
w
w

w
.c

hy
d

en
iu

s.
fi

KOKKOLAN YL IOP ISTOKESKUKSEN AS IAKASLEHT I 3 2007

chydeniuschydeniusUNIVERSITASUNIVERSITAS

Uusi yliopistokeskus
on valoisa ja houkutteleva

Sivu 6

Maamerkkejä
kasitien
varteen
Sivu 10 Avoimet ovet

yliopisto-
keskuksessa

Sivu 2



AJANKOHTAISTA

Tutustu yliopistokeskuksen uusiin tiloihin! 
Esittelykierrokset tasatunnein klo 12-18,
lähtö ala-aulasta 

Klo 13-14 Maisteriksi Kokkolan yliopistokeskuksessa
Yliopistokeskuksen maisteriopinnot esittäytyvät 
2. krs, Klippan 

Klo 13-14 Mitä on coaching? 
Johdon valmentaja Tapani Rinne 
4. krs, Karvo
Luennolle mahtuu n. 35 osallistujaa, 
ilmoittautumiset etukäteen puh. (06) 8294265
tai anu.rantamaki@chydenius.fi  

Klo 14-15 Töissä yliopistokeskuksessa
Mitä tekee suunnittelija, tutkija, 
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kurssisihteeri?
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yliopistokeskuksessa
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Nahkatehtaan
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KUVA ROY PIETILÄ

Kannen kuvassa tulevaisuuteen kurkot-
tavat tukipalveluiden Jari Penttilä, Mar-
ja-Leena Kangas, Minna Vaittinen, He-
li Kluukeri, Anne Jokela, Kari Hirvinen, 
Marko Hägglund ja Katja Liedes. (Kuva: 
Roy Pietilä)
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PÄÄKIRJOITUS/LEDAREN

Puitteet kunnossa. 
Nyt on tekemisen aika!

Ramarna klara. Nu börjar jobbet!

TEKSTI MIKKO VIITASALO

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen uudet tilat vihittiin 
juhlavasti käyttöön 6.9.2007. Paikalla oli mm. yksi ministeri, 
neljä rehtoria, yksi piispa sekä yli 200 muuta juhlavierasta. 
Uusi rakennus on saanut runsaasti myönteistä julkisuutta. 

Se on näyttävä ja siitä on syntynyt selkeä maakunnan käyntikortti ja ve-
tovoimatekijä yhdessä ammattikorkeakoulun kanssa. Kokkolan kam-
pusalue kokonaisuutena on jo tällä hetkellä ainutlaatuinen Suomessa. 
Vastaava löytyy lähinnä Seinäjoelta. 

Pelkät seinät eivät vielä takaa yliopistokeskuksen ja maakunnan me-
nestystä. Tarvitsemme rohkeutta ja ennen kaikkea kykyä luovaan yh-
teistyöhön. Ei pelkästään talon sisällä, vaan koko kampuksen alueel-
la. Yliopistokeskuksen, ammattikorkeakoulun ja teknologiakeskuksen 
tulevaisuus mitataan sillä, miten hyvin ne kykenevät tulokselliseen yh-
teistyöhön. Tässä korkeakoulujen rakenteiden myllerryksessä ei meis-
tä kukaan selviä yksinään. Tarvitsemme toisiamme.

On syytä uskoa ja toivoa, että uusi kampus on avoin kaikille. Yhdessä 
ammattikorkeakoulun kanssa yliopistokeskus tarjoaa samat opiskelu- 
ja tutkimusmahdollisuudet kuin emoyliopistojen pääkampukset. Val-
mistuakseen opettajaksi, sosiaalityöntekijäksi, tietotekniikan maiste-
riksi tai kemian maisteriksi ei tarvitse lähteä Jyväskylään tai Ouluun, 

vaan kaikki opinnot voidaan suorittaa Kokkolan kampuksella ja opin-
not voi suorittaa työn ohessa. Myös tutkimusympäristönä kampus 
on suuri mahdollisuus Keski-Pohjanmaalle ja sen elinkeinoelämälle. 
Käytetään sen tuomat mahdollisuudet täysimääräisesti hyväksi. Talon 
avointen ovien päivää vietämme torstaina 11.10.2007. Koko henkilö-
kuntamme on silloin palveluksessanne. Tervetuloa sankoin joukoin 
kampukselle 11.10.2007.

MIKKO VIITASALO
johtaja

Ps.
Tätä kirjoittaessani yliopistokeskusten yli näyttää puhaltavan kylmiä 
tuulia. Tässä suuruuden ekonomiaa arvostavassa koulutuspoliittisessa 
ilmastossa on suollettu pitkä lista työryhmäraportteja. Kaikkien kes-
keinen sanoma ja viesti on sama: suuria vahvistetaan, lisäaloituspaikat 
ylioppilaille, rönsyt karsitaan ja maisteriohjelmat lopetetaan. Yliopis-
tojen rehtoreiden puheet avajaisissa antoivat kuitenkin olettaa, ettei 
Kokkolan yliopistokeskuksella ole syytä vakavaan huoleen. Meidän 
ei kuitenkaan tule rakentaa tulevaisuuttamme pelkästään näiden va-
raan. Tulevaisuus on meidän itse luotava.

sama 

De nya lokaliteterna för Karleby universitetscenter Chydeni-
us invigdes under högtidliga former 6.9.2007.  På plats var 
bl.a. en minister, fyra universitetsrektorer, en biskop samt 
över 200 andra festdeltagare. Den nya byggnaden har fått 

en hel del positiv publicitet. Den är ståtlig och har blivit landskapets sig-
num och en attraktion tillsammans med Mellersta Österbottens yrkes-
högskola. Campusområdet i Karleby är redan nu som helhet betraktat 
unikt i Finland. Ett motsvarande fi nner man närmast i Seinäjoki.  

Enbart väggar är inte till fyllest för att garantera framgång för uni-
versitetscentret och landskapet. Vi behöver mod och framförallt för-
måga till kreativt samarbete. Inte bara internt i huset utan inom hela 
campusområdet. Universitetscentrets, yrkeshögskolans och teknolo-
gicentrets framtid mäts i hur väl de är kapabla till ett resultatrikt sa-
marbete. I kaoset kring högskolestrukturerna klarar sig ingen av oss 
ensam. Vi behöver varandra.
 
Det fi nns skäl att tro och önska att det nya campuset är öppet för alla. 
Tillsammans med yrkeshögskolan tillhandahåller universitetscentret 
samma studie- och forskningsmöjligheter som moderuniversitetens 
campusområden. För att utexamineras som lärare, socialarbetare, ma-
gister i datateknik eller i kemi behöver man inte fara till Jyväskylä eller 

Uleåborg. Alla studier kan genomföras på campuset i Karleby och stu-
dierna kan genomföras vid sidan av arbetet. Också som forsknings-
miljö innebär campuset en stor möjlighet för Mellersta Österbotten 
och näringslivet i regionen. De möjligheter det för med sig bör utnytt-
jas till fullo. Öppet hus har vi torsdag 11.10.2007. Hela vår personal 
står då till er tjänst. Välkomna allesammans till campuset 11.10.2007.

MIKKO VIITASALO
direktör

PS
Medan jag skriver detta förefaller kyliga vindar dra fram över universi-
tetscentren. I detta utbildningspolitiska klimat som värdesätter stors-
kalighetens ekonomi har det producerats en lång lista arbetsgrupps-
rapporter. Det centrala budskapet i dem alla är detsamma: de stora 
förstärks, mera nybörjarplatser för studenterna, förgreningar gallras 
bort och magisterprogram upphör. Universitetsrektorernas tal vid in-
vigningen lät oss dock utgå från att Karleby universitetscenter inte har 
någon anledning till större oro. Vi bör emellertid inte bygga vår framtid 
enbart på det som då sades. Framtiden måste vi själva skapa. 

DS 
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Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen 
uudisrakennus vihittiin käyttöön syyskuun 
alussa. Vihkiäispuheen piti kauppa- ja teol-
lisuusministeri Mauri Pekkarinen. Terveh-
dyksen esittivät rehtori Aino Sallinen Jy-
väskylän yliopistosta, rehtori Lauri Lajunen 
Oulun yliopistosta, rehtori Matti Jakobs-
son Vaasan yliopistosta ja rehtori Jarl-Thure 
Eriksson Tampereen teknillisestä yliopistos-
ta. Kiinteistön siunasi piispa Gustav Björk-
strand. Tilaisuuden musiikista vastasi Kok-
kola-kvartetti.

Mauri Pekkarinen painotti vihkiäispu-
heessaan sitä, että suomalaisten korkean 
osaamisen pitäisi muuttua entistä enem-
män tuotteiksi, yrityksiksi ja työpaikoiksi. 
Keinoina hän otti esille yrittäjyyskoulutuk-
sen kohentamisen kaikilla koulutusasteilla 
sekä koulutuksen, tutkimuksen ja bisnek-

sen yhteistyön parantamisen.  Yliopistokes-
kuksilla ja ammattikorkeakouluilla hän nä-
ki olevan merkittävä ja kasvava tehtävä alu-
eellisen innovaatiotoiminnan ja alueellisen 
osaamisen tason kehittämisessä.

Kokkolan yliopistokeskusta koordinoi-
van Jyväskylän yliopiston rehtorin Aino 
Sallisen mukaan Kokkolaan syntynyt aito 
korkeakoulukampus tarjoaa poikkeuksel-
liset mahdollisuudet sekä neljän yliopiston 
että yliopistokeskuksen ja ammattikorkea-
koulun väliselle yhteistoiminnalle.

- Uusi kampus voisi toimia suunnan-
näyttäjänä 2010-luvun yliopistokeskuksil-
le. Tällä tarkoitan uudenlaisia yhteistoimin-
tamuotoja ja profi loitumista, Sallinen ku-
vaili tervehdyspuheenvuorossaan.

Vihityn kiinteistön arkkitehtisuunnitte-
lusta vastaa arkkitehtitoimisto Jorma Palo-

ranta Oy, rakennesuunnittelusta Insinööri-
toimisto Nissilä & Cygnel ja LVIA- ja säh-
kösuunnittelusta ARKINS Suunnittelu Oy. 
Hankkeen pääurakoitsija oli Byggnads Ab 
Forsström Rakennus Oy Kokkolasta. Säh-
köurakoitsijana toimi YIT Kiinteistötek-
niikka Oy, LV-urakoitsijana Tekmanni Oy 
ja IVA-urakoitsijana Peltisepänliike Nykä-
nen Ky. 

Kerrosalaltaan n. 5000 m2:n laajuisen 
nelikerroksisen uudisrakennuksen raken-
tamiskustannukset olivat 7,3 milj. euroa. 
Kiinteistön rakennuttaja on Kiinteistö Oy 
Kokkolan Kampus, jonka osakkeenomis-
tajat ovat Keski-Pohjanmaan koulutusyh-
tymä ja Kokkolan kaupunki. Tilat on vuok-
rattu Jyväskylän yliopistolle.

KAMPUSTEKSTI PÄIVI VUORIO

Soihdut syttyivät uudis-
rakennuksen vihkiäisissä

Kiinteistö vihittiin käyttöön sytyttämällä soihturivistö yliopistokeskuksen sisääntulokatoksessa. Soihtuja sytyttivät kauppa- ja teollisuus-
ministeri Mauri Pekkarinen sekä rehtorit Matti Jakobsson, Lauri Lajunen ja Aino Sallinen.

KUVA ROY PIETILÄ
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Uusi 
valoi

Yhtenäinen aulatila 
on yliopistokeskuksen 
henkireikä.

Opiskelijat eivät kaipaa nahkatehtaalle
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yliopistokeskus on
sa ja houkutteleva

Upea valkoinen, poikittainen sisään-
tulokatos toivottaa näyttävästi vierai-
lijan tervetulleeksi Kokkolan yliopis-
tokeskuksen uusiin tiloihin. Katos on 
yksi niistä elementeistä, joihin raken-
nuksen suunnitellut arkkitehti Jorma 
Paloranta on erityisen tyytyväinen.

- Valaistu ja tekstitetty katos on voimakas 
vasta-aihe rakennusten punatiilisille seinil-
le, ja sen avulla yliopistokeskus erottuu sel-
keästi sekä kasitieltä että kaupungista päin 
lähestyttäessä. Olen iloinen, että katos voi-
tiin toteuttaa, vaikka kustannusraamit ra-
kennukselle olivat todella tiukat.

Tiukan budjetin lisäksi yliopistokeskuk-
sen rakentamisessa oli muitakin haasteita 
tarjoavia ehtoja. Huomaamaton, tavallaan 
toisen rakennuksen ”takapihalla” oleva si-
jainti asetti omat rajoituksensa, samoin ym-
pärillä jo olevat ammattikorkeakoulun ja ai-
kuisopiston rakennukset. 

- Uuden yliopistokeskuksen piti sovel-
tua hyvin osana jo olemassa olevaan, joten 
punainen tiilipinta oli luonteva ratkaisu. 
Kontrastina punaiselle yliopistokeskuksen 
toinen seinä sai valkoisen keramiikkapin-
noituksen, joka keventää kokonaisuutta, 
kertoo Paloranta. 

Selkeyttä ja valoa
Paloranta kertoo yliopistokeskuksen suun-
nittelutyön pohjana olleen selkeyden. Jul-
kiset tilat ja henkilökunnan tilat on selväs-
ti erotettu toisistaan. Julkiset tilat sijaitsevat 
joka kerroksessa keskusaulan yhteydessä, 
jotta niihin on helppo löytää, ja henkilö-
kunnan toimistot ja kokoustilat ovat taloa 
kiertävien käytävien varrella. 

Yliopistokeskusrakennuksen perusidea-
na on keskusaula jokaisessa kerroksessa. 
Aulatila on koko rakennuksen korkuinen 
ja suuri lasiseinä tarjoaa hienon näkymän 
sekä ulos että muihin kerroksiin. Arkkiteh-

Kaisa Tala ei ikävöi 
nahkatehtaalle.

ti on tyytyväinen, että tiukasta budjetista 
huolimatta aulatilan ajatus säilyi sellaisena, 
kuin se oli suunniteltu. 

- Valoisa ja avara aula on koko raken-
nuksen henkireikä, Paloranta kuvailee. 

Opiskelijat tyytyväisiä
- Hulppeaahan täällä on opiskella, virnistää 
luokanopettajaopiskelija Kaisa Tala, kun hä-
neltä pyytää kommenttia uusista tiloista. 

- Kokonaisvaikutelma on oikein miellyt-
tävä, rakennus on kaunis ja vaikuttavan nä-
köinen, hän jatkaa. - Etenkin sisääntuloka-
tos on hieno ja houkutteleva.  

Pientä kritiikkiä opetuksen kehittämis-
ryhmään kuuluvalla Talalla on kuitenkin 
esitettävänä. 

- Olisimme toivoneet, että opiskelijoita 
olisi kuunneltu enemmän suunnitteluvai-
heessa. Esimerkiksi suihkutilat olisivat tul-

leet tarpeeseen, sillä meillä on paljon muun 
muassa liikunnan oppitunteja. Myös lukol-
lisia kaappeja tavaroiden säilyttämistä var-
ten kaivattaisiin. Ja opetustiloja voisi ol-
la määrällisesti enemmän, voi olla että jos-
sain vaiheessa tulee pulaa tiloista.

Uudet opetustilat saavat pelkästään ke-
huja. 

- Tilat ovat selkeät ja siistit, ja erityises-
ti Ulappa-sali ja Varvi ovat erinomaisen hy-
viä ja valoisia tiloja. Terassi on myös erittäin 
mukava. Kulkeminen rakennuksessa on 
helppoa ja tilat löytyvät vaivatta. 

Kaisa Talan mukaan ainakin luokan-
opettajaopiskelijat ovat kaiken kaikkiaan 
oikein tyytyväisiä uusiin tiloihin. Kunhan 
vielä viimeistelyt on tehty ja kaikki toimii 
suunnitellun mukaisesti, ei moitteen sijaa 
juuri ole. 

- Nahkatehtaalle ei ole yhtään ikävä! 

Näyttävä sisään-
käynti houkuttelee 
kävijöitä yliopis-
tokeskukseen.

Opiskelijat viihtyvät 
uusissa, valoisissa 
luokkatiloissa.

KUVA TANJA ISOAHO

KAMPUSTEKSTI TANJA ISOAHO
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Kirjasto
Helposti löydettävissä
Lasiseinäinen yliopistokeskuksen kirjas-
to on tulijaa vastassa ensimmäisenä aulati-
loihin saavuttaessa. Helposti löydettävä si-
jainti on saanut kiitosta asiakkailta, kertoo 
kirjastosihteeri Katja Liedes.

- Enää ei käytävillä tarvitse opastaa ek-
syneen näköisiä kirjaston etsijöitä, kuten 
nahkatehtaan tiloissa, Liedes naurahtaa.   

Sijainti ammattikorkeakoulun vieres-
sä on tuonut kirjastoon paljon uusia tutus-
tujia. Kävijät ovat kehuneet kirjaston tiloja 
mukaviksi ja valoisiksi. 

Koko kirjaston muuttaminen vanhoista 
tiloista uusiin tuntuu ajatuksena valtaval-
ta urakalta. Liedes toteaa kuitenkin kaiken 
sujuneen melko vaivattomasti. 

- Aloitimme muuton valmistelun ja pak-
kaamisen hyvissä ajoin jo keväällä. Kun 
kaikki oli pakattu järjestelmällisesti, ei kir-
jojen purkamiseen loppujen lopuksi men-
nyt montaa päivää. 

Atk-tuki
Hienosäätöä vaille valmista
Siirtyminen vanhalta nahkatehtaalta uu-

teen rakennukseen on vaatinut paljon 
muutakin työtä kuin tuhannen pakkaus-
laatikon muuttamisen paikasta toiseen. 
Atk-päällikkö Marko Hägglund sanoo, et-
tä heinäkuinen muutto ei varsinaisesti tun-
tunut muutolta, sillä uusiin tiloihin siirty-
mistä on tietoliikennejärjestelyiden osalta 
alettu valmistella jo yli vuosi sitten.  

- Kaikki on laitettu uusiksi. Järjestelmät 
ovat jo pääosin kunnossa, mutta monta asi-
aa on myös vielä kesken. Kiire ei ole vielä 
helpottanut. 

Kun uusi järjestelmä saadaan lopullises-
ti kuntoon, se tuo Hägglundin mukaan työ-

KAMPUS TEKSTI TANJA ISOAHO

Yliopistokeskuksen kirjasto löytyy helposti keskusaulan yhteydestä.

eli miten
on sujunut

tukipalveluiden
muutto uudelle

kampukselle 

”Missä täällä on kirjasto?  Toi
Kuka nuo kaikki lasiseinät pes

8 universitas chydienius • 3 • 2007



K
U

VA
 R

O
Y 

PI
ET

IL
Ä

hön selkeyttä vanhaan verrattuna.
- Aiempaa systeemiä oli rakennettu pik-

ku hiljaa aina vanhan päälle, ja se oli osittain 
melko sekava. Kun kaikki on suunniteltu 
alusta loppuun hyvin ennen toteuttamista, 
niin järjestelmästä on selvä kokonaiskuva. 
Ongelmatilanteissa ei tarvitse käyttää ai-
kaa siihen, että joutuu etsimään, missä vika 
mahtaa olla. Ja tavoitteenahan tietysti on, 
että kaikki toimii niin hyvin, että atk-tuella 
ei ole tekemistä, Hägglund myhäilee.  

Projektisuunnittelija Jari Penttilä vastaa 
yliopistokeskuksen av-järjestelmien suun-
nittelusta ja ylläpidosta. Kun uusi järjestel-

miiko verkko?
ee?” 

mä saadaan toimimaan, voi kaikkia laitteita 
säätää ylläpitäjän omalta koneelta. 

- Aikaa ja vaivaa säästyy, kun laitteiden 
ohjaus hoituu omasta työhuoneesta käsin, 
Penttilä kertoo. 

Av-laitteiston käytöstä pyritään myös 
tekemään niin helppoa, että kenen tahan-
sa on niitä mahdollista käyttää ilman eril-
listä koulutusta. 

Järjestelmien hienosäätöä tehdään jat-
kuvasti syksyn mittaan. Marko Hägglund 
kiittelee, että henkilökunta ja opiskelijat 
ovat olleet hyvin kärsivällisiä, vaikka kaikki 
ei heti toimikaan. 

- Uusiin tiloihin ja järjestelmiin siirty-
minen on mennyt mukavasti, kun henki-
lökunta on pienistä ongelmista huolimatta 
ollut koko ajan hyvällä tuulella. 

Puhtaanapito
Sata uutta työtoveria
Uuden yliopistokeskuksen puhtaanapidosta 
vastaavat koulutusyhtymän kiinteistöpalve-
luissa työskentelevät laitoshuoltajat Minna 
Vaittinen ja Marja-Leena Kangas sekä vaih-

tuva harjoittelija. Reippailla naisilla on ollut 
kädet täynnä töitä kesän alusta saakka, sil-
lä upouuteen työpaikkaan on kaikki käytän-
nöt luotava alusta alkaen itse. 

- Kyllä tässä on vähän stressiä ollut, kun 
ohjelma on tosi tiukka eikä mitään valmii-
ta systeemeitä ole ollut, mutta hyvin me 
olemme selvinneet, kertoo Vaittinen. 

Kiinteistöä Vaittinen kehuu kauniiksi ja 
kiittelee materiaalivalintoja. 

- Täällä on paljon hyviä materiaaleja, 
jotka ovat helppohoitoisia. 

- Uusia pintoja on aina ilo hoitaa ja pi-
tää puhtaana, lisää Kangas.

Myös tilojen selkeys ja hyvä valaistus 
helpottavat puhtaanapitoa.

Työskentely-ympäristönä yliopisto-
keskus eroaa paljon naisten aiemmas-
ta työpaikasta ammattiopistosta. Uusi ta-
lo on kuitenkin jo tullut tutuksi; rakennus 
enemmän, ihmiset vielä vähän vähemmän. 
Noin sataan uuteen työtoveriin tutustumi-
nen tietysti viekin aikansa. 

- Kyllä me tänne olemme kotiutuneet, ja 
meidät on otettu oikein hyvin vastaan, Vait-
tinen hymyilee. 

Taemmassa rivissä vasemmalta projektisuunnittelija Jari Penttilä, laitoshuoltaja Minna 
Vaittinen, harjoittelija Heli Kluukeri, laitoshuoltaja Marja-Leena Kangas ja atk-päällikkö 
Marko Hägglund. Lähempänä kaidetta kirjastosihteeri Katja Liedes, kehittämispäällikkö 
Anne Jokela ja atk-suunnittelija Tuomas Palosaari.
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KAMPUS

Torkinmäelle rakentuvan teknologiapuis-
ton ja kampusalueen maamerkiksi on 
noussut uusi yliopistokeskuksen kiinteis-
tö. Toiseen päähän aluetta on suunnitteil-
la vielä näkyvämpi maamerkki, kymmen-
kerroksinen Innotower. Viidenkymmenen 
metrin korkeuteen kohoava Innotower on 
valmistuttuaan Kokkolan korkeimpia ra-
kennuksia. Jos rakennustöihin päästään 
suunnitelmien mukaan vuodenvaihtees-
sa, yrityksille tarkoitettu tornitalo valmis-
tuu keväällä 2009.

Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jar-
mo Nissi kertoo, että Innotowerin raken-
tamiseen ovat kannustaneet ennen kaik-
kea yritysten tilatarpeet. iPark on täyttynyt 
odotettua nopeammin, ja kasvavat yrityk-
set tarvitsevat lisää tilaa.

TEKSTI PÄIVI VUORIO

Maamerkkejä kasitien 
- Yrityksiltä kysyttiin, laajennetaanko 

iParkin viereen vai lähemmäs oppilaitok-
sia, ja yritykset halusivat lähelle oppilai-
toksia.

Alueen eteläosaa hallitsevat oppilaitok-
set: yliopistokeskus, ammattikorkeakoulun 
tekniikan ja liiketalouden yksikkö, aikuis-
opisto ja ammattiopisto. Teknologiapuis-
toon lähelle Korpintietä taas ovat jo aset-
tuneet Ketek, Kokkolan LCC sekä entisen 
meijerin tiloissa toimivat yritykset. Valta-
tien ja Korpintien kulmaukseen nousevan 
Innotowerin ja yliopistokeskuksen väliin 

Kehitysjohtaja Jarmo Nissi arvelee teknolo-
giapuiston uusien toimitilojen kiinnostavan 
koulutuksen ja tutkimuksen läheisyydestä 
hyötyviä yrityksiä.
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KAMPUS

Kampusalue on edustavalla paikalla
valtatien vieressä.

Teknologianpuiston ja kampusalueen 
eteläosaa hallitsee uusi yliopis-
tokeskuksen kiinteistö.

Kymmenkerroksisen Innotowerin on 
tarkoitus valmistua vuonna 2009.

on suunniteltu yritystoiminnalle tarkoitet-
tuja nelikerroksisia rakennuksia.

Jarmo Nissi arvioi, että teknologiapuis-
ton alueelle muuttaa yrityksiä, jotka hyöty-
vät koulutuksen ja tutkimuksen läheisyy-
destä. 

- Alueelle sijoittuu samankaltaista toi-
mintaa kuin on iParkissa eli ohjelmistotek-
niikkaa ja suunnittelutoimistoja. Alue on 
jatke myös Ketekin yrityshautomolle: yri-
tykset voivat siirtyä hautomosta uusiin ra-
kennettaviin tiloihin.

Teknologiapuistoa ja kampusaluetta ra-
kennetaan myös kaupunkikuvan vuoksi. 

- Alue on kasitien varressa ja sen ohi 
kulkee vuodessa 7 miljoonaa autoa. Sen 
pitää olla jotain muuta kuin pusikkoa, sa-
noo Nissi.

Akateemista ”pörinää”
Jarmo Nissin mukaan oppilaitosten kes-
kittyminen samalle alueelle synnyttää he-
delmällistä akateemista pörinää. Eri alojen 
tutkijat ja opettajat voivat kohdata esimer-
kiksi koko aluetta palvelevissa ravintolati-
loissa. Uuden luominen vaatii henkilökoh-
taista vuorovaikutusta, johon päivittäiset 
kohtaamiset antavat paremmat mahdolli-
suudet kuin sähköpostikeskustelut.

Koulutus ja tutkimus edistävät osaltaan 
myönteistä kehitystä kokkolalaisessa yri-
tystoiminnassa. Nissi toteaa, että ilman yri-
tysten tarpeita palvelevaa koulutusjärjestel-
mää kaupunkiin ei sijoittuisi uusia yrityksiä. 
Hyvä esimerkki koulutukseen panostami-
sen ansiosta kasvavasta alasta on ohjelmis-
totekniikka.

Kasvusuuntaa paikallisessa elinkeino-
elämässä kuvastaa se, että yrityksillä on 
pulaa työvoimasta. Monella alalla töitä oli-
si tarjolla heti ammattitaitoisille työnteki-
jöille, ja työvoimaa joudutaankin houkutte-
lemaan alueen ulkopuolelta. Kokkolassa on 
viime aikoina myös rakennettu vilkkaasti 
uusia toimitiloja yrityksille

- Monelle alalle on syntynyt hyviä yri-
tyksiä, jotka toimivat maailman markki-
noilla, joko suoraan tai alihankinnan kaut-
ta. Myös koulutukseen ja tutkimukseen pe-
rustuva yritystoiminnan kehittäminen on 
alkanut tuottaa tulosta. Kun teollisuuden 
kehitys on myönteistä, myös kaupan in-
vestoinnit kasvavat, kuvailee Nissi Kokko-
lan yritystoiminnan positiivista kierrettä.

varteen

KUVA TIMO LEHTO

LUONNOSKUVA HELIN & CO ARKKITEHDIT
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UUTISIA TUUTISTA

Arviointirintamalla 
vilkasta 
Yhteiskuntatutkimuksen tiimissä on val-
mistunut arviointi Sokrates-ohjelmaan 
kuuluvasta MustLearnIT –hankkeesta, 
jossa on ollut osallistujia Suomen lisäk-
si Kreikasta, Kyproksesta, Puolasta ja Yh-
distyneestä Kuningaskunnasta. Hankkeen 
tavoitteena on ollut edistää tieto- ja viestin-
täteknologian hyödyntämistä vieraan kie-
len opetuksessa maaseudulla sijaitsevissa 
ala-asteen kouluissa. Arvioinnin tekijänä 
on tutkija Ilkka Luoto.

Tiimi on käynnistämässä yritysten omis-
tajanvaihdosprosessin läpiviemistä kehit-
tävän REINO (Renewal and Innovation to 
Business Transfers of Micro Companies) –
projektin väliarviointia. Työ jatkuu vuonna 
2008 projektin loppuarviointina. REINO on 
kansainvälinen, Euroopan komission työl-
lisyysosaston Artikla 6 -ohjelmasta rahoit-
tama projekti, jota hallinnoi Kokkolanseu-
dun Kehitys Oy KOSEK. Arvioinnin toteut-
taa tutkija Jouni Kaipainen.

Tutkija Olli Rosenqvist vastaa kahdes-
ta alueellisesta, ohjelmakautta 2000–2006 
koskevasta arvioinnista. Keski-Pohjan-
maan ns. kärkitoimialoja – hyvinvointialaa, 
ICT-alaa, elintarviketeollisuutta, metalli-
tuote- ja konepajateollisuutta, kemianteol-
lisuutta, puuteollisuutta ja venealaa koske-
va arviointitutkimus valmistui kesällä 2007. 
Vuoden lopulla valmistuu LuHaVa-tutki-
mus, jossa arvioidaan luonnonvara-alalla – 
maataloudessa, turkistaloudessa ja energia-
alalla toteutettuja kehittämishankkeita.

Ikääntyvien asenteet 
maaseutukulttuurin 
kehittämiseen myönteisiä
Yli puolet maaseutukuntien ikääntyvis-
tä on valmis panostamaan voimavarojaan 
paikalliskulttuurin kehittämiseen, mut-
ta vain 16 prosenttia vastanneista on ha-
lukas henkilökohtaisiin taloudellisiin pa-
nostuksiin paikallisen kulttuuritoiminnan 
hyväksi.  Kokkolan yliopistokeskus Chy-
deniuksen yhteiskuntatieteiden yksikös-
sä valmistuneessa tutkimuksessa selvitet-
tiin Suomen maaseutukunnissa asuvien 
ikääntyvien aktiivisuuden nykytilaa, val-
miuksia ja halukkuutta olla mukana ke-
hittämässä paikallista kulttuuritoimintaa 
sekä heidän näkemyksiään kulttuuritoi-

minnan tärkeydestä.
Tutkimustulosten myötä pyrittiin arvi-

oimaan sitä ikääntyvässä väestössä piile-
vää käyttämätöntä potentiaalia, jota voi-
daan yrittää aktivoida maaseutukulttuu-
rin kehittämiseen. Tutkimuksen rahoittivat 
Kunnallisalan kehittämissäätiö, Kokkolan 
yliopistokeskus Chydenius ja Chydenius-
Instituutin kannatusyhdistys.  

Esimiesvalmennuksilla
kysyntää
Tänä vuonna jo toinen esimiestyön pe-
rusasioita käsittelevä koulutus käynnistyi 
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukses-
sa. Koulutuksien tarkoituksena on antaa 
tukea johtotehtäviin aikoville ja esimiehil-
le, joilla on ennestään vain vähän esimies-
koulutusta tai -kokemusta.

Esimiesvalmennus-koulutuksen toteut-
tajina ovat Kokkolan yliopistokeskus Chy-
denius ja Vaasan yliopisto Levón-instituut-
ti. Viidestä lähiopetuspäivästä koostuvan 
koulutuksen tavoitteena on antaa osallis-
tujille käytännönläheistä tietoa organisaa-
tion johtamisesta ja esimiestyöstä sekä val-
miuksia vastata nopeasti muuttuvan toi-
mintaympäristön haasteisiin. 

Koulutusohjelma toteutetaan Euroopan 
sosiaalirahaston ja Länsi-Suomen läänin-
hallituksen osarahoittamana.

Musiikkiterapian opinnot 
alkavat avoimessa 
yliopistossa
Avoimen yliopiston syksyn opetustarjontaa 
värittää mielenkiintoinen uutuus: musiik-
kiterapian perusopinnot. Musiikkiterapian 
perusopintojen tarjonta on Suomessa vä-
häistä, opintojakso on tarjolla vain muuta-
malla paikkakunnalla vuosittain. Musiikki-
terapia on siis melkoinen harvinaisuus ope-
tustarjonnassa ja se on kiinnostanut suurta 
joukkoa opiskelijoita ympäri maan: musiik-
kiterapian opiskelijoista vain pieni osa tu-
lee Kokkolasta ja muut matkustavat opin-
tojen pariin kauempaa, osa miltei toisesta 
päästä Suomea. 

Musiikkiterapia on psykoterapian eri-
tyissovellus, jossa musiikkia käytetään 
apuna psyykkisessä kuntoutuksessa. Sitä 
sovelletaan kehitysvammahuollossa, van-

hustenhoidossa, avohoidossa ja kaikkialla, 
missä ihminen on hoidon ja kuntoutuksen 
tarpeessa. 

Musiikkiterapian opinnot soveltuvat 
erityisen hyvin hoito-, erityiskasvatus- 
ja musiikkialan ammateissa toimiville tai 
niille aikoville sekä sivuaineopinnoik-
si esimerkiksi musiikkitieteen ja musiik-
kikasvatuksen, psykologian, erityispeda-
gogiikan ja kasvatustieteen opiskelijoille. 
Opinnot järjestetään avoimena yliopis-
to-opetuksena, eikä niihin ole pääsyvaa-
timuksia. Opiskelijat ovatkin varsin hete-
rogeeninen joukko: ikäjakauma vaihtelee 
parikymppisestä kuusikymppiseen ja am-
mattikirjoa löytyy puutarhatyöntekijästä 
psykologiin. Avoimessa yliopistossa kar-
toitetaan parasta aikaa mahdollisuuksia 
järjestää perusopintojen jälkeen myös ai-
neopinnot Kokkolassa.

Lisää MBA-diplominsaajia
Viisi alueella johtotehtävissä toimivaa hen-
kilöä sai syyskuussa diplomin Kokkolan yli-
opistokeskus Chydeniuksen järjestämästä 
MBA-koulutusohjelmasta. Keväällä päät-
tyneen järjestyksessä kolmannen MBA-
koulutusohjelman diplomien saajien mää-
rä nousi näin 16:een.

International Chydenius MBA (Master 
of Business Administration) on pitkäkes-
toinen, 60 ov laajuinen johtamiskoulutus, 
jonka Vaasan yliopiston Levón-instituut-
ti ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 
ovat toteuttaneet yhteistyössä. Sisältöinä 
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FL Sari Lehto 
aloitti avoimen 
yliopiston kou-
lutuspäällikkönä 
1.8. 2007. Hänen 
tehtävänään on 
avoimen yliopis-
ton johtaminen: 
toiminnan suun-
nittelu ja kehittäminen sekä henkilöstö- ja 
taloushallinto. Sari Lehto on työskennel-
lyt aiemmin mm. Jyväskylän yliopistossa 
tutkijana sekä Kokkolan yliopistokeskus 
Chydeniuksessa Verkostoyliopisto-hanke-
kokonaisuuden projektipäällikkönä.

UUTISIA TUUTISTA

NIMITYKSIÄ

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuk-
sessa käynnistyi moniammatillinen 
osaamisen johtamista käsittelevä kou-
lutus sosiaali- ja terveydenhuollossa 
toimivalle keskijohdolle. Koulutukseen 
osallistuu 33 sosiaali- ja terveysalan esi-
miestehtävissä työskentelevää henkilöä 
Kokkolan seutukunnan alueelta. 

Tavoitteena on tarjota esimiehille 

tiedolliset ja taidolliset valmiudet osaa-
misen johtamisen ja osaamisen pro-
sessin hallintaan käytännössä. Koulu-
tuksessa käsitellään osaamisen syste-
maattista arviointia, osaamistarpeiden 
ennakointia, tarvittavan osaamisen 
määrittelyä ja osaamisen kehittämisen 
suunnittelua osana työyksiköiden joh-
tamista ja toiminnan kehittämistä. 

Koulutus toteutetaan syys-joulu-
kuun 2007 aikana ja se sisältää orien-
taatioseminaarin lisäksi kolme asian-
tuntijapäivää. Koulutusohjelman 
toteutuksesta vastaa Kokkolan yliopis-
tokeskuksen Kauppatieteiden yksikkö.

Ohjelmaa rahoittavat Euroopan so-
siaalirahasto ja Keski-Pohjanmaan liit-
to. 

Osaamisen johtamistaitoja 
sosiaali- ja terveysalalle

KUVA RITVA GUNELL

ovat keskeiset johtamisen ja liiketoimin-
nan osa-alueet. Näkökulmana koulutus-
ohjelmassa on kansainvälisyys. Opiskelu 
on suoritettu työn ohessa kahdessa vuo-
dessa. MBA -ohjelmaa ovat osarahoitta-
neet Euroopan Sosiaalirahasto ja Länsi-
Suomen lääninhallitus. 
24.9.2007 Diplomin saivat: 
Juha Alatalo, Per-Ole Holmnäs, Juhani 
Kuusilehto, Asko Lamminen ja Catarina 
Silvander.

Yleislääketieteen professori / 
tutkimusjohtaja Kokkolan 
yliopistokeskukseen
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja sen 
alueella toimivat terveyskeskukset rahoit-

tavat Kokkolan yliopistokeskukseen sijoit-
tuvaa määräaikaista yleislääketieteen pro-
fessuuria / tutkimusjohtajan virkasuhdetta. 
Virkasuhde perustetaan Oulun yliopiston 
lääketieteellisen tiedekunnan kansanterve-
ystieteen ja yleislääketieteen laitokseen.

Virkasuhteen perustamisen tavoittee-
na on tukea Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämis-
toimintaa sekä vahvistaa alueellista yhteis-
työtä. Tutkimusjohtajan / professorin ope-
tus- ja tutkimusalana on yleislääketiede ja 
kansanterveystiede. Hänen tehtäviinsä si-
sältyvät myös ns. aluekoordinaattorin teh-
tävät Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopii-
rin alueella.

Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutushankkeen aloitusseminaariin osallistui 33 alan esimiestä.

13universitas chydienius • 3 • 2007



ANDERSIN PALUU
 VILLE KORPELA

Ratkaise ristikko – voita kiinnostavaa lukemista!
Täytettyäsi ristikon laske siitä täyttämiesi ruutujen A-kirjainten lukumäärä. Meilaa vastauksesi (A-kirjainten määrä) sekä yhteystietosi otsikolla ”Ris-
tikon ratkaisu 3/2007” 30.11. mennessä osoitteeseen: info@chydenius.fi  tai postikortilla Chydenius-instituutti/UC, PL 567, 67701 Kokkola. Oikean 
lukumäärän ilmoittaneiden kesken arvomme ajankohtaisen kirjapalkinnon.

Edellisessä numerossa olleen sanaristikon ratkaisseiden kesken ar-
vottiin professori Juha Hakalan kirjoittama teos Informaatiohyöky. 
Onnekas voittaja on Maarit Hyvönen Kokkolasta. Palkinto on posti-
tettu voittajalle. Onnittelut!
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Kalloa kolottaa riivatusti, samoin luita ja ytimiä. Luuvalo 
vaivaa niin, ettei nukutuksi saa. Noo, myönnetään. Kaikki tä-
mä särky ja vielä jäljellä olevien hammasten kiristely todel-
lakin on kokonaan itse aiheutettua. Tuli juhlituksi talon vä-
en, yhteistyöyliopistojen rehtoreiden ja maakunnan tärkeiden 
napahenkilöiden ja muiden tyypillisten ”koiraslottien” kanssa 
uuden uljaan yliopistokeskuksemme vihkiäisiä. Kummituk-
selle juhliminen ja julkijuopottelu on kyllä erityisen turmiollis-
ta. Kun ei ole rasvakudosta - puhumattakaan elopainosta, vii-
na kihisee suoraan kalloon ja lirisee niveliin. Humala on kyllä 
taattu ja halpa. Pari fi ngerporillista riittää kaatamaan äijän luut 
läjään. Toista oli ennen kun Tengskun kanssa (se Tengströmin 
Jaska tietty!) kiskottiin Kustaa Adolfi n kadun kulmassa per-
holaista pontikkaa kaksin käsin sen kunniaksi, että selvittiin 
pedagogiosta puhtain paperein ja ehjin nahoin. 

Oli se koulutie kivinen ja pedagogio karmea paikka. Teng-
sku taisi saada kepistä vain sormilleen. Minua se opettajan 
virkaa toimittanut papinpentele piiskasi mennen tullen per-
suuksille koko pitkän, kylmän talven. Siitä se luuvalo varmaan 
sai alkunsa. Se on siinä heti selkärangan jatkeena, häntäluun 
päässä ja loimuaa ja sykkii kuin Harbodan majakka ennen 
muinoin. 

Vaikka ottaa kalloon, krapulasta yleensä selvitään ihmis-
ten ilmoille sekä tämän- että tuonpuoleisesta elämästä, jos-
ta ollaan siis palaamassa taas entistä ehompana chydiksen 
kuolevaisia kiusaamaan ja naurattamaan. Olen elokuusta as-
ti opetellut uuden talon tavoille. Löysin mahtavan kämpän 
aivan ylhäältä katon alta – tarkemmin en kerro mistä  – siel-
lä on lämmintä ja mukavaa ja mikä parasta, talon tietoliiken-
nekaappi kaikkine ihanine piuhoineen ja releineen. Ajatella: 
johto kiinni oikeaan paikkaan ja kannettavani näyttö kertoo 
minulle aivan kaiken, mitä talon koneilla puuhaillaan. Nau-
ran joskus aivan selälläni noille touhukkaille chydisläisille, 
jotka otsa rypyssä ja huiman keskittyneesti takovat huoneis-
saan koneitaan. Töitä muka! Höhhöö! Kaiken maailman lii-
rumlaarumeita siellä kirjoitellaan kavereille ja poika- ja tyt-
töystäville ja netistä plärätään kukkasipulien istutusohjei-
ta, mopon viritystietoja tai tuijotetaan Youtuben Kola-Ollia. 
Millaista ajanhukkaa, millaista resurssien tuhlausta! Mutta 
minullapa on keinoni. Näkisittepä ne ilmeet, kun kesken 
kiihkeän webbiristeilyn nakuttelen näytöille Mikko Viita-

salon tai Anne Jokelan hirmustuneet kuvat ja tekstin: TÖIHIN 
SIITÄ TAI SAAT SIIRRON ÖJAN TOIMIPISTEEN KEITTO-
LAAN PERUNOITA KUORIMAAN! 

Lisähupia talomme akateemiseen ankaruuteen tuo upouu-
sien ovien villisti toimivat sähkölukot. Niiden toimintalogiik-
ka ei aukene edes korkeimman opillisen sivistyksen saaneil-
le. Toisenkin kerran olen hihitellyt kaapuni hihaan, kun ovea 
on rynkytetty, maaniteltu, suostuteltu, uhkailu ja kiristetty au-
keamaan. Kun epätoivo on muuttumassa hysteeriseksi, olen 
muina miehinä napsauttanut oven auki, simsalabim!  Vielä 
voisin kertoa, millaisesta metamorfoosista on kyse kun kulje-
taan yliopistokeskuksen yhdyskäytävästä ammattikorkeakou-
lun puolelle ja päinvastoin. Siinäkin on kummituksella luiset 
näppinsä pelissä. Valitettavasti lehden lähestyvä deadline siir-
tää sen tarinan toiseen kertaan. 

NAHKATEHTAAN KUMMITUS

AKATEEMINEN

         KRAPULA

15universitas chydienius • 3 • 2007



JO
UK

KO
KI

RJ
E


