyivät sanoittamaan suomeksi 
1990-luvun lopulla.

Vielä voimakkaammin paikallisuutta 
voidaan korostaa omalla murteella. Mur-
teella räppäämiseen erikoistui vuosituhan-
nen vaihteessa rovaniemeläinen yhtye Tu-
lenkantajat. 

Sanoitusten lisäksi paikallisuutta voi-
daan tuoda videoissa esiin myös visuaali-
silla elementeillä. ”Esimerkiksi Olli-PA ja 
Funksons kuvasivat viime vuonna Oulus-
sa videon, ja siitä kyllä tunnistaa ainakin 
paikalliset Koskilinjojen bussit. Itse biisin-
kin nimi on Kaamos ja se kertoo pohjoisen 
kaupungin ankeudesta”, Tervo kuvailee.

Räppäri pilailee omalla 
kustannuksellaan

Lokalisaatiota tapahtuu Mervi Tervon mu-
kaan myös silloin, kun artisti kertoo omas-
ta yhteiskunnastaan. Laineenkasperi koh-
distaa kritiikkinsä katsojat turruttavaan 
tv-viihteeseen. Ezkimo puolestaan antaa lo-
kalehdistön kuulla kunniansa. Myös vaka-
vampia aiheita, kuten naisiin kohdistuvaa 

väkivaltaa tai huumekuolemia, käsitellään 
suomalaisessakin räp-lyriikassa.

Vaikka omaan yhteiskuntaan kohdistuva 
kritiikki liittääkin musiikin tuttuun ympä-
ristöön, se ei sinänsä ole suomalaisen räpin 
erityispiirre, vaan yhteiskuntakritiikki on 
olennainen osa räp-sanoituksia sen juuril-
ta lähtien. Omalaatuisen leiman suomirä-
pille sen sijaan antaa teksteille tyypillinen 
parodisuus.

”Suomalainen hip hop ja räp ei monesti-
kaan ole kauhean vakavaa. Tätä on toki ol-
lut muuallakin, mutta tällaista oli aineis-
tossani aika paljon,” Tervo kertoo. Suoma-
laiset räppärit osaavat nauraa myös itsel-
leen ja sille stereotyyppiselle kuvalle, jonka 
he itsestään räppäreinä antavat. 

Tervon tutkimuksesta tosin paljastuu, 
että mediasta saatu yleistys suomiräpis-
tä on usein lähtökohdiltaan pielessä. ”Räp 
nähdään ensisijassa kantaaottavana ja va-
semmistolaisena, eli hieman sellaisena, mi-
tä esimerkiksi Paleface tekee. Se on kuiten-
kin vain yksi siivu, eikä välttämättä edes 
kovin suuri siivu siitä kokonaisuudesta”, 
hän painottaa.

Esimerkiksi Ezkimon 
kappaleessa Tytöt moi 
kuullaan pätkiä Esa 
Pakarisen levyttämästä 
Severi Suhosen jenkasta.

Olli-PA ja Funksons on oululainen räp-
yhtye, jonka musiikista löytyy tutkija Mervi 
Tervon mukaan paikallisille paljon tuttuja 
elementtejä.
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TulEVaisuudEN 
suOMi KiiKaRissa

TEKSTI: MINNA PELTOLA
KUvAT: JUhA SARKKINEN

Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin. kuntien 

yhdistyminen. EU:n vaikutus Suomen alueraken-

teeseen. Nuorten jääminen maaseudulle.

Suomen alueellisesta kehityksestä keskustellaan 

nyt paljon ja monella tasolla. Tällä ja seuraavalla 

aukeamalla kaksi Oulun yliopiston asiantunti-

jaa esittää arvionsa siitä, miten maamme lähi-

tulevaisuudessa muuttuu.
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 � Voimakas ylikansallinen aluekehitys-
oppi muovaa Suomen valtiomallia vähitel-
len kohti metropolivaltiota. Tässä valtio-
mallissa korostuvat suurimmat kaupunki-
keskukset. Tätä mieltä on Oulun yliopiston 
aluepolitiikan ja valtiomuutoksen tutki-
ja, professori Sami Moisio. Tällä hetkel-
lä elämme hänen mukaansa vielä hajaute-
tussa kilpailuvaltiossa aluekeskuksineen, 
1950–80-luvuilla olimme osa hajautettua 
hyvinvointivaltiota.

”Metropolivaltioon liittyvät pyrkimykset 
lisätä kaiken yhteiskunnallisen toiminnan 
kansainvälisyyttä, kehittää huippuosaa-

mista ja avautua maailmalle. Yksittäisten 
alueiden ja paikkakuntien on tällöin pär-
jättävä kansainvälisessä kilpailussa tai ne 
ovat tuomittuja epäonnistumaan. Maailma 
on metropolivaltiossa aika kova, kilpailu-
kyky korostuu kaiken muun kustannuksel-
la”, Moisio näkee.

Metropolivaltiossa koko valtiotoimin-
nan ydin on tuotantotalouden tehostami-
nen; teknisiin ja taloudellisiin innovaati-
oihin on panostettava. Tällaisilla kehitys-
prosesseilla on Moision mukaan aina seu-
rauksensa: metropolivaltio synnyttää uu-
sia hierarkioita ihmisryhmien, osaamisen 

muotojen sekä alueiden ja paikkakuntien 
välille.

”Kieltämättä näen aikaisempaa voi-
makkaamman pudotuspelin suomalaisten 
paikkakuntien välillä. Valtio on asteittain 
vetäytymässä joiltakin Suomen seuduil-
ta. Paikkakunnat pyrkivät nyt kuumeisesti 
olemaan houkuttelevia, miettimään omia 
vahvuuksiaan, luomaan brändejä ja hank-
kimaan osaajia”, hän kuvaa.

Pohjoisesta raakaaine
periferia?

Pohjoisille harvaanasutuille alueille Moisio 
ei näe metropolivaltiokehityksessä myön-
teistä vaikutusta. Pohjois-Suomesta tulee 
yhä enemmän raaka-aineiden ja energian 
tuottaja, raaka-aineperiferia.

”Tutkijana en arvota tutkimiani pro-
sesseja, en sano, pitäisikö asioiden men-
nä näin vai ei. Valtioiden aluerakenteet ra-
kentuvat poliittisten päätösten perusteella”, 
hän muistuttaa.

Moisiolta ilmestyy ensi vuonna teos Val-
tiomuutos Suomessa, joka käsittelee valtio-
vallan ja valtioalueen muuttuvaa suhdetta 
itsenäisyyden aikana. Hän pyrkii teokses-
saan uudistamaan suomalaisen aluepoli-
tiikan tutkimuksen käsitteellistä perustaa.

Eu osa samaa kehityskulkua

Euroopan unionikin on ilmentymä laa-
jemmasta ylikansallisesta kehityskulusta, 
jossa keskeisenä visiona ovat muun muas-
sa osaamistalous, suurkeskusvetoinen kas-
vupolitiikka ja Piilaakson tapaisten inno-
vaatioalueiden luominen. Näitä malleja eri 
maat yrittävät Moision mukaan kiihtyvällä 
tahdilla kopioida.

Unioniin liittymistä valmistellessaan 
Suomi sitoutui noudattamaan unionin 
aluejakoja, vaikka aluepolitiikka ei suo-
ranaisesti kuulukaan EU:n toimivaltaan. 
1990-luvun lopulla muodostuivat EU-ta-
son aluesuunnittelun keskeiset periaatteet, 
joita Suomi on pyrkinyt monin tavoin so-
veltamaan.

”EU:n visiossa korostuivat suurimmat 
kaupunkikeskukset sekä valtioiden rajat 
ylittävät verkostomaiset suuralueet, kuten 
vaikkapa Itämeren alue. Lisäksi EU pyrkii 
kehittämään suurimpien keskusten väli-
siä yhteyksiä eli niin sanottuja kehityskäy-

Kohti metropolivaltiota
Aluepolitiikan tutkija, professori Sami Moision mukaan nykyinen Suomi on 
yhä hajautetun aluerakenteen maa. Hän kuitenkin tunnistaa kehityskulkuja, 
jotka vievät kohti ”metropolivaltiota”. Syrjäseuduille tämä ei lupaa hyvää. 

”Maailma on metropoli-
valtiossa aika kova, kilpailu-
kyky korostuu kaiken  
muun kustannuksella”

SAMI MOISIO
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 � Suomi on edelleen yksi Euroopan maa-
seutumaisimmista valtioista, muistuttaa 
maaseutututkimukseen keskittynyt pro-
fessori Toivo Muilu Oulun yliopistosta ja 
MTT:stä. Vuonna 2009 kaupunkien ulko-
puolella asui Tilastokeskuksen mukaan 36 
prosenttia eli yli kolmannes suomalaisis-
ta. Vastaavaa löytyy Muilun mukaan enää 
lähinnä Itä-Euroopasta. Sitran maaseutu-
barometrin mukaan 38 prosenttia suoma-
laisista kokee itsensä sekä maalaiseksi että 
kaupunkilaiseksi.

”Identiteettimme on yleisesti sekä-et-
tä, ja suomalaiset kaupungitkin oikeastaan 
maaseutumaistuvat kuntaliitoksissa pinta-
alan kasvaessa ja asukastiheyden laskiessa. 
Suomen maaseutumaisuus on aika suures-
sa ristiriidassa sen kanssa, että poliittinen 
keskustelu ja tavoitteen asettelu pyrkivät 
keskittämään kaiken, suuruuden ja tehok-
kuuden nimissä. Ei muisteta, että Suomi on 
aivan erilainen kuin Länsi- ja Keski-Euroo-
pan maat”, Muilu kuvaa.

”Keskittävät aluemallit on kehitet-
ty mannereurooppalaisissa oloissa, eivät-
kä ne sellaisinaan sovellu Suomeen. Meil-
lä on valtavan isoja, harvaan asuttuja kun-
tia Pohjois-Suomessa”, hän jatkaa. Euroop-
palaisissa aluemalleissa etäisyydet eivät ole 
niin tärkeitä, koska asutus on tiheämpää 
ja keskittyneempää. Keski-Euroopan maat 
muodostuvat monin paikoin kylä-kaupun-
ki-kylä -ketjuista.

”Suomussalmella ja Pudasjärvellä lä-

himpiin palveluihin voi olla sata kilomet-
riä matkaa. Tämä näkökulma mielestä-
ni unohtuu helposti esimerkiksi kuntalii-
toskeskustelusta, jota sitäkin ohjataan kes-
kuksista käsin”, Muilu valottaa.

Harvaanasuttu maaseutu on Muilun mu-
kaan iso kysymys myös tulevaisuudessa. 
Tällaisilla seuduilla asuu vielä noin 500 000 

suomalaista. Suomessa on pärjätty hajaute-
tulla aluerakenteella tuhat viime vuotta.

”Yhden hallituskauden aikana rakennetta 
on aika mahdoton muuttaa. Maaseutu ei kui-
tenkaan enää autioidu entiseen tahtiin, koska 
se on jo suurelta osin tapahtunut. Olennaisin 
kysymys väen poismuutosta kärsineille seu-
duille on, miten nuoret saataisiin pysymään 
ja mistä heille löytyisi töitä.”

Oulu huolehtinee 
reunaalueistaan

Oulun tai muiden suurten kuntien alue- tai 
toiminnallinen rakenne eivät Toivo Mui-
lun mukaan muutu olennaisesti tai nope-

suomen ja KeskiEuroopan 
maiden ero säilyy
Suomi pysyy vielä pitkään maaseudun luonnehtimana valtiona, vaikka kau-
punkien merkitys jatkuvasti kasvaa, arvioi professori Toivo Muilu. Kuntalii-
tos- ja keskittämiskeskustelussa unohtuvat hänen mukaansa usein Suomen 
pitkät etäisyydet ja maan eri osien väliset suuret erot.

Oulun tai muiden suurten kuntien 
alue- tai toiminnallinen rakenne  
eivät Toivo Muilun mukaan muu-
tu olennaisesti tai nopeasti kunta-
liitoksista huolimatta. Ihmisten 
asuinpiiri on edelleen joko kaupun-
kimaista tai maaseutumaista.

täviä. Nämä käytävät perustetaan esi-
merkiksi liikenne- ja tietoliikenneinf-
rastruktuurien varaan”, Moisio selittää.

Jos Suomi pyrkii siirtämään EU:n 
aluemallia Suomeen, tehtävä on enem-
män kuin haasteellinen. Meidän kehi-
tyskäytävämme kun Moision mukaan 
ovat paljolti metsää ja aluerakenteem-
me omanlainen.

”1990-luvulla Suomeen luotiin 25–35 
keskisuuren kaupungin kehittämismal-
li, mikä oli EU-mallin yksi ilmentymä. 
Nyt kuitenkin suuntaudutaan aikai-
sempaa selvemmin suurimpien keskus-
ten kehittämiseen”, Moisio arvioi.

Globaali vai 
maalaisten Oulu?

Vuosi sitten Turusta Ouluun muutta-
nut Sami Moisio toteaa Oulun väkilu-
vun kasvaneen 15–20 vuoden aikana 
siten, että kaupunkiin ovat muuttaneet 
pääasiassa maaseudun ja Oulua pie-
nempien keskusten asukkaat. Kun Ou-
lun vaikutusalueen maaseutu ja pienet 
keskukset tyhjenevät, syntyy Oulun 
väkiluvun kehityksen kannalta uusi ti-
lanne: nyt väkeä tulisi houkutella suu-
remmista keskuksista.

”Jos todella on pyrkimys tulla glo-
baalisesti merkittäväksi keskuksek-
si, Oulun kehittämisessä tulisi ottaa 
huomioon tämä suuren kehityskuvan 
muutos.”

Moision mukaan Oulu on tähän 
mennessä menestynyt hämmästyttävän 
hyvin investointien houkuttelemisessa 
alueelle. Tulevaisuuden kansainvälistä 
kaupunkia rakennettaessa esimerkik-
si kaupungin keskustan merkitys veto-
voimatekijänä tullee kasvamaan. Oulun 
keskustan kehittämissuunnitelmassa 
onkin jo mainintoja keskustan kansain-
välistämisestä. Näiden mainintojen 
ympärille Moisio kaipaa tulevaisuudes-
sa lisää konkretiaa.

Oulun ja lähikuntien liitos on Sami 
Moision mukaan muutakin kuin tek-
ninen: se on strateginen prosessi pa-
rantaa Oulun vetovoimaa ja taloudel-
lista asemaa. Prosessi on hidas eikä 
sen vaikutuksia tässä vaiheessa tiedetä. 
”Kyse on siitä, mikä on kaupungin ta-
voite”, hän kiteyttää. �
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asti kuntaliitoksista huolimatta. Ihmisten 
asuinpiiri on edelleen joko kaupunkimais-
ta tai maaseutumaista.

”Ihmiset ovat valmiita käymään keskuk-
sissa töissä aika kaukaakin, mutta palve-
lut he haluaisivat läheltä. On eri asia käy-
dä päivällä kaukana töissä kuin lähteä yöl-
lä hoidattamaan lapsen korvatulehdusta 40 
kilometrin päähän muutaman kilometrin 
sijasta”, Muilu muistuttaa.

Vuonna 2013 syntyvä uusi Oulu koos-
tuu nykyisten Haukiputaan, Kiimingin, 
Oulunsalon ja Yli-Iin alueista. Kuntalii-
tokseen liittyvässä keskustelussa on Mui-
lun mukaan puhuttu paljon perus- ja lähi-
palvelujen säilyttämisestä koko uuden kau-
pungin alueella.

”Mielestäni valmistelussa on vilpitöntä 
yritystä huomioida myös uuden Oulun reu-
na-alueet. Pitää kuitenkin muistaa, että jo 
nykyisin monilla näiden alueiden asukkail-
la on pitkä matka palveluihin”, hän arvioi.

suuruus = tehokkuus?

Uuden Oulun asukasluku on Suomen kun-
taliitosalueista toistaiseksi suurin, lähes 
190 000. Tällä asukasmäärällä Oulu ohittaa 
Turun suurten kaupunkien joukossa. Asu-
kasluku on Toivo Muilun mukaan kunnil-
le tärkeä imagotekijä ja siksi siihen keskity-
tään myös kuntaliitoskeskustelussa. Muilu 
kuitenkin hieman vierastaa pelkkää suu-
ruus- ja tehokkuusajattelua.

”Asukasluvun lisäksi perusteluna on käy-
tetty väittämää, että suuri ja keskitetty on 
suunnilleen aina tehokkaampaa kuin pie-
ni ja hajautettu. Näin ei välttämättä ole, sillä 
byrokratia ja hallinto usein lisääntyvät esi-
merkiksi terveyspalveluissa”, hän väittää.

Joidenkin tutkimusten mukaan tehok-
kaimpia olisivat noin 20 000 asukkaan hal-
lintoalueet, mutta tällöinkin etäisyydet pi-
tää ottaa huomioon. ”Esimerkiksi uuden 
kuntaliitoskeskustelun alle hautautunees-
sa, sinänsä kritisoidussa Paras-hankkeessa 
tehokkaiden peruspalvelujen turvaamisen 
minimitasona pidettiin 20 000:tta asukas-
ta”, Muilu muistuttaa. �

”Identiteettimme on yleises-
ti sekä-että, ja suomalaiset 
kaupungitkin oikeastaan 
maaseutumaistuvat kuntalii-
toksissa pinta-alan kasvaessa 
ja asukas tiheyden laskiessa.”

TOIVO MUILU
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KaiVOsalaN
pitkän linjan kehittäjä

kaivosalan koulu-

tus ja tutkimus Ou-

lun yliopistossa on 

kerätty Oulu Mining 

School in suojiin. Sen toi-

mintaa kehittää eteenpäin 

tutkimusprofessori Leena 

Yliniemi muun muassa luo-

malla yhteistyötä kotimais-

ten ja kansainvälisten kump-

paneiden kanssa.

TEKSTI: MINNA PELTOLA
KUvA: JUhA SARKKINEN

Kaivosalan osaaminen on tutkimusprofessori 
Leena Yliniemen mukaan Oulun yliopistossa  
monipuolista ja kattaa kaivoksen koko elinkaa-
ren malminetsinnästä kaivoksen sulkemiseen.
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ja prosessiteknistä osaamista. Kaivoksil-
la on edelleen pulaa geologeista, geofyysi-
koista sekä kaivos- ja rikastusinsinööreistä. 
Kaikki kouluttautuneet ovat meiltä valmis-
tuttuaan saaneet hyvin työpaikkoja.”

Kaivosalalla on nyt meneillään kiivas et-
sintävaihe; Suomessa on tällä hetkellä perä-
ti 40 malminetsintäyhtiötä. ”Yliopisto te-
kee kaivosyhtiöiden kanssa erittäin hyvää 
koulutus- ja tutkimusyhteistyötä, muun 
muassa Talvivaaran, Kittilän ja Pyhäsal-
men kaivosten kanssa. Yhtiöiden edustajat 
pitävät opiskelijoille erikoisluentoja. Kaivo-
sekskursiot kuuluvat opintoihin. Yhteisellä 
tutkimustyöllä kehitämme esimerkiksi sul-
fidiköyhien platinamineraalien rikastusta 
kestävän kehityksen pohjalta päärahoitta-
jana Tekes”, Yliniemi kuvaa.

Energia omista juurista

Yliniemi on aina ollut kiinnostunut yhteis-
kunnan kehittämisestä. Opiskeluaikoina 
hän osallistui opiskelijapolitiikkaan ja on 
ollut pitkään mukana kunnallispolitiikas-
sa. Tällä hetkellä hän on Oulun teknisen 
liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja. 
Kokouksia on kerran kuussa. ”Olen ollut 
aina aktiivinen ja osallistuva, halunnut ol-
la ihmisten kanssa tekemisissä. Verkostoi-
tumisen kannalta luottamustoimet ja työ 
yliopistossa ovat tukeneet toisiaan. Tunnen 
niiden ansiosta paljon ihmisiä.”

Energian Yliniemi arvelee saavansa van-
hemmiltaan. Varsin iäkäs isä tulee edelleen 
toimeen kotonaan omistaen vahvan tah-

don selvitä elämän haasteista.
Rauhaa ja tuulettumista kui-

tenkin kaipaa Yliniemikin. 
Työasiat unohtuvat ylivoimai-
sesti parhaiten hevosharras-
tuksessa. Yliniemen tyttäret 
ovat kilpailevia esteratsastajia, 
ja äiti kisatalkoolaisena kuulut-
taa, huolehtii tietotekniikasta ja 
hoitaa hevosia.

”Rentoudun myös esimerkik-
si mökillä Rukan Talvijärven 
rannalla, siellä laskettelemme ja 
hiihdämme. Työpäivän jälkeen 
rauhoittavat Oulun Pyykösjär-
ven maisemat”, kertoo sauvakä-
velevä tutkimusprofessori. �

Y li-insinööri Leena Yliniemi 
jäi eläkkeelle Oulun yliopiston 
säätötekniikan laboratoriosta 
viime vuodenvaihteessa mutta 

jatkoi työskentelyä yliopiston Oulu Mining 
Schoolissa ensin kolmen päivän työviikoil-
la. 60-prosenttinen panos kasvoi vähitel-
len 80-prosenttiseksi, ja loppukeväästä hän 
paahtoi jo täyttä työviikkoa. ”Olen hyvin 
kiinnostunut kaivosalasta ja haluan viedä 
asiaa eteenpäin”, naurahtaa Yliniemi, jota 
ei helposti miellä laakereillaan lepääjäksi.

Oulu Mining School on vuonna 2007 
toimintansa aloittanut kaivosalan koulu-
tus- ja tutkimusverkosto, joka vastaa vuo-
rialalle erikoistuneiden geologien ja diplo-
mi-insinöörien peruskoulutuksesta ja alan 
täydennyskoulutuksesta. Yliniemen tavoit-
teena on nostaa Oulu Mining School johta-
vaksi kaivosalan kouluttajaksi ja kansain-
välisesti korkeatasoiseksi tutkimustoimi-
jaksi, apunaan vahvat verkostot.

Yliniemen tuntevat sanovat häntä hy-
väksi organisoijaksi. ”Yliopiston kaivos-
alan tutkimus kattaa kaivoksen koko elin-
kaaren malminetsinnästä kaivoksen sulke-

miseen. Tärkeällä sijalla ovat myös 
ympäristöön ja työturvallisuu-

teen liittyvät asiat”, hän kuvaa.

Miehiselle alalle

Ylitorniolla syntynyt Lee-
na Yliniemi tunnustautuu 
edelleen vahvasti lappilaisek-

si. Hän kävi oppikoulun Rova-
niemellä ja tuli miehensä Ilkka 
Yliniemen kanssa Oulun yliopis-
toon ”junan tuomana” opiskele-
maan 1960-luvun lopulla.

”Aloitin luonnontieteellises-
sä tiedekunnassa pääaineena ma-
tematiikka, sivuaineina kemia ja 
fysiikka. Opiskelin kandivaihee-

seen asti ja lähdin sitten opetta-
maan kyseisiä aineita Ylitornion lu-

kioon. Koin kuitenkin, että opettajan 
työ ei tarjonnut tarpeeksi haastetta. Vaih-

doin prosessi- ja ympäristötekniikan osas-
tolle säätötekniikkaan”, Yliniemi kertoo.

Säätötekniikka houkutti Yliniemeä sen 
tarkkuuden ja matemaattisuuden vuok-
si. Opiskelun alkumetrit eivät siis men-
neet hukkaan. ”Päinvastoin. Koen saanee-
ni matematiikasta erittäin hyvän pohjan. 

Tekniikan opintojen alussa tunnustan sisu-
ni kuohahtaneen, kun miesopettaja totesi, 
että naisia ei prosessitekniikassa tarvittai-
si. Tyttöjä oli kurssilla viisi. Lausahdus vai-
kutti niin paljon, että pääaine vaihtui sää-
tötekniikkaan”, hän hymyilee.

Tiivistä kaivosyhteistyötä

Leena Yliniemen työura yliopistossa alkoi 
säätötekniikan assistenttina vuonna 1973. 
Seuraavana vuonna hänet valittiin labora-
torioinsinöörin virkaan. Diplomityö val-
mistui vuonna 1974, lisensiaattityö 1976. 

Laboratorioinsinöörinä ollessaan Ylinie-
mi toimi myös projektipäällikkönä ja kerä-
si väitöskirjamateriaalia. Vuonna 1999 val-
mistuneen väitöskirjan aiheena oli rumpu-
kuivaimen kehittynyt säätö. 

Yliniemi on ollut aktiivisesti mukana 
alan yhdistystoiminnassa, kuten säätötek-
niikan kansainvälisen järjestön IFAC:n ko-
miteatyössä ja Suomen automaatioseuran 
hallituksessa. Hän on tuttu näky alan tie-
teellisten tapahtumien esitelmä- ja organi-
sointikomiteoissa.

”Olen osallistunut luennoijana lukuisiin 
säätötekniikan kongresseihin ympäri maa-
ilmaa, ja matkustelua kertyy vieläkin varsin 
paljon. Viime keväänä vierailin Etelä-Afri-
kan yliopistoissa esittelemässä Oulu Mining 
Schoolia tavoitteenani rakentaa koulutus- 
ja tutkimusyhteistyötä. Kanadan-vierailu 
tämän vuoden alussa loi yhteydet kahteen 
kaivosalan yliopistoon. Matkoilla on synty-
nyt Oulun yliopistolle tärkeitä yhteistyöver-
kostoja”, hän kertoo.

Oulun yliopisto 
on Yliniemen mu-
kaan kaivosalalle 
tärkeä, samoin kuin 
kaivosala Suomel-
le ja erityisesti Poh-
jois-Suomelle. Ope-
tusministeriö on 
linjannut Oulun yli-
opistolle johtavan 
aseman alan yliopis-
tokoulutuksessa.

”Oulun yliopis-
tossa on monipuo-
lisesti kaivosalan 
osaamista: geotie-
dettä ja -fysiikkaa, 
kemiaa, ympäristö- 

Syntymäpaikka: Ylitornio

Koulutus: tekniikan tohtori, 
luonnontieteiden kandidaatti

Työ: Oulu Mining Schoolin 
tutkimusprofessori; siirtyi 
eläkkeelle Oulun yliopiston 
säätötekniikan yli-insinöörin 
virasta vuonna 2011

Perhe: aviomies ja kaksi 
aikuista tytärtä

Harrastukset: 
asuntovaunumatkailu, 
hevoset, hiihto, mökkeily, 
yhdistystoiminta

lEENa YliNiEMi
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Ultralujaa 
TERäsTä Ja lasEREiTa

TEKSTI: TOMMI RIEKKI
KUvAT: TOMMI RIEKKI JA KARI MäNTYJäRvI

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmä  
tekee osan tutkimusvälineistään itse. ”Silloin me 
saamme niistä sellaisia kuin haluamme. Toisaalta 
olemme käyttäneet välineissä esimerkiksi ultralujaa 
terästä, jolloin voimme testata niiden toimivuuden käy-
tännössä”, tutkimusjohtaja Kari Mäntyjärvi kertoo.
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Teräksen monipuoliseen tut-
kimukseen Oulun yliopistos-
sa keskittyy Terästutkimus-
keskus. Tutkimusjohtaja Ka-

ri Mäntyjärven luotsaama Tulevaisuuden 
tuotantoteknologiat -tutkimusryhmä on 
yksi sen kahdeksasta tutkimusryhmästä. 
Ryhmään kuuluu 17 tutkijaa, joista kuusi 
työskentelee Oulussa ja 11 Nivalan ELME-
studiossa, joka on yksi ProMetal-verkos-
ton osaamiskeskuksista.

”Olemme erikoistuneet levymäisen ma-
teriaalin jalostamiseen tuotteeksi”, Mänty-
järvi täsmentää. Tutkimusryhmän osaami-
selle on kysyntää, sillä lähialueella toimii 
kaksi teräslevyjä tuottavaa terästehdasta. 
Äärilujuuksissa teräksen käsittelyyn tar-
vitaan erikoistekniikoita, ja optimaalisten 
rakenteiden löytämisessä on Mäntyjärven 
mukaan paljon tutkittavaa.

Uuden tuotantotekniikan tutkimuksessa 
tarvittavia tutkimusvälineitä ryhmä pääsee 
hyödyntämään päätoimipaikaksi valitus-
sa Nivalan studiossa. ”Nivalassa alueelli-
nen yhteistyö on ollut hyvää, minkä ansios-
ta olemme siellä saaneet käyttöömme uusia 
laserlaitteita”, Mäntyjärvi kertoo.

Yhteistyötä tehdään Nivalassa Kalajo-
kilaakson koulutuskuntayhtymän, Niva-
lan ammattiopiston, Nivala-Haapajärven 
seutukunnan ja Nivalan kaupungin kans-
sa. Laitteet omistaa pääosin koulutuskun-
tayhtymä.

Energiatehokkuus 
valtatrendinä

Lasereiden käyttö on olennainen osa ryh-
män tutkimustyötä. Tällä saralla heillä on 
erikoisosaamista, jota ei muualta Suomes-
ta löydy. Uuden menetelmän avulla terästä 
voidaan käsitellä lasereilla siten, että se on 
paikallisesti paremmin muovautuvaa.

Konepajoilla on tietyt vaatimukset te-
räksen käsittelyyn, joten uusia teräksiä on 
pystyttävä käsittelemään niin, että ne täyt-
tyvät. Laserkäsittelyn avulla teräkselle voi-
daan saada paikallisesti moninkertaises-
ti parempi taivutettavuus. Kolmivuotinen 
tutkimushanke on loppusuoralla ja seuraa-
vaksi siirrytään kehittämään menetelmän 
teollisia sovellutuksia.

Toinen ryhmän innovaatioista on ohui-
den, maalattuna toimitettavien levyjen la-
serhitsaaminen ilman maalipinnan vahin-
goittamista. Tämäkin uusi tekniikka on 
vasta tulossa teollisuuden käyttöön.

Merkittävä kokonaisuus ryhmän tutki-
mustyössä ovat ultralujat materiaalit. ”Ult-
ralujat materiaalit sopivat, kun tarvitaan 
kestäviä ja kevyitä rakenteita. Esimerkiksi 
henkilöautoissa käytetään koko ajan enem-
män ja enemmän ultralujaa terästä, jotta 
saadaan kevyt, kestävä ja turvallinen ra-
kenne”, tutkimusjohtaja Mäntyjärvi ha-
vainnollistaa uusien teräksien tarvetta.

”Niiden avulla saadaan kevyitä rakentei-

Oulun yliopistossa tutkitaan terästä koko sen valmistusketjun varrelta, malmista valmiiseen tuotteeseen. 

Tutkimusjohtaja kari Mäntyjärven tutkimusryhmän työ sijoittuu ketjun loppupäähän: ryhmä tutkii teräk-

sen jalostamista tuotteeksi ja varmistaa, että asiakkaat pystyvät käyttämään uusia teräksiä tuotannossaan. 

MaaN KaTTaViN 
TERäsOsaaMiNEN CasR:sTa

Teräksen tutkimusketjun loppusuoralle 
kuuluu valmiin teräksen ominaisuuksi-
en tutkiminen. Särmäystutkimuksessa 
käytetään apuna HD-videokuvaa, josta 
voidaan tarkastella jälkikäteen yksityis-
kohtaisesti teräksen taivutusta.

Oulun yliopiston Terästutkimuskeskus 
CASR eli Centre for Advanced Steels 
Research

 � perustettu vuonna 2006, toimii yli-
opiston terästutkimus-kehittämisalalla

 � ainutlaatuinen yksikkö Suomessa: 
osaamista teräksen koko valmistus-
ketjun varrelta

 � yliopiston seitsemän tutkimusryhmän 
ja laboratorion yhteenliittymä

 � kahdeksan professoria ja  
noin 60 tutkijaa

 � hankkeita käynnissä yli kaksikymmentä.

 � toimivat suhteet teollisuuteen, erityi-
sesti Rautaruukkiin ja Outokumpuun, 
mahdollistavat tutkimustulosten välit-
tömän hyödyntämisen

ta, joissa hyötykuorma kasvaa ja energian 
kulutus pienenee. Tämä kuuluu energiate-
hokkuuteen liittyviin valtatrendeihin”, hän 
jatkaa.

Koska Tulevaisuuden tuotantoteknolo-
giat -ryhmän tutkimustuloksia voidaan lä-
hes poikkeuksetta hyödyntää suoraan teol-
lisuuden tarpeisiin, on ryhmän projekteis-
sa aina mukana myös yrityksiä. �
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s veitsissä sijaitseva Euroopan 
hiukkasfysiikan tutkimuskeskus 
Cern selvittelee, mistä atomin 
osiakin pienemmät alkeishiuk-

kaset koostuvat. Alkeishiukkasiin tutki-
jat pääsevät käsiksi hiukkaskiihdyttimien 
avulla: kun esimerkiksi protonikimppuja 
kiihdytetään lähes valon nopeuteen ja tör-
mäytetään toisiinsa, protonikimput pirsta-
loituvat alkeishiukkasiksi.

”Tämä on yksi tunnetuimmista Cernin 
tutkimushaaroista. Kokeilla mallitetaan al-
kuräjähdyksen jälkeisiä olosuhteita, ja niillä 
pyritään ymmärtämään paremmin maail-
mankaikkeuden syntyä ja olemassaoloa sekä 
ennustamaan tulevaisuutta. Tutkijat etsivät 
niitä aineen perusrakenneosia, joista kaik-
ki universumissamme koostuu”, diplomi-in-
sinööri Petri Leinonen (28) Cernistä kertoo. 

Tutkimuskeskuksessa on useita sekä suo-
ria että ympyränmuotoisia hiukkaskiihdyt-
timiä. Tunnetuimman, sadan metrin syvyy-
dessä sijaitsevan LHC:n eli Large Hadron 
Colliderin ympärysmitta on 27 kilometriä.

Viimeisen parin vuoden aikana Leino-
nen, Oulun yliopiston alumni, on suunni-

tellut ja testannut hiukkaskiihdyttimen oh-
jauselektroniikkaan liittyvän piirikortin ja 
siihen liittyvän laiteohjelmiston. Piirikort-
ti tulee osaksi järjestelmää, jolla kiihdyte-
tään sädettä hiukkaskiihdyttimissä ja jol-
la muun muassa korjataan erilaisia virhei-
tä säteessä.

”Hiukkaskiihdytin, johon suunnitte-
len piirikorttia, on nimeltään Proton Syn-
chrotron Booster. Sen ympärysmitta on 
157 metriä. PSB:llä on tärkeä tehtävä hiuk-
kaskiihdyttimien sarjassa, koska se muo-
dostaa oikeantyyppisen hiukkassäteen, jot-
ta muun muassa LHC:ssä voidaan hiukkas-
törmäytyksiä suorittaa”, kuvaa Leinonen.

Oppimisen aitiopaikka

Leinosen ura Cernissä alkoi vuonna 2009 
ensin yliopiston lopputyönä ja on jatkunut 
siitä työsopimuksella. ”Tavalliseen teolli-
suustyöhön verrattuna työni on hyvin mo-
nipuolista. Minulla on ollut mahdollisuus 
olla mukana järjestelmän vaatimusten al-
kumäärittelystä alkaen. Suunnittelin piiri-
kortin ja myös siihen kuuluvan laiteohjel-

Ura käyntiin
HuiPulTa

Oulun yliopistosta diplomi- 

insinööriksi valmistunut Petri Lei-

nonen teki lopputyönsä Cernille. 

”Loistava tilaisuus” poiki hänelle 

ensimmäisen työpaikan maineik-

kaasta eurooppalaisesta hiukkas-

tutkimuskeskuksesta, jossa Leino-

nen on päässyt tekemään insinöö-

rin työtä suunnittelusta toteutuk-

seen ja testaukseen saakka.

TEKSTI: RAIJA TUOMINEN
KUvA: GYöRGY BALázS
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miston. Sen lisäksi toimenkuvaani kuuluu 
vielä laitteiston ja laiteohjelmiston testaus.”

Lopulta Leinonen pääsee seuraamaan sitä-
kin, kun piirikortti asennetaan hiukkaskiih-
dyttimen kontrollointijärjestelmään. ”Ko-
kemus on ollut ainutlaatuinen. Pääsen käyt-
tämään lähes kaikkia yliopistossa käsitelty-
jä asioita yhdessä paketissa. On myös todel-
la haastavaa, että kaikki opiskeltu on pitänyt 
pistää yhdessä projektissa käytäntöön.”

Oman suunnittelutyönsä lisäksi Leino-
nen on mukana työryhmissä suunnittele-
massa muitakin piirikortteja. Mukana on 
tutkijoita, joilla on kymmenien vuosien 
kokemus alalta. ”Olen todella onnellisessa 
asemassa, koska olen heidän kanssa pääs-
syt työskentelemään ja oppimaan uutta.”

uusia näkökulmia maailmalta

Kajaanista kotoisin oleva Petri Leinonen 
paloi jo opiskeluaikoinaan halusta opiske-
luun ja työelämään ulkomailla. Hän opis-
keli vaihto-oppilaana Saksassa ja suoritti 
opintoihin kuuluvan työharjoittelun Etelä-
Afrikassa. Kun Oulun yliopiston teknilli-

CERN – European 
Organization for 
Nuclear Research

Oulun yliopistosta valmistunut  
diplomi-insinööri Petri Leinonen 
suunnittelee piirikortteja Cernin 
hiukkaskiihdyttimiin. Korttien  
testausvaiheessa Leinosen työpäi-
vät kuluvat tiiviisti laboratoriossa. 

 � Euroopan hiukkasfysiikan 
tutkimuskeskus

 � sijaitsee Geneven 
kaupungin lähellä Sveitsin 
ja Ranskan rajalla

 � perustettiin vuonna 1954

 � mukana 20 jäsenvaltiota, 
lisäksi tarkkailijajäseniä 
Euroopan ulkopuolelta

 � Suomi liittyi vuonna 1991

 � noin 2 500 vakituista 
työntekijää, kaikkiaan noin 
10 000 henkilöä (mm. 
määräaikaissopimuksilla, 
vierailevia tutkijoita, 
teknikoita, opiskelijoita)

sen tiedekunnan ilmoitustaululta osui sil-
miin Cernin juliste ja kun Cernissä töissä 
ollut unkarilainen kaveri kehui kokemuk-
siaan, Leinonen laittoi hakemuksen vetä-
mään. ”Kun kuulin, että Cernissä tarvitaan 
elektroniikan insinöörejä, ajattelin, et-
tä tässä olisi loistava mahdollisuus. Lisäk-
si minua kiinnosti perustutkimus nimen-
omaan Cernissä.”

Aluksi Leinonen teki Cernissä sopimuk-
sen Technical Student -ohjelmaan, joka on 
tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa ole-
ville opiskelijoille. Kun opinnot päättyi-
vät, Leinonen pääsi mukaan vastavalmis-
tuneille tarkoitettuun ohjelmaan ja suorit-
taa parhaillaan ensi kesään asti jatkuvaa 
Fellowship-sopimusta. Leinonen kiittääkin 
Cernin kannustavaa suhtautumista nuoria 
tutkijoita ja insinöörejä kohtaan.

Seuraavaksi olisi mahdollisuus hakea vii-
den vuoden työsopimusta. Vielä ei Leino-
nen ole päättänyt jatkosta: ”Elektroniikan 
alalla riittää sovelluksia vaikka kuinka pal-
jon. Cern on yksi kiinnostavista mahdolli-
suuksista.”

Oman mielenkiintonsa työhön tuo kan-

sainvälinen työyhteisö: työkavereita on lä-
hes kaikista Euroopan maista ja lisäk-
si muun muassa Intiasta ja Chilestä. Tois-
taiseksi englannin kieli on riittänyt, mutta 
Leinonen on aloittanut myös ranskan kie-
len opinnot.

”Kun työpaikalla on ihmisiä erilaisis-
ta taustoista, eri kaupungeista, eri maista, 
ideat sekoittuvat aika hyvin. Omassa maas-
sa ihmiset yleensä ajattelevat hyvin samal-
la tavalla. Täällä erilaiset kulttuurit, per-
soonallisuudet ja tavat sekoittuvat. Tämä 
on tehnyt hyvin mielenkiintoisen vaikutel-
man ja tuonut työhön uusia näkökulmia.”

Petri Leinonen viihtyy kanadalaisen 
avovaimonsa Heatherin kanssa Sveitsissä. 
Vajaan tunnin ajomatkan jälkeen pääsee 
laskettelemaan Alpeille, jotka maalaavat 
postikorttimaiseman myös asunnon ikku-
naan. Lumettomaan aikaan pariskunta pa-
tikoi vuorilla. Myös kanyoning, patikoin-
ti, yhdistettynä koskenlaskuun, on vienyt 
suomalaisen insinöörin mukanaan. �

”Kokemus on ollut ainutlaatuinen. 
Pääsen käyttämään lähes kaikkia 
yliopistossa käsiteltyjä asioita 
yhdessä paketissa.”
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TEKSTI: MINNA PELTOLA
KUvA: JUhA SARKKINEN

aPua suOMEN KaNssa 
PaiNisKElEVallE
Yliopistonlehtori Jarmo Harri Jantunen Oulun yliopistosta tekee 

CSC:n kielipankin avulla sanakirjoja ja kokoaa tekstiaineistoja suomen 

kieltä opettavien ja opettelevien tueksi. Nämä aineistot ovat tarpeelli-

sia ulkomaalaisten määrän noustessa Suomessa.

suomea opiskellaan maailmalla

Edelleen jatkuvassa Conlexis-hankkees-
sa Jantunen on tehnyt CSC:n Kielipankin 
avulla verkkosanakirjaa suomen kielen op-
pijoille ja opettajille yhteistyössä Oulun ai-
kuiskoulutuskeskuksen kanssa. Työtä on 
rahoittanut Opetushallitus. Sanakirja on 
ensimmäinen laatuaan Suomessa, sillä sa-
nojen käytön kuvaus perustuu tutkimus-
työhön ja kirja esittelee sanat todellisessa 
käyttöympäristössään.

Sanakirja sisältää tietoa muun muassa 
synonymiasta ja suhteesta toisiin sanoihin. 
Juuri vierussanojen käyttö on kielen oppi-
misessa olennainen seikka tarkoittaen si-
tä, minkä sanan kanssa tietty sana yleensä 
esiintyy.

Toisessa, vuonna 2007 alkaneessa hank-
keessa Jantunen on koonnut kansainvälistä 
oppijansuomen korpusta eli sähköistä teksti-
kokoelmaa oppijansuomesta. Aineisto koos-
tuu teksteistä, joita suomea vieraana kielenä 
opiskelevat ovat tuottaneet ulkomailla. 5400 
tekstiin kuuluu esimerkiksi esseitä, päiväkir-
jatekstejä ja erilaisia kuvauksia.

”Suomea opetetaan tällä hetkellä yli sa-
dassa yliopistossa ympäri maailmaa, muun 
muassa Kiinassa, Japanissa, Saksassa, Venä-
jällä, Unkarissa, Virossa ja Pohjois-Ameri-
kassa. Opiskelijat lukevat sitä joko pää- tai 
sivuaineena. Jotkut toivovat saavansa kään-

täjän ammatin, joillakin taas on suomalai-
set sukujuuret tai puoliso”, Jantunen kertoo.

Oppijansuomi-aineistoa on alettu Jan-
tusen mukaan myös mukavasti käyttää, ja 
se on levinnyt hyvin. Korpus on suonut ai-
neistoa muun muassa graduihin ja väitös-
kirjoihin suomalaisissa yliopistoissa ja ul-
komailla.

”Opiskelijani käyttävät korpuksia myös 
harjoitustöissään, kun pohdimme opetta-
jan kieli-intuition riittävyyttä opetustilan-
teissa. Silloin opiskelijat tarvitsevat avuksi 
aineistoja.”

Kansainvälisen oppijansuomen kor-
puksen kerääminen on Jantusen mukaan 
eräänlainen ikuisuusprojekti eli se jatkuu 
pitkään. Tällä hetkellä tekstejä on 22:lta eri 
äidinkieltä edustavalta opiskelijajoukolta.

Kieli muuttuu nopeasti

CSC:n Kielipankissa on yli 70 eri kielen 
teksti- ja puheaineistoja. Oulun yliopiston 
tutkijoilla on käynnissä parhaillaan muu-
tamia hankkeita, jotka hyödyntävät näitä 
aineistoja.

Kielipankissa sijaitseva Suomen kielen 
tekstipankki on Jarmo Jantusen mukaan 
todella laaja ja sitä on käsitelty siten, et-
tä tietoa löytää monella tavalla: esimerkik-
si kieliopillisten kategorioiden, kuten sana-
luokkien ja taivutusmuotojen, mukaan.

saatat olla opiskellut ranskaa, es-
panjaa tai englantia vuosikymme-
niä. Aksenttisikin on jo virhee-
tön. Mutta ranskalainen tai britti 

tunnistaa sinut ei-syntyperäiseksi henki-
löksi. Syynä saattaa olla, että yhdistelet vie-
russanoja epätyypillisesti. Yliopistonlehto-
ri, filosofian tohtori Jarmo Harri Jantunen 
Oulun yliopistosta ottaa tämän kielenoppi-
misen piirteen huomioon tuottaessaan sa-
nakirjoja CSC:n Kielipankin avulla.

”Vierussanojen käytöstä paljastuu usein, 
jos puhuja ei ole äidinkieleltään suomalai-
nen. Ei ole helppoa selittää suomen kielen 
opiskelijalle, milloin eri tilanteissa käyte-
tään sanoja óikeiń , ´ihań , ´koviń , ´hy-
viń . Suomalainen sanoo esimerkiksi ónpa 
kovin kaunis ilmá  harvoin”, Jarmo Jantu-
nen selvittää.

Jantunen tutkii niin kutsuttua oppijan-
kieltä. Se tarkoittaa kieltä, jota henkilö tuot-
taa oppiessaan uutta kieltä. Esimerkiksi 
muualta Suomeen muuttaneen puhe ja teks-
ti ovat oppijansuomea. Suomalaisista lähes 
kaikki ovat tuottaneet oppijanenglantia.

”Tutkin oppijankielestä kielen käyttöä ja 
sanastoa aika laajassa kontekstissa, toisin 
sanoen fraseologiaa. Fraseologia on enem-
män kuin fraasit; se on kielitajuamme, val-
miita kielenkäytön rakennuspalikoita ai-
voissamme”, Jantunen selittää.
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Yksi yliopistonlehtori Jarmo Harri 
Jantusen tutkimuskohde on niin 
kutsuttu oppijankieli eli puhe ja 
teksti, jota vieraskielinen tuottaa 
oppiessaan suomea.

”Yksi Kielipankin haaste on tietysti py-
syä kielen mukana: Suomen kielen teksti-
pankin tekstit on tuotettu 1990-luvulla ja 
kieli muuttuu jatkuvasti nopeasti, esimer-
kiksi sanasto”, Jantunen muistuttaa.

Yliopistonlehtorin työssään Jantunen 
kouluttaa suomenkielisiä opettajia niil-
le, jotka opiskelevat suomea vieraana kie-
lenään. Suomi toisena tai vieraana kielenä 
on usein esimerkiksi äidinkielen ja kirjalli-
suuden opettajaksi opiskelevien sivuainee-
na. ”Tulevaisuudessa tämä S2-ala on tietys-
ti yhä tarpeellisempi, koska ulkomaalaisia 
asuu Suomessa yhä enemmän.”

Jantusen työaika menee pitkälti opetuk-
seen ja hän kaipaisi lisäaikaa tutkimuksel-
le. Usein korpusten kokoamisessa auttavat 
tutkimusavustajat ja -harjoittelijat.

CSC:n aineistot ovat olleet merkittäviä 
Jantusen tutkimukselle ja opetukselle. Suo-
men kielen tekstipankin avulla hän on teh-
nyt yhdessä Pirkko Muikku-Wernerin ja 
Ossi Kokon kanssa sanakirjan Suurella sy-
dämellä ihan sikana. Se käsittelee idiomeja 
eli sanontoja kuten ’kuuma peruna’ ja ’heit-
tää veivinsä’.

”Kirja on ensimmäinen korpuspohjai-
nen suomen kielen sanakirja Suomessa ja 
laitoimme siihen mukaan myös kielenoppi-
jan näkökulman”, Jantunen kuvaa. �

”Suomea opetetaan tällä 
hetkellä yli sadassa yliopistossa 
ympäri maailmaa, muun muassa 
Kiinassa, Japanissa, Saksassa, 
Venäjällä, Unkarissa, Virossa ja 
Pohjois-Amerikassa.”
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T yöelämässä toimivien aikuis-
ten täydennyskouluttajana tu-
tuksi tullut Oulun yliopiston 
koulutus- ja tutkimuspalve-

lut (Kotu) toimii ensi vuoden alusta alka-
en uudella nimellä Täydentävien opinto-
jen keskus (TOK). Kotun järjestämiin ensi 
vuoden puolelle jatkuviin opintoihin osal-
listuvat tulevat saamaan kurssitodistuk-
sensa uudelta keskukselta.

Akateemista täydennyskoulutusta Kotussa 
on parhaillaan menossa noin 70 projektissa. 
Painopistealoja ovat muun muassa opettajien 
monipuolinen täydennyskoulutus, tekniikan 
alat ja psykoterapeuttiohjelmat.

”Nykyiset alat tulevat uuden keskuksen 
järjestäminä jatkumaan. Samalla seuraam-
me yhteiskunnan kehitystä: pyrimme ar-
vioimaan, millä alalla uuden osaamisen 
hankkiminen on ajankohtaista ja reagoi-
maan ennakkoon tuomalla uutta koulutus-
ta tarjolle. Näin välitetään yliopistosta löy-
tyvää osaamista yhteiskunnan hyödyksi”, 
sanoo nykyisen Kotun ja tulevan TOK:n 
johtaja Martti Hyry.

Esimerkkejä kyvystä reagoida työelämän 
muutoksiin ovat kaivos- ja vuorialan kou-
lutus osana Oulu Mining Schoolia ja ensi 
vuoden puolella alkava ydinenergiateknii-
kan koulutus.

”Akateeminen täydennyskoulutus on ai-
na toiminut tiiviissä yhteistyössä työelä-
män kanssa. TOK:n on tarkoitus edelleen 
tiivistää näitä yhteyksiä ja ottaa haltuun-
sa elinkeinoelämäyhteyksien koordinointi 
koko yliopiston tasolla”, jatkaa Hyry. Toi-

mintoihin kuuluvat ensi vuonna myös va-
rainhankinta ja alumnitoiminta.

Täydentävien opintojen keskukseen liit-
tyvät vuoden alusta myös avoin yliopis-
to ja yliopiston opiskelijoilleen tarjoamat 
kieliopinnot eli kielikeskus. ”Keskukseen 
sulautuvilla toiminnoilla on kaikilla oma 
pitkä historiansa. Niistä kertyneistä koke-
muksista ja vahvuuksista uskomme synty-
vän yhteisen tulevaisuuden, joka on vaikut-
tavampaa kuin jos yksiköt jatkaisivat erilli-
sinä”, arvioi Hyry.

Hänen mukaansa muodostamalla TOK:n 
Oulun yliopisto tekee toisensuuntaisen rat-
kaisun kuin monet muut yliopistot, jotka 
ovat yhtiöittäneet tai muuten ulkoistaneet 
täydennyskoulutustoimintansa tai sulaut-
taneet sen muihin yliopiston yksiköihin. 
”TOK:n kautta Oulun yliopisto tuo elin-
ikäisen oppimisen ajatuksen aidosti osaksi 
omaa toimintaansa”, kiteyttää Hyry.

Kokeilevaa toimintaa

Yliopiston ulospäin suuntautuvien yhte-
yksien vahvistamisen rinnalla TOK:lla on 
myös yliopiston sisäisen toiminnan tehos-
tamiseen liittyviä tavoitteita ja tehtäviä. 
Viime kesänä kokeiltiin ensimmäisen ker-
ran nk. kolmannen lukukauden tarjoamis-
ta omille perustutkinto-opiskelijoille Ke-
säkouluna. Kokemukset olivat Hyryn mu-
kaan rohkaisevia.

”Kesäkoulu tulee toimimaan avoimena 
yliopistona eli sen rooli on muuttumassa. 
Kaikille avoimen yleissivistävän koulutuk-

sen rinnalle avoimen yliopiston tehtäväk-
si tulee nopeuttaa yliopiston opiskelijoiden 
valmistumista eli tehostaa näin toimintaa”, 
Hyry kuvaa.

Haasteena avoimen yliopiston toimin-
nan kehittämisessä on hänen mukaansa 
löytää alat ja kurssit, jotka sopivat sekä yli-
opisto-opiskelijoille että työelämässä toi-
mivien täydennyskoulutukseksi. Kun li-
säksi TOK:n tehtäviksi tulevat opiskelijoi-
den työelämäharjoittelun uudistaminen ja 
tehostaminen, kansainvälisistä maisterioh-
jelmista valmistuvien työllistyminen Suo-
messa ja koulutusviennin koordinointi, 
vaatii uudistus Hyryn mukaan asennetta.

”Osa uusista kehittyvistä toiminnois-
tamme tulee onnistumaan, osa todennä-
köisesti aluksi kangertelee, ja voikin puhua 
myös kokeilevasta toiminnasta. Toimimme 
kuitenkin myös markkinoiden mukaan, 
koska huomattava osa rahoituksestamme 
tulee sieltä. Yliopistossa tätä kuitenkin ha-
lutaan ja tähän uskotaan”, hän pohtii.

TOK:n rinnalla toimintansa Oulun yli-
opistossa ensi vuoden alussa aloittaa myös 
täysin uudenlainen, Suomessa ainutlaa-
tuinen opiskelijakeskus. Siihen on koottu 
kaikki yliopiston erityyppisille opiskelijoil-
leen, niin perus- ja jatkotutkinto-opiskeli-
joille kuin myös aikuisopiskelijoille tarjo-
amat palvelut. Linnanmaalla on parin kuu-
kauden ajan ollut käynnissä iso remontti, 
jossa opiskelijakeskukselle korjataan yh-
tenäiset työskentely- ja palvelutilat Kes-
kusaulan välittömään läheisyyteen. (TP) 

TäYdENTäViEN 
OPiNTOJEN KEsKus
– työelämäyhteyksien tehostaja
Akateeminen täydennyskoulutus, avoin yliopisto, kielikeskus ja sidosryhmätoiminnot 

yhdistyvät toiminnallisesti Oulun yliopistossa vuodenvaihteessa Täydentävien opintojen 

keskukseksi. Yhdistymisellä haetaan uutta voimaa opiskelemisesta kiinnostuneille 

aikuisille mutta myös yliopiston omille opiskelijoille tarjottaviin palveluihin.

30 Aktuumi | 5/2011



Oulun yliopiston väitökset 1.10.2011–30.11.2011

työssä tarkasteltiin sukurauhasen, itusolu-
jen ja munuaisen kehityksen molekyylita-
son mekanismeja. Florence Naillat on syn-
tynyt Nimesissä Ranskassa 1976 ja valmis-
tunut siellä ylioppilaaksi 1994.

LL Mika Venholan 4.11.2011 tarkaste-
tussa lääketieteen alan väitöstutkimukses-
sa selvitettiin lapsen virtsateissä tapahtu-
van virtsan takaisinvirtauksen yleisyyttä 
ja yhteyttä lasten virtsatieinfektioihin. Mi-
ka Venhola on syntynyt Lappeenrannassa 
1966 ja valmistunut ylioppilaaksi Joensuun 
yhteiskoulusta 1984. 

FK Tiia Kangas-Kontion 11.11.2011 tar-
kastetussa sisätautien alan väitöstutkimuk-
sessa selvitettiin hyvän kolesterolin perin-
nöllistä säätelyä pohjoissuomalaisten suku-
jen avulla. Tiia Kangas-Kontio on syntynyt 
Porvoossa 1980 ja valmistunut ylioppilaak-
si Linnankosken lukiosta 1999.

LL Eija Suorsan 11.11.2011 tarkastet-
tu neurologian alan väitöstutkimus osoit-
taa sydämen sykevaihtelun vuorokausiryt-
min häiriintyneen ohimolohkoepilepsiaa 
sairastavilla potilailla erityisesti yöaikaan, 
mikä saattaa merkitä yhteyttä epilepsia-
potilailla todettuihin sydänperäisiin äkki-
kuolemiin. Eija Suorsa on syntynyt Kuu-
samossa 1978 ja valmistunut ylioppilaaksi 
Karjasillan lukiosta 1997.

MD Brian Millerin 18.11.2011 tarkastettu 
psykiatrian alan väitöstutkimus vahvistaa ai-
empaa käsitystä isän korkean iän yhteydestä 
lasten kuolleisuuteen ja skitsofreniaan. Brian 
Miller on syntynyt Yhdysvalloissa 1978.

LL Kristiina Moilasen 25.11.2011 tar-
kastettu psykiatrian alan väitöskirjatut-
kimus käsitteli Pohjois-Suomen vuoden 
1966 syntymäkohorttitutkimukseen liit-
tyen skitsofrenian diagnostiikkaa ja kehi-
tystä. Kristiina Moilanen on syntynyt Py-
hännällä 1964 ja valmistunut ylioppilaaksi 
Suomussalmen lukiosta 1983.

MSc Jérôme Thevenotin 25.11.2011 tar-
kastetussa lääketieteen tekniikan alan väi-
töstyössä kehitettiin uusi menetelmä lonk-
kamurtumariskin arviointiin tavallisesta 

lääketieteellinen tiedekunta

Lääketiede
FK Mika Kaakisen 7.10.2011 tarkastetus-
sa solubiologian alan väitöstutkimuksessa 
saatiin proteiini- ja lipidipohjaisten mikro-
alueiden tutkimuksella uutta ymmärrystä 
lihassolukalvostojen toiminnan ja raken-
teen järjestäytymisestä. Mika Kaakinen on 
syntynyt Oulussa 1975 ja valmistunut yli-
oppilaaksi Karjasillan lukiosta 1994.

LL Harri Pakarisen 7.10.2011 tarkastet-
tu ortopedian ja traumatologian alan väi-
töstutkimus tuo uutta tietoa yksinkertaisen 
kaksijakoisen nilkkamurtumaluokituk-
sen käyttökelpoisuudesta sekä nilkkamur-
tumaan liittyvän pehmytkudossidosvam-
man havainnointiin tarkoitettujen testien 
kelpoisuudesta ja toistettavuudesta. Harri 
Pakarinen on syntynyt Helsingissä 1969 ja 
valmistunut ylioppilaaksi Madetojan mu-
siikkilukiosta 1988.

LL Jenni Peltosen 14.10.2011 tarkaste-
tussa syöpätautien ja farmakologian alan 
väitöstutkimuksessa selvitettiin kasvainten 
TP53-geenin mutaatioita ja niiden ennus-
teellista merkitystä pään ja kaulan alueen 
levyepiteelisyöpää sairastavilla potilailla. 
Jenni Peltonen on syntynyt Tampereella 
1976 ja valmistunut ylioppilaaksi Karjasil-
lan lukiosta 1995.

LL Juho Kariniemen 21.10.2011 tar-
kastettu lääketieteen alan väitöstutkimus 
osoittaa, että magneettikuvauksella voi-
daan turvallisesti ohjata ihon läpi tehtäviä 
vatsan toimenpiteitä. Juho Kariniemi on 
syntynyt Oulussa 1966 ja valmistunut yli-
oppilaaksi Oulun normaalikoulusta 1985.

FM Annamari Salmisen 21.10.2011 tar-
kastetun lastentautien alan väitöstutkimuk-
sen mukaan surfaktanttiproteiinit osallis-
tuvat ennenaikaisen synnytyksen käynnis-
tymiseen. Annamari Salminen on syntynyt 
Haukiputaalla 1977 ja valmistunut ylioppi-
laaksi Haukiputaan lukiosta 1996.

MSc Florence Naillatin 4.11.2011 tarkas-
tetussa kehitysbiologian alan väitöskirja-
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Oulun yliopistossa

Pirjo Kytösalmi talousjohtajaksi

Oulun yliopiston talous-
johtajan tehtävään on 
valittu kauppatietei-
den maisteri, KhT Pir-
jo Kytösalmi. hän aloit-
taa uudessa tehtävässä 
1.1.2012.

Talousjohtajan tehtävänä on tukea yli-
opiston ylintä johtoa taloudellisessa ja 
strategisessa johtamisessa. hän vastaa 
yliopiston rahoituksen sekä toiminnan ja 
talouden suunnittelun johtamisesta, ke-
hittämisestä ja seurannasta. vastuualuei-
siin kuuluvat muun muassa raportointi- ja 
suunnittelujärjestelmien kehittäminen, va-
rallisuuden hoitoon liittyvät tehtävät sekä 
yliopiston maksuvalmiudesta ja vakavarai-
suudesta huolehtiminen.

Pirjo Kytösalmi siirtyy yliopiston talous-
johtajaksi Ernst & Young Oy:n tilintarkas-
tus- ja asiantuntijatehtävistä. Aiemmin hän 
on työskennellyt muun muassa Nethawk 
Oyj:n talousjohtajana ja taloushallinnon 
asiantuntijatehtävissä Nokia Oyj:ssä.

sakari JussiPekka 
yhteyspäälliköksi 

 
Filosofian maisteri Sa-
kari Jussi-Pekka on va-
littu Oulun yliopiston 
yhteyspäälliköksi. Uu-
dessa tehtävässä hän 
koordinoi yliopiston 
sidosryhmäpalvelujen 
kokonaisuutta. Tähän kuuluvat keskeisesti 
yliopiston varainhankintaan sekä alumni- 
ja yhteiskuntasuhteisiin liittyvät tehtävät.

 Sakari Jussi-Pekka on toiminut vuodes-
ta 1991 Oulun yliopiston opintohallinnon 
eri tehtävissä, kuten yliopiston ohjaus- ja 
työelämäpalvelujen vastuuhenkilönä. Yh-
teyspäälliköksi hän siirtyy opiskelijapalve-
lujen päällikön tehtävästä. hän on hoita-
nut useita kehittämis- ja luottamusteh-
täviä ja toiminut pitkään myös Oulun yli-
opistoseura ry:n sihteerinä.
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röntgenkuvasta. Jérôme Thevenot on syn-
tynyt Pariisissa Ranskassa 1982 ja valmis-
tunut siellä ylioppilaaksi 2000.

Hammaslääketiede
HLL Pratikshya Pradhan-Palikhen 7.10.2011 
tarkastetun hammaslääketieteen alan väitös-
kirjatyön tulosten mukaan seerumin MMP-
8-pitoisuutta voidaan pitää hyvänä riskinarvi-
ointivälineenä verisuonitaudeissa sekä TIMP-
1-pitoisuutta vastaavasti pään ja kaulan alueen 
levyepiteelisyövissä. Pratikshya Pradhan-Pa-
likhe on syntynyt Nepalissa 1980.

FM Sini Nurmenniemen 4.11.2011 tar-
kastetussa hammaslääketieteen alan väi-
töstutkimuksessa kehitettiin uusi soluvil-
jelymalli, jossa syöpäsoluja kasvatettiin ih-
misen hyvälaatuisen kohtukasvainkudos-
palan eli myooman päällä. Sini Nurmen-
niemi on syntynyt Haapajärvellä 1980 ja 
valmistunut ylioppilaaksi Haapajärven lu-
kiosta 1999.

FM Mimmi Tolvasen 11.11.2011 tarkas-
tetun sosiaalihammaslääketieteen alan väi-
töstutkimuksen tulosten perusteella las-
ten motivoinnissa hampaiden harjaukseen 
kannattaisi keskittyä tiedon jakamisen si-
jasta myös asenteisiin. Mimmi Tolvanen on 
syntynyt Oulussa 1974 ja valmistunut yli-
oppilaaksi Oulun aikuislukiosta 2000.

Terveystieteet
TtM Maire Vuotin 14.10.2011 tarkastetussa 
hoitotieteen alan väitöstutkimuksessa poh-
joissuomalaisten suurten ikäluokkien tule-
vaisuudenkuvissa korostuivat yhteisöllisyy-
teen ja verkostoituneisiin palveluihin perus-
tuvat hyvinvointipalvelut. Maire Vuoti on 
syntynyt Utajärvellä 1966 ja valmistunut 
ylioppilaaksi Oulun Lyseon lukiosta 1986.

THL Teija Kaustisen 18.11.2011 tarkas-
tetussa hoitotieteen alan väitöstutkimuk-
sessa kehitettiin hoitoisuusluokitus Oulun 
yliopistolliseen sairaalaan ja arvioitiin sen 
luotettavuus hoitoisuuden mittaamiseen 
hoitotyön laatuvaatimusten näkökulmasta. 

LL Ilona Mikkolan 18.11.2011 tarkastet-
tu lääketieteen alan väitöstutkimus osoit-
taa, että eniten varusmiespalveluksen ai-
kaisesta liikunnasta hyötyivät liikapainoi-
set, ennen armeijaa vain vähän liikuntaa 
harrastaneet miehet. Ilona Mikkola on syn-
tynyt Pellossa 1978 ja valmistunut ylioppi-
laaksi Korkalovaaran lukiosta 1997.

LL Henna Cederbergin 25.11.2011 tar-

kastettu lääketieteen alan väitöstutkimus 
kertoo varusmiespalvelusajan liikunnan 
ennaltaehkäisevän sydän- ja verisuonisaira-
uksia. Henna Cederberg on syntynyt Rova-
niemellä 1983 ja valmistunut ylioppilaaksi 
Wienin kansainvälisestä koulusta 2002.

luonnontieteellinen tiedekunta

FL Lauri Berkovitsin 13.10.2011 tarkaste-
tussa matematiikan alan väitöstyössä tut-
kitaan käänteisiä integraaliepäyhtälöitä ja 
niiden itseparantavuusominaisuuksia in-
tegraalikeskiarvoja, tutkimalla pääasiassa 
funktion paikallista oskillointia eli heilah-
telua. Lauri Berkovits on syntynyt Oulussa 
1979 ja valmistunut ylioppilaaksi Kempe-
leen lukiosta 1998.

FM Gregory Moodyn 21.10.2011 tarkas-
tettu tietojenkäsittelytieteen alan väitös-
kirja täydentää olemassa olevaa tietoturva-
käyttäytymisen tutkimusta uusien teorioi-
den, käsitteiden ja teoreettisten näkökul-
mien avulla. 

FM Noora Huotarin 28.10.2011 tarkas-
tetun biologian alan väitöstutkimuksen tu-
lokset tukevat puu- ja turvetuhkan käyttöä 
energiapuumetsiköiden alkuvaiheen lan-
noitteena turvetuotannosta vapautuneil-
la suopohjilla. Noora Huotari on syntynyt 
Porissa 1979 ja valmistunut ylioppilaaksi 
Merikarvian lukiosta 1998.

FM Mari Karjalaisen 28.10.2011 tarkas-
tettu tietojenkäsittelytieteen alan väitöstutki-
mus osoittaa käyttäjien ilman tehokasta tie-
toturvakoulutusta vaarantavan suomalaisten 
yritysten tietoturvallisuuden. Mari Karjalai-
nen on syntynyt Kajaanissa 1977 ja valmistu-
nut ylioppilaaksi Laanilan lukiosta 1996.

FM Janne Alahuhdan 11.11.2011 tarkas-
tettu luonnonmaantieteen alan väitöstutki-
mus kertoo, että järvien umpeenkasvu voi 
tulevaisuudessa olla yhä useamman mök-
kiläisen harmi. Janne Alahuhta on synty-
nyt Vaasassa 1979 ja valmistunut ylioppi-
laaksi Kastellin lukiosta 1999.

FM Saija Koljosen 11.11.2011 tarkaste-
tussa eläinekologian alan väitöskirjatyössä 
selvitettiin kunnostusten ekologista merki-
tystä virtavesissä, etenkin lohen ja taime-
nen poikasvaiheiden ja talviaikaisen sel-
viytymisen osalta. Saija Koljonen on synty-
nyt Ristiinassa 1975 ja valmistunut ylioppi-
laaksi Ristiinan lukiosta 1994.

FM Kari Nykäsen 12.11.2011 tarkaste-

tun tietojenkäsittelytieteen alan väitöstut-
kimuksen mukaan työhön liittymätön In-
ternetin käyttö yrityksissä on arkirutiinia ja 
tähän liittyviä tietoturvaongelmia voidaan 
vähentää keskustelevan koulutuksen avul-
la. Kari Nykänen on syntynyt Oulussa 1964.

FM Tatu Haatajan 25.11.2011 tarkaste-
tun biokemian alan väitöskirjatyön myötä 
MFE-2:n rakennetieto laajeni banaanikär-
päsen ja ihmisen entsyymin osalta alayk-
sikkötasolta kokopitkän entsyymin tasol-
le. Tatu Haataja on syntynyt Västeråsissa 
Ruotsissa 1980 ja valmistunut ylioppilaak-
si Sallan lukiosta 1999.

FL Merja Holapan 25.11.2011 tarkastetus-
sa fysiikan alan väitöstutkimuksessa on säh-
kömagneettisella säteilyllä häiritty alkalime-
talleja, atomeja ja kiinteää ainetta ja mitattu 
niistä irtoavia elektroneja. Merja Holappa on 
syntynyt Posiolla 1982 ja valmistunut yliop-
pilaaksi Linnan lukiosta Kajaanista 2001.

FM Niko Putkisen 25.11.2011 tarkastet-
tu geologian alan väitöstutkimus osoittaa, 
että Skandinavian mannerjäätikkö ei or-
jallisesti seurannut ilmasto-oloja viimeisen 
jääkauden lopulla Vienan Karjalassa. Niko 
Putkinen on syntynyt Espoossa 1975 ja val-
mistunut ylioppilaaksi Linnanpellon luki-
osta Kuopiosta 1994.

FL Matti Nuortion 26.11.2011 tarkastet-
tu matematiikan alan väitöskirjatyö käsitte-
li muuttuvaeksponenttisen diffuusioyhtälön 
eri yläratkaisun käsitteitä ja muuta potenti-
aaliteoriaa. Matti Nuortio on syntynyt Ke-
mijärvellä 1981 ja valmistunut ylioppilaaksi 
Lyseonpuiston lukiosta Rovaniemeltä 2000.

FL Tomi Alasteen 28.11.2011 tarkastetus-
sa matematiikan alan väitöstutkimukses-
sa esitellään uusi filttereihin perustuva tapa 
käsitellä puoliryhmäkompaktisointeja. To-
mi Alaste on syntynyt Posiolla 1980 ja val-
mistunut ylioppilaaksi Posion lukiosta 1999.

Teknillinen tiedekunta

TkL Jan Nissisen 3.11.2011 tarkastetus-
sa elektroniikan alan väitöskirjatyössä on 
kehitetty piiritekniikkaa ja integroituja 
CMOS-piirejä, erityisesti vastaanotinrat-
kaisuja lasertutkaan, tavoitteena saavuttaa 
korkea integrointitaso ja hyvä suoritusky-
ky. Jan Nissinen on syntynyt Oulussa 1976 
ja valmistunut ylioppilaaksi Oulun Nor-
maalikoulun lukiosta 1995.

TkL Ilkka Nissisen 4.11.2011 tarkaste-
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tussa elektroniikan alan väitöskirjatyössä 
on kehitetty aika-digitaalimuunninpiire-
jä erityisesti laser-etäisyysmittaussovellus-
alueelle. Ilkka Nissinen on syntynyt Oulus-
sa 1976 ja valmistunut ylioppilaaksi Oulun 
Normaalikoulun lukiosta 1995.

DI Marko Paavolan 11.11.2011 tarkaste-
tun automaatio- ja tietotekniikan alan väi-
töstyön tavoitteena oli esittää tehokas in-
formaatioteoreettisen entropian lasken-
tamenetelmä resursseiltaan rajoitettuihin 
ympäristöihin. Marko Paavola on synty-
nyt Reisjärvellä 1977 ja valmistunut yliop-
pilaaksi Ylivieskan lukiosta 1996.

TkL Kari Avellanin 12.11.2011 tarkas-
tetussa geotekniikan alan väitöstyössä ke-
hitettiin Tarton Jaanin tiilikirkon työmaa-
ta varten spiraaliporapaalutekniikka, jossa 
paalutyyppi ja asennuskalusto sopivat käy-
tettäviksi alueilla ja kohteissa, missä infra 
on puutteellinen. Kari Avellan on syntynyt 
Helsingissä 1944.

DI Otso Kassisen 18.11.2011 tarkaste-
tussa informaatioverkostojen tekniikkojen 
alan väitöskirjatyössä esitellään kolme uut-

ta toiminnallisuutta mobiileihin väliker-
rosohjelmistoihin. Otso Kassinen on syn-
tynyt Oulussa 1982 ja valmistunut ylioppi-
laaksi Oulun Lyseon lukiosta 2001.

MSc (EE) Zaheer Khanin 18.11.2011 tar-
kastetun tietoliikennetekniikan alan väi-
töskirjatyön tavoitteena oli kehittää koor-
dinointi- ja adaptointimenetelmiä, jotka 
mahdollistavat langattomien laitteiden toi-
minnan kognitiivisessa verkossa ja tarjolla 
olevien resurssien tehokkaan käytön. Za-
heer Khan on syntynyt Pakistanissa 1979 ja 
valmistunut siellä ylioppilaaksi 1998.

MSc Narendar Kumar Khatrin 18.11.2011 
tarkastetussa bioprosessitekniikan alan väi-
töstyössä on kehitetty menetelmä metano-
lilla käynnistyvään, paljon happea vaativaan 
vasta-aineiden tuottoon. Narendar Kumar 
Khatri on syntynyt Pakistanissa 1974 ja val-
mistunut siellä ylioppilaaksi 1993.

DI, KTM Timo Koskelan 23.11.2011 tar-
kastettu informaatioverkostojen palvelulii-
ketoiminnan alan väitöskirja tarjoaa uutta 
tietoa arkkitehtuuriltaan erilaisten vertais-
verkkojärjestelmien vahvuuksista ja heik-

kouksista ryhmänhallintajärjestelmän to-
teuttamisessa. Timo Koskela on syntynyt 
Oulussa 1981 ja valmistunut ylioppilaaksi 
Oulun normaalikoulun lukiosta 2000.

FM Mari Karsikkaan 25.11.2011 tarkas-
tetun älykkäiden järjestelmien alan väitös-
kirjan tulokset korostavat luotettavien al-
goritmien tärkeyttä vektorikardiografises-
sa analyysissä sekä tarjoavat uusia lähesty-
mistapoja sydäninfarktin vaurion laajuuden 
noninvasiiviseen arviointiin. Mari Karsikas 
on syntynyt Muhoksella 1980 ja valmistu-
nut ylioppilaaksi Haapaveden lukiosta 1999.

Kasvatustieteiden tiedekunta

DSc Milda Bredikyten 26.11.2011 tarkas-
tetussa kasvatustieteen alan väitöskirjatut-
kimuksessa tarkastellaan lasten leikin mer-
kitystä kehityksessä, leikin kehittämisen ja 
ohjaamisen mahdollisuuksia sekä leikkiin 
puuttumisen onnistumista tai epäonnistu-
mista. Milda Bredikyte on syntynyt Vilnassa 
1958 ja valmistunut siellä ylioppilaaksi 1976.

Humanistinen tiedekunta

FM Petra Klintrupin 1.10.2011 tarkastetus-
sa kirjallisuuden alan väitöstutkimuksessa 
tarkastellaan suomalaista naistenviihdet-
tä kahden menestyskirjailijan, Hilja Valto-
sen ja Aino Räsäsen kautta. Petra Klintrup 
on syntynyt Helsingissä 1933 ja valmistunut 
ylioppilaaksi Oulun tyttölyseosta 1954.

FM Ulla Paukkusen 14.10.2011 tarkastet-
tu suomen kielen alan väitöstutkimus osoit-
taa koulujen pedagogisen kieliopin olevan 
kirjavaa ja kaksijakoista, ja esimerkiksi oppi-
kirjan tekijöiden ratkaisuissa näkyy selkeäs-
ti yhtenäisten linjausten puute. Ulla Paukku-
nen on syntynyt Oulussa 1975 ja valmistunut 
ylioppilaaksi Kiimingin lukiosta 1994.

FM Janne Leiviskän 29.10.2011 tarkaste-
tun historian alan väitöstutkimuksen mu-
kaan Pohjois- ja Itä-Suomen elinkeinojen 
kehittäminen suomalaisen yhteiskunnan 
murroksessa 1960-luvulla jäi haaveeksi. 
Janne Leiviskä on syntynyt Vaalassa 1972 
ja valmistunut ylioppilaaksi Pulkkilan lu-
kiosta 1991.

Oulun yliopistossa tarkastetut väitöskirjat 
luettavissa verkossa: http://jultika.oulu.fi/
Search/Results/

Kasvatustieteen maisteri Mari Karjalai-
nen selvitti väitöksessään työntekijöiden 
käyttäytymiseen liittyviä tietoturvariske-
jä. Tutkimuksen mukaan tietoturvallisuu-
den tärkeydestä huolimatta työntekijät nou-
dattavat harvoin yrityksen tietoturvaohjei-
ta. Esimerkiksi salasanat ovat liian helppoja 
tai murrettavia ja sähköpostia ja internetiä 
käytetään huolettomasti.

Karjalainen kehitti tutkimuksessaan 
koulutettavien omiin kokemuksiin ja vuo-
rovaikutukseen perustuvan lähestymista-
van tietoturvakoulutukseen. Kokemuksel-
lisessa tietoturvakoulutuksessa turvallisia 
salasanakäytäntöjä ja sähköpostin käyttöä 
havainnollistetaan käytännön esimerkeillä.

Filosofian maisteri Kari Nykänen puoles-
taan suunnitteli väitöstutkimuksessaan tie-
toturvakoulutusmenetelmän, joka perustuu 
oppimisen psykologiaan, sosiokonstrukti-
iviseen oppimisnäkemykseen ja organisaa-

tion muutosjohtamiseen. Tutkimus osoitti, 
että huolellisesti toteutettuna koulutus vai-
kuttaa myönteisesti työntekijöiden työhön 
liittymättömään internet-käyttäytymiseen 
ja sitä kautta myös tietoturvaan.

Nykäsen tutkimuksen lähtökohtana oli, 
että työntekijöiden internet-käyttäytymi-
nen on usein muodostunut rutiiniksi, ei-
kä sen merkitystä yrityksen tietoturvan 
kannalta ymmärretä riittävän syvällisesti. 
Työhön liittymätön internetin käyttö saat-
taa lisätä virus-, haitta-, ja vakoiluohjelmia, 
mahdollistaa työaseman tai tietojen kaap-
paamisen tai altistaa erilaisille huijauksille.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, 
että erityisesti sosiaalinen media on lisän-
nyt erilaisten internet-palveluiden käyttöä 
työaikana. Lisäksi internetistä luetaan leh-
tiä, hoidetaan henkilökohtaisia asioita, la-
dataan sovelluksia ja katsellaan mediatal-
lenteita.

Yritysten tietoturva koulutuksella paremmaksi
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Erkki Karvonen 
informaatiotutkimuksen ja  
viestinnän professori  
Oulun yliopisto

Skandaalit 
nähdään 

järjestelmän 
uudistajina: 

epäkohdan 
paljastaminen 

käynnistää 
parannukset.
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ilTalEHTi TOiTOTTi etusivullaan 27.10.2001: 
”Mauri Pekkarinen häpäisi naisjohtajan ylei-
sön edessä. Lue kohu sanasta sanaan”. Saman 
päivän Ilta-Sanomat puolestaan repäisi toi-
sella tapauksella: ”Skandaali kohtalonpäivänä! 
Nokia nimesi kännykän ilotytöksi”.  Kuvituk-
sena verkkosukkainen nainen.

Tällaiset aiheet palvelivat ainakin keskustelun vi-
rikkeinä. Keskusteluttaminen, päivittelyn ja pa-
heksumisen aiheiden tarjoaminen on nykyjul-
kisuudessa tärkeämpää kuin objektiivinen tie-
donvälitys. Onko mediasta tullut skandaalikone, 
joka kärjistää vähäpätöisistä tapauksista tolkut-
toman ison metelin ja lyö sillä rahoiksi? vai onko 
skandaaleissa kyse epäkohtien paljastamisesta 

ja sitä tietä niiden korjaamisesta?

suHTauTuMiNEN sKaNdaalEi

HiN on myös ikäpolvikysymys. 
Toimittajienkin sukupolvet näyt-

tävät suhtautuvan niihin eri ta-
voin, sillä eri aikoina ammattiin tule-

vat journalistit sisäistävät erilaisen julki-
suuden eetoksen ja tyylin. Tämä selviää 

mediatutkija Anu Kantolan toimittamas-
ta kirjasta Hetken hallitsijat. Julkinen elämä 

notkeassa yhteiskunnassa (Gaudeamus 2011).

Kantola ja kumppanit hahmottavat sodanjäl-
keisen Suomen julkisessa elämässä kolme vai-
hetta: korkean modernin (1955–1980), not-
kistuvan modernin (1980–2000) ja notkean 
modernin (2000–). vanhin toimittajapolvi si-
säisti juhlavan, rauhallisen, arvokkaan, asiakes-
keisen ja objektiivisen julkisuuden ihanteen. 
haastatteluissa nämä toimittajat kritisoivat 
nykyjulkisuutta epäasialliseksi ja viihteelliseksi.

NuORiMMaN POlVEN TOiMiTTaJiEN mielestä 
journalismin sen sijaan pitää virallisen arvok-
kuuden sijasta laskeutua proosallisesti tavalli-
sen ihmisen tasolle. Journalismin pitää tuot-
taa kiinnostavia ja räväköitä näkökulmia sekä 
mielipiteitä. he pitävät skandaaleja terveenä 
kehityksenä. Skandaalit nähdään järjestelmän 
uudistajina: epäkohdan paljastaminen käyn-
nistää parannukset. Useimmiten skandaalin 
särmä löytyy moraalista, koska poliittisia kan-
toja ei haluta ottaa.

Kantolan mukaan median nykyinen skandaali-
kone synnyttää ”helposti moraalipaniikkeja tai 
kohuja, joissa pienet asiat paisuvat ja vievät ti-
laa asiajulkisuudelta. (…) Julkisuus voi alkaa tuot-
taa skandaaleita automaattivaihteella niin, et-
tä skandaalin muottiin sovitellaan pienempiä-
kin tapahtumia. (…) Skandaali voi kääntyä suo-
ranaiseksi saippuasarjaksi – olkoonkin että se on 
voittoa tuottavaa saippuaa. Erityisesti seksiin liit-
tyvät skandaalit kiinnostavat ja myyvät.”

Alun tapaukset ovat seksiskandaaleja tai ai-
nakin iltapäivälehdet yrittivät parhaansa mu-
kaan rakentaa niistä sellaisia, kaupallisista syis-
tä. Tapaukset olivat niin pieniä, että vanhas-
sa julkisuuskulttuurissa ne eivät olisi ylittäneet 
uutiskynnystä.  

OiKEasTi NOKiaN ”luMia”saNaN arkaais-
ta merkitystä eivät tunne espanjalaisetkaan 
muuten kuin sanakirjasta katsomalla. Sanakir-
jasta katsomalla selviää myös, että ”ryntäät” 
on hevosellakin ja että rintamuksesta on ky-
se. ”Sermin taakse menemisellä” taas voi-
si viitata vaikka lääkärin tapaan vetää potilas-
huoneessa sermit eteen, jotta lääketieteelli-
nen operaatio voidaan suorittaa uteliaiden 
katseilta suojassa. Tämä tulkinta olisi epäsek-
suaalinen – ja epäkaupallinen.

Mutta toisaalta Pekkarisen tapauksen varjolla 
saatettiin puuttua yhteiskunnalliseen ilmiöön, 
seksuaaliseen häirintään. Pekkarisen käytök-
sestä alun perin metelin nostanut kaupungin-
valtuutettu Maia fandi perusteli julkisuutta 
nuoremman polven toimittajien tyyliin: maa-
ilma on täynnä seksuaalisen häirinnän tapauk-
sia, ja jos epäkohdista ei nosteta melua, niitä 
ei saada loppumaan. Tästä näkökulmasta ko-
hu ei ollutkaan asiatonta viihdettä vaan pal-
veli tasa-arvopoliittisia tavoitteita.

Pekkarisen ryntäät ja Nokian ilotyttö
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File Message Developer

from: Heli Maijanen

Jalkapalloa ja tutkimusta 
Tennesseessä  
Lähdin vuonna 2006 Oulun yliopistosta Knoxvilleen keräämään 
aineistoa väitöskirjaani ja opiskelemaan fyysistä antropologiaa, jo-
ta Suomessa ei juurikaan opeteta. Suomessa olin tottunut, et-
tä tutkimamme luuaineistot ovat lähinnä arkeologisia aineistoja.

heti ensimmäisenä päivänä täkäläisessä labrassa tutkimus 
osoittautui hieman erilaiseksi. Pöydällä oli nimittäin kasvo-
rekonstruktioita tunnistamattomista henkirikoksen uhreis-
ta. University of Tennesseen antropologian laitos on nimen-
omaan forensisen antropologian tutkimuksen koti. Pääpaino 
tutkimuksessa on metodeissa, joiden avulla voidaan edistää tuntemattomi-
en vainajien tunnistamista luiden perusteella.

Laitoksella on moderni, jatkuvasti kasvava luukokoelma, jota minäkin viisi vuotta sitten tulin mittaamaan. Jäin kuiten-
kin koukkuun laitoksen mahtaviin resursseihin eli luukokoelmiin ja kirjastoon, ja vuoden pituinen vierailuni sai pysyvämmän 
jatkon liityttyäni laitoksen jatko-opiskelijakatraaseen. Luukokoelmien ja kirjaston olemassaolo helpottaa kummasti tutkimus-
ta ja opiskelua. Sekä opiskelijat että henkilökunta esittävät aktiivisesti tutkimustuloksiaan konferensseissa ja tieteellisissä julkai-
suissa. Opiskelurytmi on Amerikassa tiiviimpää kuin mihin olin Suomessa tottunut.

Kurssien lisäksi me onnelliset, jotka olemme saaneet rahoituksen, työskentelemme 20 tuntia viikossa laitoksella. Tämä an-
taa mahdollisuuden kartuttaa oman alan työkokemusta jo opiskeluvaiheessa, mikä ei ole kovin yleistä humanistisissa tieteis-
sä Suomessa.

Antropologian laitos sijaitsee yliopiston Neyland-jalkapallostadionin rakennelmissa. Stadionille mahtuu yli 100 000 katsojaa, 
ja amerikkalainen jalkapallo on suuri houkutin niin uusille opiskelijoille kuin turisteillekin.

Kotipeliviikonloppuina koko kaupunki muuttuu oranssiksi ihmismassaksi, joka valtaa kampuksen ja baarit. Kotiottelut aiheut-
tavat myös sen, että stadionilla sijaitsevat laitokset joutuvat sulkemaan ovensa turvallisuussyistä perjantai-iltana kello kuudel-
ta eikä töihin ole paluuta ennen sunnuntai-iltapäivää. Urheilu on amerikkalaisessa yliopistossa hyvin merkittävä osa jokapäi-
väistä elämää. Se tuo näkyvyyttä ja rahaa. Urheilusuoritusten lisäksi keskustelun aiheiksi voivat päätyä jalkapallopelaajien pi-
dätykset aseellisesta ryöstöstä tai koripallovalmentajan potkut värväysrikkomusten takia. Urheiluelämä yliopistossa on todel-
la värikästä!

Onneksi jalkapallohuumaa voi paeta Knoxvillestä luontoon. Smoky Mountains on noin tunnin ajomatkan päässä ja tarjoaa 
runsaasti vaellusreittejä ja kauniita maisemia.

Heli Maijanen
Kirjoittaja väitteli 16.12.2011 arkeologiasta Oulun yliopistossa ja  
jatko-opiskelee University of Tennesseessä Knoxvillessä Yhdysvalloissa.
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aluMNiTOiMiNTa – YHTEYs KOTiYliOPisTOOsi

Tervetuloa mukaan Oulun yliopiston alumnitoimintaan! Alumni-
toimintaan osallistumalla pysyt yhteydessä kotiyliopistoosi ja enti-
siin opiskelutovereihisi ja opettajiin. 

Yhteydenpidon keskeinen väline on alumniverkosto, joka toimii 
verkko-osoitteessa https://alumni.oulu.fi. Mukana verkostossa on 
jo noin 4000 Oulun yliopiston alumnia. Rekisteröityminen alum-
niksi ja verkoston käyttö on maksutonta eikä sido mihinkään.  
voit halutessasi liittyä myös alumnitoimijoiden postituslistalle. 

Tiedustelut ja liittymiset alumnikoordinaattori 
karoliina kekki, 
s-posti: karoliina.kekki(at)oulu.fi,  
puh. 040 593 3286.
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Eläinten talvi
Eläinmuseossa on avattu eläinten talveen sopeutumisesta  
kertova näyttely.

Talven yli selvitäkseen eläinten on sopeuduttava kylmän vuo-
denajan vaativiin olosuhteisiin. Kylmyys ja ravinnonhankinta ovat 
suurimmat ongelmat, ja niiden ratkaisemiseen eri eläinlajeilla on 
monenlaisia keinoja. Osa käyttää siipiään ja lentää etelän läm-
pöön, jotkut nukkuvat tai horrostavat talven yli. Osa eläimistä 
on aktiivisia läpi vuoden ja näiden eläinten on täytynyt sopeutua 
talvioloihin. 

Eläinmuseo avoinna ma-pe klo 8.30-15.45.
12.00 AVAUS

 – puheenjohtaja Maarit Valo, Professoriliitto
12.10 VUODEN PROFESSORIN JULKISTUS

12.30 OULUN YLIOPISTON TERVEHDYS

 – rehtori Lauri Lajunen 
12.45 HYÖTY JA TIETEEN ITSEISARVO

 – professori Petteri Pietikäinen, Oulun yliopisto 
 – ylijohtaja Riitta Mustonen, Suomen Akatemia
 Keskustelua 
13.30 Kahvi
14.00 YHTEISKUNNAN, ELINKEINOELÄMÄN 

 JA ALUEEN HYÖTY

 – yliasiamies Mikko Kosonen, Sitra 
 – professori Markku Sotarauta, Tampereen yliopisto 
 Keskustelua 
14.45 HYÖDYN KIELI

 – puh. joht. Risto Uimonen, Julkisen sanan neuvosto 
 – johtaja, professori Pirkko Nuolijärvi, Kotus
 Keskustelua 
15.30 PERUS – SOVELTAVA – INNOVAATIO -paneeli
 – varapuheenjohtaja Inkeri Kerola, 
 eduskunnan sivistysvaliokunta
 – toimitusjoht. Jaakko Okkonen, Oulun kauppakamari
 – professori emeritus Olavi Pelkonen,Oulun yliopisto 
 – hallituksen puh. joht. Hans Söderlund, Oulun yliopisto
 Keskustelua
16.30 MUSIIKILLINEN HETKI: Harva meistä on rautaa
 – Vesa Pitkänen ja Tuula Väänänen
16.45 SEMINAARIN PÄÄTÖS

 – puheenjohtaja Tapani Kaakkuriniemi, 
 Tieteentekijöiden liitto
17.00 Kuljetus Lääninhallituksen talolle
17.30 VASTAANOTTO

 Isäntänä Pohjois-Suomen aluehallinto virasto, 
 Lääninhallituksen talo 

Ilmoittautumiset 5.1.2012 mennessä
Professoriliittoon, puh. 09-4250 7012, helena.kuustera@professoriliitto.fi

HYÖDYN AIKAKAUDEN TIEDE
PERJANTAI 13.1.2012 Hotelli Lasaretti (os. Kasarmintie 13), Oulu

PROFESSORILIITTO JA TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO

academica2012
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