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AJANKOHTAISTA TEKSTI JUHA HAKALA

Hamassa nuoruudessani kirjoitin tut-
kielmaa 1800-luvulla eläneen itäval-
talaisen Franz Brentanon intentionaa-
lisuuden teoriasta. Kaikki alkoi olla 
purkissa ja olin tullut professorini vas-
taanotolle kuulemaan palautetta.

Vatsassa kipristeli.
Professorini istui edessäni jalat pöy-

dällä rouskutellen punaposkista ome-
naa. Minä istuin hänen edessään. ”Olen 
nyt lukenut tuotoksenne.” aloitti profes-
sori, ja jatkoi: ”Teillä on kovin koukeroinen 
ja monipolvinen tapa kirjoittaa. Olen sitä 
mieltä, että todellinen asiantuntija esittää 
asiansa yksinkertaisesti ja selkeästi.” 

Korvani alkoivat punoittaa. Eihän se 
niin pitänyt mennä! Professorini mieles-
tä yksinkertaiset ja täsmälliset lauseet 
olisivat parhaita. Minä taas olin luullut, 
että tutkijan pitää suorastaan yrittää olla 
vaikeaselkoinen ollakseen viisas.

Noista päivistä olen miettinyt paljon 
sitä, miten tutkijan pitäisi puhua työs-
tään. Olen oppinut muun muassa sen, 
että tutkijoiden pitäisi osata kertoa työs-
tään periaatteessa kenelle tahansa. Se 

ei ole tutkijan päätyötä, mutta velvolli-
suus se on. Tätä sanotaan tieteen popu-
larisoinniksi.

Tieteen popularisointi on vaikeasel-
koisten tieteellisten tulosten esittämistä 
niin, että asiasta kiinnostuva tavallinen 
ihminen voisi ymmärtää mitä on tutkit-
tu, mitä on saatu tulokseksi ja mitä hyö-
tyä tutkimuksesta on.

Miksi tutkijoiden pitää popularisoida? 
Pääsyy on se, että tutkimusta teh-

dään usein verovaroilla. Ihmisillä pitää 
olla oikeus tietää, mihin heidän raho-
jaan käytetään.

Muitakin syitä on. Tutkijoiden työllä 
voi olla vaikutusta vaikkapa päätöksen-
tekoon. Jos Ullavan läpi suunnitellaan 
moottoritietä, sitä ei voida ajatellakaan, 
ellei ole tehty ympäristövaikutusten 
analyysia. Tämä analyysi on ympäristö-
tieteellistä tutkimusta.

Muuan syy liittyy tieteellisen tiedon 
julkisuuteen. Tutkimus ja tiede eivät saa 
olla hämärien peräkamareiden salakäh-
mäistä puuhastelua. Kaiken tieteellisen 
toiminnan on oltava julkista. Vain näin 

erotetaan huuhaa tieteestä.
Tieteen tuloksista kertominen ei kui-

tenkaan ole helppoa.
Jos asioita yksinkertaistaa liiaksi, tu-

lee auttamatta lunta tupaan. Nyt on oiot-
tu mutkia liikaa ja asiasta saa aivan vää-
rän kuvan! Yksinkertaistamisen ja vir-
heen raja on tieteen viestinnässä kuin 
veteen piirretty.

Hyvä lukija. Kädessäsi oleva leh-
ti toivottelee lukijoitaan tervetulleiksi 
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuk-
sessa toteutettavaan Lasten yliopisto 
-luentosarjaan. Olemme valinneet tut-
kimusaloiltamme neljä aihetta, joita 
kansantajuistamme niin, että lapsikin 
ymmärtää. Tehtävä ei totisesti ole help-
po, mutta meistä löytyy tarpeeksi hul-
luutta koettaa.

Tällä kertaa asetamme riman kor-
kealle. Aiomme nimittäin olla myös 
kiinnostavia. Tuokaa perillisenne kuu-
lemaan ja kokemaan, millaista työtä 
tehdään koulussa, jota kutsutaan yli-
opistoksi – tervetuloa!

 Lasten yliopiston rehtori Juha Hakala.

Lasten yliopisto
– popularisointia parhaimmillaan
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PÄÄKIRJOITUS/LEDAREN

Haasteita vuodelle 2009

Utmaningar för år 2009

TEKSTI MIKKO VIITASALO

 T uskinpa vuosi sitten saatoimme kuvitella, millaisissa tunnel-
missa olemme vuoden kuluttua. Aloittaessamme vuotta 2008 
lamasta ei ollut tietoakaan. Valmistauduimme yliopistokeskus-
ten arviointiin ja edessä olevaan korkeakoulujen rakenteiden 

uudistukseen. Syksyä kohti talouden näkymät romahtivat. Näin myös 
Suomessa. Kansainvälisen fi nanssikriisin seuraukset näkyivät yrityksissä 
lomautusten ja irtisanomisten muodossa. Laman aikana on erityisen tär-
keää, että henkilökunnasta ja sen osaamisesta pidetään huolta. Suomen 
hallitus valmistelee juuri vuoden 2009 ensimmäistä elvytysbudjettia, jolla 
on tarkoitus ohjata resursseja yritysten henkilöstön uudelleen koulutuk-
seen ja täydennyskoulutukseen. Näyttää siltä, että korkeakouluille tulee 
laman myötä lisätehtäviä. Näin kävi myös edellisen laman aikana vajaat 
20 vuotta sitten. Myös aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus on tuomassa 
yliopistoille uusia haasteita. Opetusministeriön aikuiskoulutusta pohtiva 
työryhmä esittää, että oppisopimuskoulutusta laajennetaan myös korkea-
koulusektorille. Oppisopimuskoulutuksessa työssä oppiminen on kes-
keisessä asemassa. Koulutettavat ovat normaalissa työsuhteessa koulu-
tuksen aikana ja työnantaja vastaa työpaikalla tapahtuvasta oppimises-
ta työnantajan ja korkeakoulun sopimalla tavalla. Koulutuksen tasosta ja 
laadusta vastaa kaikilta osin korkeakoulu. Koulutusta esitetään käynnis-
tettäväksi jo tänä vuonna. Myös tutkintoon johtavan koulutuksen käyt-
töä aikuisväestön lisäkoulutustarpeisiin tehostetaan. Työryhmä ehdottaa, 
että yliopistoissa voisi saada erillisen opinto-oikeuden tutkintoon tai sen 
osaa nykyistä joustavammin. Yliopistokeskukset kykenevät monitieteisi-
nä ja nopeasti reagoivina vastaamaan näihin uusiin tarpeisiin ja tilantei-
siin. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa yliopistokeskukset voivat tarjo-
ta yrityksille ja muille alueen organisaatioille niiden kilpailukykyä paran-
tavia välineitä. Samalla vaikutetaan siihen, että työttömyys ei lamankaan 
aikana pääse kohoamaan haitallisen korkeaksi. Valmistautuminen näihin 
uusiin haasteisiin on aloitettava heti. Meillä tulee olla valmiudet käynnis-
tää toiminta välittömästi ohjelmien käynnistyessä.

Yliopistokeskusten erityistehtäväksi on määritelty ns. yliopistojen kolmas 
tehtävä eli alueellisuus ja yhteiskunnallinen ja yhteiskunnallinen vuoro-
vaikutus. Opetuksessa tämä on tarkoittanut aikuiskoulutusta, joka on 

vahvasti integroitunut työelämään, 
ja tutkimuksessa alueen ja yritysten 
tarpeiden huomioimista. Olemme 
profi loituneet aikuiskoulutukseen 
jopa siinä määrin, että lapset ja nuo-
ret ovat jääneet ”sivuraiteille”. Näin 
ei tietenkään saa olla. Lapset ja nuo-
ret ovat meidän asiakkaitamme en-
nemmin tai myöhemmin. Heidän 
opintopolkunsa vain on toinen; am-
matillisen koulutuksen kautta yli-
opistotutkintoon. Siksi heillekin on 
tärkeä kertoa yliopistokeskuksen 
tarjoamista opiskelumahdollisuuk-
sista. Talven aikana toteutettava ”Lasten yliopisto” on erinomainen esi-
merkki lähestyä lapsia ja nuoria. Lasten yliopistossa yliopistokeskuksen 
tutkijat ja opettajat esittelevät kansantajuisesti tieteen ilmiöitä ja saavutuk-
sia. Hanke toteutetaan yhteistyössä sanomalehti Keskipohjanmaan kanssa. 
Tämä on yhteiskunnallista vuorovaikutusta parhaimmillaan. 

Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen tulee koskemaan kaikkia kor-
keakouluyksiköitä tavalla tai toisella. Siksi tuntuu kummalliselta, ettei se 
koske esimerkiksi kesäyliopistoja lainkaan. Lähes 30 vuotta sitten yliopis-
tojen käynnistäessä täydennyskoulutusta esitettiin kysymys, tarvitaanko 
kesäyliopistoja tässä muodossa enää, kun yliopistot tarjoavat kampuksilla 
ja alueilla samoja palveluja itsekin. Sama kysymys on tänään yhtä ajankoh-
tainen. Maakunnassa on myös useita korkeakoulutoimintaa tukevia yhdis-
tyksiä ja säätiöitä. Kaikki ovat pääomiltaan hyvin pieniä ja päällekkäisellä 
hallinnolla syödään vähäisetkin resurssit. Olisiko tässäkin rakenteiden ke-
hittämisen paikka? Tehdään pienistä yksi vahva ja elinvoimainen tukior-
ganisaatio, joka palvelee ja tukee koko maakunnan korkeakoulutoimintaa. 
Avainasemassa tässä ovat säätiöiden ja yhdistysten pääomistajat.

MIKKO  VIITASALO
Johtaja

 K nappast kunde vi för ett år sedan föreställa oss vilka stämning-
ar som råder om ett år. I början av 2008 fanns inte en tillstymmel-
se till lågkonjunktur. Vi beredde oss på utvärderingen av univer-

sitetscentren och den kommande reformen av högskolestrukturen. Mot 
hösten försämrades de ekonomiska utsikterna dramatiskt. Så skedde ock-
så i Finland. Följderna av den internationella fi nanskrisen kom till synes 
i form av permitteringar och uppsägningar. Under en lågkonjunktur är 
det särskilt viktigt att ha omsorg om personalen och dess kompetens. Re-
geringen bereder som bäst årets första stimulansbudget som syftar till 
att styra resurser till omskolning och fortbildning av företagens perso-
nal. Det verkar som om högskolorna skulle få mera uppgifter i och med 
lågkonjunkturen. Så gick det också under den förra lågkonjunkturen för 
knappt 20 år sedan. Också totalreformen av vuxenutbildningen för med 
sig nya utmaningar för universiteten. Undervisningsministeriets arbets-
grupp för vuxenutbildningen föreslår att läroavtalsutbildningen ska ut-
vidgas även till högskolesektorn. I läroavtalsutbildningen har inlärning 
i arbetet en central ställning. De studerande är anställda på normalt sätt 
under utbildningen och arbetsgivaren svarar för inlärningen på arbets-
platsen på det sätt som arbetsgivaren och högskolan har kommit överens 
om. Högskolan är i alla avseenden ansvarig för utbildningens nivå och 
kvalitet. Enligt förslaget ska utbildningen kunna starta redan i år. Också 
utbildning som leder till examen kommer i allt högre grad att bli utnytt-
jad för vuxenbefolkningens behov av tilläggsutbildning. Arbetsgruppen 
föreslår att man vid universiteten kunde få fristående studierätt för exa-
men eller någon del av examen på ett fl exiblare sätt än tidigare. Universi-
tetscentren som är mångvetenskapliga och snabbreagerande har förmåga 
att bemöta dessa nya behov och situationer. I det svåra ekonomiska läget 
kan universitetscentren erbjuda företag och andra organisationer i regio-
nen verktyg för förbättrad konkurrensförmåga. Samtidigt bidrar man till 
att arbetslösheten inte kan stiga så högt ens under en lågkonjunktur. För-
beredelserna för dessa nya utmaningar måste genast inledas. Vi bör ha be-
redskap att sätta i gång omedelbart när programmen startar. 

Universitetens s.k. tredje uppgift har defi nierats som universitetscentrens 
specialuppgift, dvs. regionalitet och samverkan med samhället. I under-
visningen har detta inneburit vuxenutbildning som är starkt integrerad i 
arbetslivet, och i forskningen att hänsyn tas till behoven i regionen och fö-
retagen. Vi har profi lerat oss på vuxenutbildning till och med i den grad 
att barn och unga har blivit förbigångna. Så får det naturligtvis inte vara. 
Barnen och ungdomarna kommer förr eller senare att vara våra kunder. 
Deras studieväg är bara en annan; via yrkesutbildning till universitetse-
xamen. Därför är det viktigt att också de får höra om studiemöjligheterna 
vid universitetscentret. ”Barnens universitet” som kommer att arrange-
ras under vintern är ett utmärkt exempel på hur man kan närma sig barn 
och unga. På ”Barnens universitet” kommer forskare och lärare vid uni-
versitetscentret att presentera vetenskapliga fenomen och rön på ett lätt-
fattligt sätt. Projektet genomförs i samarbete med tidningen Keskipohjan-
maa. Detta är samhällelig samverkan när det är som bäst.

Den strukturella utvecklingen av högskolorna kommer att beröra alla 
högskoleenheter på ett eller annat sätt. Därför verkar det konstigt att till 
exempel sommaruniversiteten nu står helt utanför. När universiteten för 
nästan 30 år sedan började med fortbildning ställde man frågan huruvida 
sommaruniversiteten mera behövs i denna form, när universiteten själva 
tillhandahåller samma service i campusområdena. Frågan är lika aktu-
ell i dag. I landskapet fi nns också fl era föreningar och stiftelser som stö-
djer högskoleverksamheten. Alla är kapitalmässigt mycket små och den 
överlappande förvaltningen äter upp de knappa resurserna. Borde vi ock-
så här utveckla strukturerna? Alla de små kunde göras till en stark och 
livskraftig stödorganisation för högskoleverksamheten i hela landskapet. 
Stiftelsernas och föreningarnas huvudmän är här i nyckelställning.

MIKKO  VIITASALO
Direktör
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Tutkija Ilkka Luoto väitteli viime syksy-
nä tohtoriksi aiheenaan semioottinen 
maantiede, erityisesti paikan kokemi-
nen ja paikan tuntu. Jopa hengestä on 
ollut puhetta. Nyt sopiikin kysyä, mitä 
paikan hengellä tarkoitetaan?

- Paikan henki on tunne yksittäisen pai-
kan syvästä merkityksestä kokijalleen. 
Vaikka tunne vaikuttaa hyvin henkilö-
kohtaiselta, se on kuitenkin periaatteessa 
aina yhteisöllinen. Hetkelliset elämykset 
kääntyvät kokemiseksi ja edelleen koke-
misen kertomiseksi.

Luoto kiinnostui paikoista, koska hän 
on nuoresta pitäen liikkunut ja matkus-
tanut paljon, minkä kääntöpuolena on 
ollut eräänlainen paikattomuus. Hän on 
halunnut tutkia sitä, miten me ihmisinä 
kiinnitymme tai jäämme kiinnittymättä 
paikkoihin.

- Lähtölaukaus tutkimukselle oli teo-
reettinen uteliaisuus menestyviä maa-
seutukyliä kohtaan. Lähdin kartoitta-
maan Suomessa ja Skotlannissa sellaisia 
paikkoja, joihin voidaan yhdistää yleises-
ti tunnettuja legendoja, myyttejä tai mui-
ta tarinavarantoja.

Tutkimuskohteiksi valikoitui kuusi 
kylää. Fiskars on tunnettu taide- ja kä-
sityökylä, Drumnadrochit vetoaa Loch 
Ness järven hirviöbongareihin, Dufftown 
puolestaan omaa pitkän viskin valmista-
misen perinteen, Äkäslompolo tunnetaan 

arktisesta luonnosta, Tuurin maine perso-
noituu sankarikauppiaaseen ja Ionan saa-
rella sijaitseva Baile Mór on kristinuskon 
pyhä paikka.

Tutkimuksessa tarkastellut paikat ei-
vät ole pelkästään turistisia, vaikka ne 
houkuttelevat turisteja.

- Jokaiseen esimerkiksi nostamaani 
maaseutukylään liittyy historiaa, perin-
teitä ja osaamista. Uuspaikallisuudelle 
onkin tyypillistä, että paikkaa käyttävät 
useat eri ryhmät erilaisiin tarkoituksiin. 
Juuri tästä syntyy jännitteitä, jotka voivat 
tehdä paikasta entistäkin mielenkiintoi-
semman. 

Luodon väitöskirja on kulttuurimaan-
tieteen perustutkimusta. Hän kehittelee 
siinä geosemiotiikaksi kutsumaansa teo-
reettista suuntausta. Paikat näyttäytyvät 
tutkimuksessa teksteinä.

- Kulttuuri yleensä ottaen voi-
daan ymmärtää teksteinä. Kaikki 
aistittava muuntuu kielen käyttä-
jän tietoisuudessa merkeiksi, merk-
kijoukoiksi ja symboleiksi. Ajal-
lemme on ominaista, että yhä 
useammin tuotetaan tarkoi-
tushakuisia markkinointiteks-
tejä, jotka ylistävät ja esittävät 
paikallisuutta. Tästä syntyy 
myös ongelmia. Esimerkiksi 
Lappiin saapuvat tuhannet 
brittilapset saattavat pet-
tyä, jos maassa ei ole lun-

ta, joulupukki hukkaa punaisen nuttunsa 
matkan varrelle ja päivän päätteeksi lau-
taselle tarjoillaan Petteri Punakuonoa.

Luoto arvelee, että semioottisen maan-
tieteen näkökulmaa voitaisiin hyödyn-
tää esimerkiksi asuin- ja elinympäristöjen 
suunnittelussa ja matkailututkimuksessa.

Ilkka Luodon väitöskirja Paikan teks-
tit ja niiden henki. Johdatus geosemiotiik-
kaan - matkakertomus paikan kulttuuriseen 
ytimeen tarkastettiin Oulun yliopistossa 
14.11.2008. Luoto on työskennellyt tut-
kijana Kokkolan yliopistokeskus Chy-
deniuksessa 1990-luvun puolivälistä al-
kaen. Projektitutkijana Luodon tehtävä-
kenttä on ollut sangen monipuolinen. 
Tutkimusaiheet ovat käsitelleet niin yh-
teiskuntaa, ympäristöä, maaseutua kuin 

koulutusteknologiaakin. Jatkossa 
uunituore tohtori uskoo keskit-

tyvänsä yhä selvemmin kult-
tuurimaantiedettä sivuaviin 

teemoihin.

VÄITÖSTEKSTI PÄIVI VUORIO

Paikan henkeä 
kuudesta kylästä

Ilkka Luoto pohtii väitöskirjassaan paikan kokemusta 
aineistonaan kuusi matkailullisesti tunnettua kylää 

Suomessa ja Skotlannissa.
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TEKSTI PÄIVI VUORIO

Yliopistokeskus avataan lapsille
Keski-Pohjanmaan lasten yliopisto käyn-
nistyy helmikuun alussa kemiallisil-
la taikatempuilla, joita esittää Kokkolan 
yliopistokeskus Chydeniuksen kemian 
professori Ulla Lassi. Kuukauden välein 
kevään aikana toistuva luentosarja on tar-
koitettu 7-12 –vuotiaille lapsille. Vanhem-
milla ei ole vajaan tunnin kestäville luen-
noille asiaa, mutta he voivat kuluttaa ai-
kaansa tutustumalla yliopistokeskuksen 
toimintaan ja tiloihin ja nauttimalla kah-
vitarjoilusta.

Kevään neljän luennon aiheet on vali-
koitu yliopistokeskuksessa edustettuina 
olevilta aloilta. Tarjolla on kemiaa, kasva-
tustiedettä, maantiedettä ja tietotekniik-
kaa. Monien mielestä etäiseltä ja vaikea-
selkoiselta vaikuttavaa yliopisto-opetus 
ja –tutkimus kytketään osaksi arkipäivän 
ilmiöitä. Luennoitsijat ovat yliopistokes-
kuksen opettajia ja tutkijoita, joille oman 
tieteenalan tekeminen ymmärrettäväksi 
lapsille tuo aivan uutta haastetta.

Vastapainoa viihteelle
Lasten yliopiston ideoi erityisopettaja 
Sari Puutio, joka keksi ajatuksen vas-
taavasta Saksassa toteutetusta hank-
keesta. Saksassa luennot toteutettiin 
yliopiston ja sanomalehden yhteistyös-
sä, ja Keski-Pohjanmaallakin lasten yli-
opiston suunnittelussa on ollut mukana 
Keskipohjanmaa-lehti. Kun Puutio etsi 
lisää taustatietoja aiheesta, hän havait-
si, että Suomessakin on jo aiemmin jär-
jestetty yksi lasten yliopisto -luentosar-
ja Turussa.

Puutio uskoo, että tiedeluennoille löy-
tyy kuulijoita.

- Luotan siihen, että kun tarjolla on niin 
paljon viihdettä, tiede erilaisena vaihto-
ehtona kiinnostaa.  Vanhemmat haluavat 
tarjota lapsilleen elämyksiä. Tietenkin voi 
kysyä, että avataanko näin yliopistomaa-
ilma lapsille liian varhain kuten muukin 
aikuisten maailma. Luennot kuitenkin 
esitetään lasten kielellä.

Turussa hyvää palautetta
Turun yliopisto järjesti ensimmäisen 
lasten yliopisto -luentosarjan kevääl-
lä 2008, ja jatkoa saadaan tänä kevää-
nä. Luennot saivat innostuneen vas-
taanoton: niille osallistui keskimäärin 
450 lasta. 

Viestintäjohtaja Maija Palonheimo 
kertoo lasten yliopiston olleen harvi-
nainen hanke, koska siitä ei saatu lain-
kaan kielteistä palautetta.

- Luentosarjasta tuli suorastaan ylis-
tävää palautetta ja luentoja toivottiin 
lisää. Myös yliopiston puolella luento-
sarja otettiin hämmästyttävän myöntei-
sesti vastaan.

Lasten yliopisto edusti monipuo-
lisesti Turun yliopiston aloja: ohjel-
maan sisältyivät professoreiden luen-
not bakteerien elämästä, avaruudesta 
ja tähdistä, Kalevalan Sammon tari-
nasta sekä Turun palosta. Luentosarjan 
oheisohjelmana järjestettiin kesällä tie-
deleirejä Seilin saaressa, 
jossa lapset pääsivät osal-
listumaan tutkimuksen 
tekemiseen Saaristomeren 
tutkimuslaitoksessa ja tu-
tustumaan saaren histo-
riaan. Kokkolassa lasten 
yliopisto aloittaa pie-
nimuotoisemmin pel-
killä luennoilla.

Tiedettä tenaville

LASTEN YLIOPISTO
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OPISKELUKOKEMUKSIA TEKSTI PÄIVI VUORIO

 N uorisotutkimuksen opinnot ei-
vät nimestään huolimatta kou-
luta tutkijoita, vaan avaavat 

tutkimustulosten kautta näköaloja nuo-
risokulttuuriin ja nuorten ongelmiin. 
Nuorisoa koskevaan tutkimukseen pe-
rehtyminen tuottaa oivalluksia niin nuo-
risotyöntekijöille kuin vanhemmillekin. 
Myös oma nuoruus voi näyttäytyä uu-
dessa valossa. 

Opettaja Tuija Seppälä Keski-Pohjan-
maan kulttuuriopistosta aloitti syksyl-
lä nuorisotutkimuksen opinnot. Häntä 
on ilahduttanut, että nuorisotutkijat ovat 
osanneet kiteyttää ja pukea sanoiksi sen, 
mitä hän pitkän nuorisotyön kokemuk-
sensa ansiosta tietää, mutta ei olisi osan-
nut täsmällisesti ilmaista. Opinnoista saa 
ahaa-elämyksiä.

Seppälän mielestä nuorisotutkimus 
tekee näkyvämmäksi sitä työkenttää, jol-

la nuorisotyöntekijät puurtavat. Koska 
viimeaikaisten traagisten tapahtumien 
vuoksi on alettu kiinnittää entistä enem-
män huomiota nuorten ongelmiin, tarvi-
taan myös tutkimusta pohtimaan mah-
dollisia syitä nuorten pahoinvointiin. 

Työhön ja tutkintoon
Tuija Seppälä kouluttaa tulevia nuoriso- 
ja vapaa-ajanohjaajia, ja on halunnut päi-
vittää tietojaan oman opetustyönsä kehit-
tämiseksi. 

- Omista nuorisotyön opinnoista on 
kulunut paljon aikaa, ja on tullut val-
tavat määrät uutta tutkimusta. Pystyn 
käyttämään opinnot hyväkseni opetuk-
sessani ja tuottamaan niiden avulla ma-
teriaalia opiskelijoilleni.

Seppälä kertoo arvostavansa sitä, että 
opintoja pystyy näin suoraan hyödyntä-
mään työssä. Hän mainitsee, että opiskeli-

jan toiveisiin on suhtauduttu joustavasti ja 
esimerkiksi oppimistehtäviä on saanut so-
veltaa omien kiinnostusten mukaisesti.

Nuorisotutkimuksen opinnot sopivat 
myös tutkintotavoitteisille opiskelijoille. 
Erkki Parviainen suorittaa yhteiskunta-
tieteiden kandidaatin tutkintoa Jyväsky-
län yliopistossa pääaineenaan sosiologia. 
Hän valitsi nuorisotutkimuksen avoimen 
yliopiston opetustarjonnasta sivuaineek-
si tutkintoonsa. Iäkkäänä yliopisto-opis-
kelun aloittanut Parviainen naureskelee, 
että opiskelijan iän perusteella gerontolo-
gia olisi sopinut paremmin. Hän on kui-
tenkin tyytyväinen valintaansa, koska 
nuorisotutkimus on osoittautunut kiin-
nostavaksi oppiaineeksi.

Nuoriso ennen ja nyt
Erkki Parviainen on peilannut opintojen 
sisältöjä omaan nuoruutensa ja havain-

Nuorisotutkimuksen 
opinnoista

ymmärrystä 
nuorten 
ongelmiin

Erkki Parviaisen mielestä 
nuorten vanhemmat voivat 

nuorisotutkimuksen opintojen 
avulla tutustua kiihtyvällä vauhdilla 

muuttuvaan nuorisokulttuuriin.
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nut eläneensä läpi koko nuorisokulttuu-
rin kukoistusajan.

- Nuorisokulttuuri alkoi silloin, kun 
sotilaiden lapset tulivat nuoruusikään 
60-luvulla. Meikäläinen oli siis nuori-
sokulttuurin pioneeri: olen nähnyt sen 
kukoistuksen alusta alkaen eli Beatle-
sien ajoista lähtien. Nuorisotutkimusta 
opiskellessani olen saanut tutkia samal-
la omaa nuoruuttani.

Nykynuorisoa Parviainen ei pidä eri-
laisena tai huonompana, saati ”pilal-
le menneenä”. Ongelmia on jokaisella 
nuorisosukupolvella, ne vain ilmenevät 
eri tavalla.

- Nuoriso käyttäytyy yhteiskunnan 
luomien raamien mukaisesti. Kaupunki-

kulttuuri muokkaa nuorison käyttäyty-
mistä erilaiseksi kuin maaseutukulttuu-
ri. Nykyään nuorisoa muokkaa globaali 
media ja internet.

Parviainen suosittelee nuorisotutki-
muksen opintoja vanhemmille: tiedot 
nuorisokulttuurista auttavat suhtautu-
maan nuorten ongelmiin tuskattomam-
min. Hänen mielestään nykyajan van-
hemmat joutuvat kohtaamaan suurem-
pia ongelmia kuin edelliset sukupolvet, 
koska nuorisokulttuuri muuttuu kiihty-
vällä vauhdilla eikä sitä enää pysty omien 
kokemusten pohjalta ymmärtämään. 

Tuija Seppälä kuvaa nuorten elämää 
nykyään pirstaloituneeksi: nuoret jou-
tuvat kokoamaan elämänsä hajanaisista 

osista. Tällaisessa elämässä osa nuorista 
pärjää hyvin, jotkut taas eivät pysy mu-
kana ja tarvitsevat apua. Hänen mieles-
tään nuorten ahdistuneisuus ja masentu-
neisuus ovat lisääntyneet, ja monet nuo-
ret kärsivät huonosta itsetunnosta.

- Jos itse ryhtyisin tutkijaksi, tutkisin 
nuorten itsetunnon rakentumista: mitä 
peruskoulussa tapahtuu itsetunnolle.

Koska Seppälän mielestä tutkimus-
kirjallisuus on joskus liian vaikeatajuista 
ja käyttää tarpeettomasti hankalia sano-
ja, hän naurahtaa, että hänen tutkimuk-
sessaan ei olisi lainkaan vierasperäisiä 
sanoja.

TEKSTI PÄIVI VUORIO

Nuorisotutkimuksen perusopinnot

Nuorisotutkimuksen perusopinnot on 
uusi, Jyväskylän yliopiston opintovaa-
timusten mukainen opintokokonaisuus, 
jonka suunnittelussa Kokkolan yliopis-
tokeskus Chydeniuksen avoin yliopisto on 
ollut mukana. 

Nuorisotutkimuksen perusopinnoissa 
tarkastellaan mm.:

•  nuoruutta ilmiönä ja tutkimuskohteena
•  nuorten erilaisia kasvuympäristöjä kuten 

mediaa, perhettä ja koulua
•  nuorten kohtaamia haasteita ja 

niiden seurausvaikutuksia, kuten 
syrjäytymistä, nuorisorikollisuutta ja 
syömishäiriöitä. 

Opinnot on mitoitettu opiskeltavaksi 
yhdelle lukuvuodelle, mutta yksilöllinen 
opiskeluaikataulu mahdollistaa tätä nope-
amman tai hitaamman etenemisen. Opin-
not onkin toteutettu monimuoto-opetukse-
na ja opiskelija voi valita kuinka opintojaan 
suorittaa; osallistuuko luennoille ja 
seminaareihin, tentteihin, verkkokurs-
seille, kirjoittaako oppimistehtäviä jne. 
Luennoitsijoina opinnoissa toimivat alan 
tutkijat, asiantuntijat ja professorit, kuten 
prof. Kimmo Jokinen, PsT, erikoistutkija 
Anna Rönkä ja prof. Minna-Riitta Luukka. 
Opintokokonaisuudesta voi halutessaan 
opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Tuija Seppälä opettaa nuorisotyötä ja 
luonto- ja elämystoimintaa. Hän halusi 
perehtyä uusimpaan nuorisotutkimukseen, 
koska itse kouluttaa tulevia nuoriso- ja 
vapaa-ajan ohjaajia.
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UUTISIA TUUTISTA

Muutos hallintaan

Organisaatiopsykologi Pekka Järvinen lu-
ennoi yliopistokeskuksella salilliselle esi-
miehiä muutosjohtamisesta ja esimies-
työn ongelmatilanteista. Järvisen mu-
kaan työn, työyhteisöjen, henkilöstön ja 
koko organisaation kehittäminen on yhä 

tärkeämpi osa yrityksen toimintaa. Hy-
vinvoiva ja motivoitunut työyhteisö te-
kee parhaan tuloksen. 

Yritysten ja organisaatioiden esimie-
het saivat päivän aikana eväitä muutos-
ten hallintaan ja työyhteisön konfl ikti-
tilanteisiin. Yrityksen johdolta ja hen-
kilökunnalta vaaditaan paljon tärkeitä 
ominaisuuksia monimutkaistuvassa toi-
mintaympäristössä: nopeaa reagointia, 
uudistumishalua, joustavuutta, yhteis-
työvalmiuksia, kykyä elää epävarmuu-
dessa, jatkuvaa uuden opiskelua sekä 
psyykkistä ja fyysistä kestävyyttä.

Kokkolalle maaseutuohjelma

Kokkolan kaupunginvaltuuston ja Kälvi-
än, Lohtajan ja Ullavan kunnanvaltuus-
tojen yhdistymissopimuksen mukaises-
ti vuoden 2008 syksyllä aloitettiin uuden 
Kokkolan maaseudun kehittämisohjel-
man valmistelu. Maaseutumaisen asumi-
sen ja maaseudulla tapahtuvan elinkeino-

toiminnan kehittämisen ohjelmointi näh-
dään yhtenä keinona uuden Kokkolan 
elinvoimaisuuden vahvistamisessa.

Ohjelman laatijaksi valittiin Kokkolan 
yliopistokeskus Chydeniuksen yhteis-
kuntatutkimuksen tiimi, jonka tukena on 
kaupungin nimeämä ohjausryhmä. Oh-
jelma valmistuu kesäkuun 2009 loppuun 
mennessä.

Tutkijoina hankkeessa toimivat tutki-
jat Olli Rosenqvist ja Jouni Kaipainen se-
kä professori Kari Ilmonen.

Sosiaalityöstä kahdeksan 
maisteria

Sosiaalityön maisteriopinnoista valmis-
tui kahdeksan uutta maisteria vuonna 
2008. Valmistuneet ovat Maria Wiik-Kor-
tell, Niina Rantamäki, Tanja Witick, Merja 
Kiiveri, Tiina Huuki, Irene Jylhä, Paula Si-
pilä, Sanna Puotinen ja Lauri Ruotanen.

Koulukuraattorin 
erikoistumisopinnoista 
ammatillista lisävalmiutta 

Koulukuraattorin erikoistumisopintojen ta-
voitteena on vastata koulun sosiaalityön 
jatkuvasti muuttuviin haasteisiin. Koulu-
tus on suunnattu koulun sosiaalityössä toi-
miville henkilöille, jotka haluavat laajentaa 
ja syventää osaamistaan tehtävissään. Kou-
lutukseen voivat osallistua esim. jo koulu-
kuraattorina toimivat henkilöt sekä koulu-
jen oppilashuoltoryhmien jäsenet.

Koulutuksessa käsiteltäviä kokonai-
suuksia ovat muun muassa koulun muut-
tuva toimintaympäristö, lasten ja nuorten 
turvallisuus ja hyvinvointi sekä psyko-
sosiaalinen tuki, mielenterveys- ja kriisi-
työn asiantuntijuus sekä oppilashuollon 
haasteet. 

Vapaita opiskelupaikkoja voi vielä tie-
dustella. Lisätietoja www.chydenius.fi /yk-
sikot/kasvatustieteet/taydennyskoulutus

REINO-hankkeen 
arviointi valmistui

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukses-
sa on valmistunut yritysten omistajan-
vaihdosprosessin läpiviemistä kehittävän 
kansainvälisen REINO-projektin loppu-
arviointi. Arvioinnin mukaan hankkeen 

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius jär-
jesti marraskuussa vuosittaisen yli-
opistokeskusseminaarin yliopistokes-
kusten, yliopistojen, ammattikorkea-
koulujen ja yliopistokeskuskaupunkien 
edustajille. 

Opetusministeri Sari Sarkomaa kä-
sitteli puheessaan yliopistolain uudis-
tusta ja korkeakoulujen rakenteellista 
kehittämistä. Aikuiskoulutuksen ko-

konaisuudistuksen vaikutuksista yli-
opistokeskuksissa puhui opetusneuvos 
Marita Savola. Seminaarissa pohdittiin 
myös yritysyhteistyötä, alueellista vai-
kuttavuutta ja yliopistokeskusten ja am-
mattikorkeakoulujen yhteistyötä.

Yliopistokeskusseminaarissa kuultu-
jen esitysten materiaalit ovat luettavissa 
www-sivuilla www.chydenius.fi /ylei-
nen/yliopistokeskus/tapahtumat

Lakiuudistus ja yhteistyö esillä seminaarissa
Seminaaripäivä käynnistyi aamujumpalla.                      KUVA PÄIVI VUORIO

KUVA ANU RANTAMÄKI
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luoma järjestelmä on osoittautunut tar-
peelliseksi ja kestäväksi. Pääosa mukana 
olleista kumppanimaista jatkaa omistajan-
vaihdospalvelujen tarjoamista myös EU:n 
rahoituksen loputtua. Pilottiluontoiset ko-
keilut laajenevat siten kansalliseksi valta-
virtatoiminnaksi.

REINO on Euroopan komission ra-
hoittama projekti. Hankkeessa on muka-
na yhteistyökumppaneita Italiasta, Krei-
kasta, Suomesta ja Tanskasta sekä tark-
kailijajäseniä muun muassa Unkarista 
ja Sloveniasta. REINOa on hallinnoinut 
Kokkolanseudun Kehitys Oy (KOSEK). 
Projektin väli- ja loppuarvioinnit on kir-
joittanut tutkija Jouni Kaipainen.

High Bio kehittää 
bioenergiatuotteita

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa 
vuonna 2008 aloitetussa HighBio-projek-
tissa kehitetään korkeasti jalostettuja bio-
energiaraaka-aineita biomassasta. Samalla 
kehitetään tekniikkaa ja  menetelmäratkai-

suja paikallisten bioenergiaraaka-aineiden 
jalostamiseksi paikallisille kuluttajille. 

Projektissa yhteistyökumppaneina 
ovat Centrian Ylivieskan yksikkö, Ou-
lun yliopiston kemian laitos, Luleå tek-
niska universitet ja Energitekniskt Cent-
rum i Piteå.

Lisätietoja hankkeesta: www.chydeni-
us.fi /yksikot/luonnontieteet/tutkimus/
highbio-interreg-nord

LuTek luo tutkimusympäristöä

Tekniikan ja luonnontieteiden tutkimu-
sympäristöä kehittävä LuTek-hanke on 
saanut yhteensä 1,7 miljoonan euron EU-
rahoituksen kolmen vuoden ajaksi. Ta-
voitteena on vahvistaa ja lisätä painopis-
tealojen (kemia, ICT, laser sekä muovit ja 
komposiitit) kansallisesti ja kansainväli-
sesti kilpailukykyistä tutkimus- ja kehit-
tämistoimintaa Keski-Pohjanmaan 
alueella.

Tutkimusympäristö toteutetaan yh-
teistyössä Jyväskylän yliopiston, Oulun 

yliopiston, Tampereen teknillisen yliopis-
ton, Keski-Pohjanmaan ammattikorkea-
koulun ja Teknologiakeskus KETEK Oy:n 
kanssa.

Avoimessa yliopistossa 
vilkas vuosi

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen 
avoimen yliopiston opiskelijamäärä on 
kasvanut merkittävästi, yli 18%, edellises-
tä vuodesta. Suurin lisäys on yhteiskun-
tatieteissä, erityisesti sosiaalityössä, sekä 
humanististen aineiden puolella. Uudet 
oppiaineet, kuten englanninkielinen psy-
kologia ja draamakasvatus, ovat osaltaan 
kasvattaneet innokkaiden opiskelijoiden 
joukkoa. 

Avoimen yliopiston opiskelijamäärän 
kasvu on kiintoisa ilmiö, sillä valtakunnal-
lisesti avoimen yliopiston opiskelijamää-
rät ovat laskeneet jo pidemmän aikaa. 

Lisätietoja: www.chydenius.fi /ylei-
nen/yliopistokeskus/tiedotteet/

Kansainvälinen High Bio –seminaari marraskuussa veti yliopistokeskuksen Ulappa-salin täyteen kuulijoita.                     KUVA PÄIVI VUORIO
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FM Anne Rönnskog aloit-
ti 17.11.2008 tutkijana 
luonnontieteiden- ja tek-
niikan yksikössä. Hän 
työskentelee HighBio-
projektissa.

FM Henrik Romar aloit-
ti 17.11.2008 tutkijana 
luonnontieteiden ja tek-
niikan yksikössä. Hän 
työskentelee HighBio-
projektissa.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on vuo-
den 2009 alusta vakinaistanut määräaikai-
sissa tehtävissä ollutta henkilökuntaa.

Leila Haapakoski on ni-
mitetty kurssisihteerin 
virkaan kasvatustieteen 
täydennyskoulutukseen 
1.1.2009 alkaen. Leila on 
toiminut toimisto- ja 
kurssisihteerin tehtävis-
sä eri yksiköissä vuodes-
ta 1994 alkaen.

Merkonomi 
Merja Hanhisalo on ni-
mitetty taloussihteerin 
virkaan 1.1.2009 alkaen. 
Merja on työskennellyt 
vastaavanlaisissa tehtä-
vissä vuodesta 1994 läh-
tien toimenkuvana budjettirahoituksen 
sekä täydentävän rahoituksen hankkei-
den taloushallinnon tehtävät.

Tietohallinnon merkonomi Piia Hietanen 
on nimitetty kurssisihteerin virkaan 
1.1.2009 alkaen. Nykyisessä tehtävässään 
Piia on toiminut 1.6.2008 lähtien toimen-
kuvanaan tietotekniikan maisterikoulu-
tuksen ja avoimen yliopiston informaatio-

teknologisten aineiden 
ja matematiikan kurssi-
sihteerin tehtävät sekä 
maisterikoulutuksen ja 
täydentävän rahoituksen 
hankkeiden taloushallin-
non tehtävät. Piia on työs-
kennellyt aikaisemmin yliopistokeskuksen 
avoimessa yliopistossa ja hallinnossa.

Atk -merkonomi Kati 
Komulainen on nimitetty 
osastosihteerin virkaan 
1.1.2009 alkaen. Kati on 
työskennellyt yliopisto-
keskuksessa vuodesta 
1999 lähtien kurssisih-
teerin tehtävissä ja avoimen yliopiston 
osastosihteerin tehtävissä vuodesta 2005 
lähtien toimenkuvanaan osastosihteerin 
työtehtävien lisäksi avoimen yliopiston 
opintohallinnon perusjärjestelmän ke-
hittäminen.

Merkantti Tarja Louhivuori 
on nimitetty taloussih-
teerin virkaan 1.1.2009 
alkaen. Tarja on työsken-
nellyt vastaavanlaisissa 
tehtävissä vuodesta 1997 
lähtien toimenkuvanaan 
täydentävän rahoituksen hankkeiden ta-
loushallinnon tehtävät.

FM Marita Mutka on ni-
mitetty erikoissuunnit-
telijan virkaan 1.1.2009 
alkaen. Marita on työs-
kennellyt yliopisto-
keskuksessa vuodes-
ta 2004 lähtien EU-
koordinaattorina ja erikoissuunnittelijana 
vuodesta 2006 lähtien toimenkuvanaan 
yliopistokeskuksen täydentävän rahoi-
tuksen ja hanketoiminnan koordinointi- 
ja kehittämistehtävät.

Fil. yo. Tuomas Palosaari 
on nimitetty IT-
tukihenkilön virkaan 
1.1.2009 alkaen. Tuomas 
on työskennellyt yli-
opistokeskuksessa vas-
taavanlaisissa tehtävis-
sä vuodesta 1999 lähtien.

Laskentamerkonomi 
Tiina Rahkonen on nimi-
tetty taloussuunnittelijan 
virkaan 1.1.2009 alkaen.
Tiina on työskennellyt 
yliopistokeskuksessa 
vuodesta 1996 lähtien ta-
loussihteerin tehtävissä ja taloussuunnitte-
lijan tehtävissä vuodesta 2006 lähtien toi-
menkuvana taloushallinnon kehittäminen 
sekä taloustiimin esimiestehtävät.

Anu Rantamäki on nimi-
tetty kurssisihteerin vir-
kaan 1.1.2009 alkaen. 
Anu toimii kauppatie-
teiden yksikön kurssi-
sihteerinä ja luonnontie-
teiden ja tekniikan yksi-
kön kurssi- ja taloussihteerinä. Hän on 
työskennellyt yliopistokeskuksessa vuo-
desta 2002.

HuK Päivi Vuorio on ni-
mitetty tiedottajan vir-
kaan 1.1.2009 alkaen. 
Päivi on työskennel-
lyt yliopistokeskukses-
sa tiedottajana vuodesta 
2006 lähtien ja sitä ennen 
kirjastosihteerin virassa 
vuodesta 1991.

NIMITYKSIÄ
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Yliopistokeskuksen kaikissa huoneis-
sa on ovessa tarrakirjaimilla merkitty 
numero. Äitinsä Pirkko Järvelän työ-
paikkaan tutustuvat Kalle, 8 v., ja Eli-
na, 6 v.,  haluavat tietää, onko jossa-
kin työhuone numero yksi. Lähdem-
me kierrokselle etsimään sitä.

Kirjasto on joulun välipäivinä kiinni, 
mutta Simo avaa meille ovet. Lasten mie-
lestä kirjoja ei ole kovin paljon. Kirjaston 
vieressä neuvotteluhuone Lähteessä on 
iso valkokangas seinällä.

- Voiko täällä katsoa elokuvia?
Miksei, jos heijastaa elokuvan tieto-

koneelta valkokankaalle. Tutustumme 
laitteisiin paremmin Ulappa-salissa. Kal-
le saa painaa sormella kosketusnäyttöä, 
jonka avulla käynnistetään av-järjestel-
mä ja laitetaan videotykit päälle. Ulapas-
sa voi myös piirtää tussilla valkotaulul-
le. Viereisessä Varvi-luokassa on perin-
teinen liitutaulu.

Mikä kumma kurssisihteeri?
Luemme ovien nimikylteistä työntekijöi-
den titteleitä, joista osan lapset ymmär-
tävät helposti: yliopistonopettaja opettaa 
yliopistossa ja johtaja johtaa työpaikkaa. 
Lapset arvelevat, että tutkijatohtori tut-
kii ja tohtoroi ja kehittämispäällikkö ke-
hittää päälliköitä.

Yliopistokeskuksessa työskentelee 
myös monenmoista sihteeriä. Äiti Pirk-
ko on osastosihteeri, ja työhuoneissa ah-
keroivat  kirjastosihteeri, taloussihteeri, 
kurssisihteeri… Mikä se on?

Kasvatustieteiden yksikön käytäväl-
lä kohtaamamme Leila osaa kertoa, mi-
tä kurssisihteeri tekee: ottaa vastaan il-
moittautumiset, lähettää osallistujille 
kutsukirjeet, jakaa kurssikansiot ja hoi-
taa kaikkea kurssien järjestämiseen liit-
tyviä asioita. 

Kasvatustieteiden yksikössä tapaam-
me myös Päivin, joka opettaa tuleville 
opettajille matematiikkaa. Hänen huo-
neessaan on hauskoja pelejä.

Kallen ja Elinan mielestä kuulostaa 
monimutkaiselta, että yliopistonopetta-

jat opettavat opettajia, jotta nämä osaisi-
vat opettaa koulussa oppilaita. 

Hassuja huoneita
Käymme luokassa, jolla on erikoinen ni-
mi: Klippan.

- Melkein niin kuin mun luokka, pait-
si pulpetit ei ole yhdessä, sanoo Kalle.

Terva-neuvotteluhuoneessa ihmet-
telemme dokumenttikameraa, joka on 
ikään kuin piirtoheitin. Ylemmän ker-
roksen Tervaan on jäänyt pöydälle le-
pakkopuhelimeksi kutsuttu vekotin. Eli-
nan mielestä se näyttää lepakolta.

Kurkistamme tutkijan työhuonee-
seen, jossa kaikki kaapit ovat täynnä pa-
pereita, kirjoja ja mappeja. IT-tukihenki-
lö Erkki näyttää palvelinhuoneen, jossa 
on paljon piuhoja ja kovalla äänellä hu-
riseva tuuletus. Erkki vakuuttaa, että ta-
lossa ei mene kaikki pois päältä, vaikka 
yksi johto menisi poikki. 

Neljännen kerroksen Terva-neuvotte-
luhuoneen seinät on päällystetty terva-
paneelilla.

- Täällä haiseekin terva.
Informaatioteknologian yksikön il-

moitustauluille on kiinnitetty vaikeata-
juisen näköisiä projektiesittelyjä. Lapsia 
alkaa jo väsyttää, mutta kierrämme vielä 
käytävää kerroksen ympäri.

- Ja taas kahvihuone.

Melkein kaikki joululomalla
Neljännessä kerroksessa näemme 
professorin työhuoneen, joka 
on tyhjä kuten muutkin. 

Kaikki professorit ovat joululomalla. 
Frankin työhuoneessa joskus ihmisiä 

säikytellyttä luurankoa ei nyt näy. Ehkä 
sekin lomailee. Myös kesäyliopisto on 
joululomalla.

Hissin ovi avautuu tottelevaisesti 
nappulaa painamalla, ja huristelemme 
alas kellariin, mutta työhuonetta nume-
ro yksi ei löydy sieltäkään. 

TÖISSÄ CHYDIKSESSÄ

Osastosihteeri

Pirkko Järvelä

TEKSTI PÄIVI VUORIO

Elina ja Kalle tutustuivat äitinsä Pirkko Jär-
velän työpaikkaan joulun välipäivinä. Hal-
linnon osastosihteerinä Pirkon työtehtäviin 
kuuluvat mm. johdon 
sihteerin tehtävät ja 
henkilöstöasiat.
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Lue viereinen kummitusjuttu, löydät oikeat 
vastaukset tai saat ainakin harmaan aa-
vistuksen…

1.
Kokkolan pedagogio on Suomen vanhin 
säilynyt koulutalo. Nyt siinä toimii
 a) hampurilaisravintola 
 b) historiallinen museo
 c) ala-aste

2.
Minä vuonna Nahkis oli mukana 
Kokkolan kovimman julkkiksen, 
Anders C:n  hautajaisissa?
 a) 1803
 b) 1903
 c)  2003
 
3.
Nahkis tiiraili kaukoputkellaan 
Vanhan sataman lahdella lähestyvää
 a) atomisukellusvenettä
 b) optimistijollaa
 c) barkassia

4.
Nahkiksen varpaisiin tarttui 
Suntin rannalla
 a) pikeä
 b) tervaa
 c) koirankakkaa

5. 
Kummituksia on olemassa
 a) kyllä
 b) ehkä
 c) jåå visst!

2.
Min
Kok

KUMMITUS KYSYY 

– VASTAA SINÄ!

KUMMITUS KYSYY

Edellisessä numerossa olleen sanaristikon ratkaisseiden kesken 
arvotun kirjapalkinnon voitti Aira Hirvikoski. Palkinto on 
postitettu voittajalle. Onnittelut!SANARISTIKKO

Ratkaise ristikko – voita kiinnostavaa lukemista!
Täytettyäsi ristikon laske siitä täyttämiesi ruutujen A-kirjainten lukumäärä. Meilaa vastauksesi (A-kirjainten määrä) sekä yhteystietosi 
otsikolla ”Ristikon ratkaisu 1/2009” 28.2. mennessä osoitteeseen: info@chydenius.fi  tai postikortilla Kokkolan yliopistokeskus Chydenius/
UC, PL 567, 67701 Kokkola. Oikean lukumäärän ilmoittaneiden kesken arvomme ajankohtaisen kirjapalkinnon.
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Heippa! Saanen esittäytyä minäkin. Olen kummitus, nah-
katehtaalta, tuolta Hagströmin kulman kellotornista tän-
ne uuteen yliopistokeskukseen luuni siirtänyt aito, oikea 
kummitus, kavereiden kesken Nahkis.  Älä nyt rupea inttä-
mään tai nauramaan: kummituksia ON olemassa – ainakin 
niin kauan, kunnes toisin todistetaan. Minä olen siitä hyvin 
elävä – tai siis kuollut – esimerkki, vai miten se nyt meni? 

Mitäkö teen työkseni? Mitä kummittelu oikein on? No 
joo, yritän pitää kiinni perinteistä. Säikyttelen ihmisiä! Ki-
listelen kettinkejä, narisutan ovia ja huutelen joskus että 
hu-huu ja hå-håå. Ihmiset eivät vain enää pienistä säikäh-
dä. Siksi olen kehittänyt uusia juttuja. Paras konsti saada 
ihmiset epätoivon partaalle onkin tuikata jokin sopiva vi-
rus tietokoneisiin, jämpätä läppäreitä, panna kännykät soit-
tamaan itsekseen jne. jne. Helposti se ei käy: tietotekniikka 
on niin monimutkaista, että on ihan pakko opiskella koko 
ajan lisää. Siksi olen aikuiskummitusopiskelijana Kokko-
lan yliopistokeskuksessa. 

Usko tai älä, olin kerran lapsi minäkin, samanlainen kuin 
varmaan sinäkin. Kesät kuljin paljain jaloin pitkin Kokko-
lan – sen nimi oli silloin Gamlacarleby - mutaisia katuja, is-
tuin tuntikausia suntin rantapenkereellä katsomassa kun 
laivoja tuli ja meni. Purjeet paukkuivat ja koirat haukkui-
vat. Varpaat olivat tervassa ja housunpersukset. Sitten ker-
ran se kaikki loppui. Jouduin kouluun. Olin seitsemän kun 
aloitin pedagogiossa. Se talo on vieläkin olemassa, siinä on 
nyt Kokkolan historiallinen museo. 

Pedagogio oli kuin nykyinen peruskoulun ala-aste. Siel-
lä opittiin lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan – ja puhu-
maan latinaa. Isäni halusi minun jatkavan opintoja Oulun 
triviaalikoulussa mutta karkasin ja menin laivalle messipo-
jaksi. Laivalla sain opetella merenkulun taidot alusta alka-
en ja kädestä pitäen. Minusta tulikin oikea merikarhu. Vii-
sitoista vuotta myöhemmin sain ohjata oman laivani Kok-
kolan satamaan. 

Minulla on pian syntymäpäivä. En kerro tarkemmin, 
mutta ikää on kertynyt 230 vuotta.

Se on kuolevaiselle paljon, ihan liikaa, mutta kummi-
tukselle tuskin mainitsemisen arvoista. Meillä kummituk-
silla kun on se etu puolellamme, että ajan kulumisella ei 
ole mitään merkitystä, mutta uusien asioiden oppimisel-

ta emme mekään voi välttyä. Että ymmärtäisi, miten tämä 
maailma toimii, on hauskaa opiskella ja innostua siitä. Sat-
tuneesta syystä historia kiinnostaa, olenhan tähän ikään eh-
tinyt nähdä yhtä ja toista. Tapasin Kokkolan kautta aikojen 
kuuluisimman julkkiksenkin, Anders Chydeniuksen. Olin 
hänen hautajaisissaan. Olin silloin 24-vuotias. Halkokarin 
kahakan aikoihin olin jo vanha mies. Katselin kaukoputkel-
lani Pikiruukin kallioilta, miten englantilainen laivasto yritti 
maihinnousua ja miten onnettomasti kävi niiden barkasseil-
le. Nyt olen innostunut maan kohoamisesta. Saa nähdä, mil-
loin pääsen kävelemään kuivin luin yli Pohjanlahden. Mon-
takohan sataa vuotta siihen vielä tarvitaan? 

Ps. Jos haluat tietää minusta enemmän, tule käymään yli-
opistokeskuksessa ja kysy aulan infosta. Vahtimestarit kyl-
lä hölmistyvät mutta älä välitä, minä olen paikalla, vaikka 
et minua näekään. Siitä eteenpäin 
improvisoidaan yhdessä. 

NAHKATEHTAAN KUMMITUS

! S i ä ä i äki Ol k i h t kää i ältt ä Että

KUMMITUS -

   JUTTU
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Opintoja opettajille ja 
opettajiksi aikoville

FR
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Lisää tietoa saat sähköpostitse, puhelimitse tai www-sivuiltamme: 
opintoneuvonta@chydenius.fi , info@chydenius.fi 
(06) 8294 111 
www.chydenius.fi  

TERVETULOA OPISKELEMAAN!

Tervetuloa opiskelemaan 
opetuksen laadusta palkittuun 
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen!

www.chydenius.fi /yksikot/kasvatustieteet/

Kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtava 
luokanopettajakoulutus aiempia yliopisto-opintoja 
suorittaneille ja opettajakokemusta hankkineille. 
Opinnot kestävät noin kaksi vuotta, josta puolitoista 
vuotta kokopäiväopiskelua. Hakuaika on elokuussa, 
opinnot alkavat tammikuussa. 

Lisätietoja
Amanuenssi Anne Erkkilä
(06) 8294 230,  anne.erkkila@chydenius.fi 

Luokanopettajien aikuiskoulutus

Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutus tukee 
opettajien ja muun opetustoimen henkilöstön ammatillista 
kehittymistä ja työssä jaksamista. Tarjoamme monipuolisia 
täydennyskoulutusohjelmia, joiden perustana on alan 
uusin tieteellinen tutkimus ja muuttuvan työelämän 
tarpeet. Suosimme ratkaisuja, jotka tuovat koulutuksen 
mahdollisimman lähelle opettajaa.

Lisätietoja
Koulutuspäällikkö Juha Paasimäki
(06) 8294 241, juha.paasimaki@chydenius.fi 

Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutus

”Hyvin hoidettu täydennyskoulutus on osoitus opettajien työn arvostuksesta.”


