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Metkun tekijät 2013

”Mikä sinusta tulee isona?” on kysymys, johon et 
voi odottaa järkevää vastausta, jos esität sen päi-
väkoti-ikäiselle lapselle.  Kun olin 5-vuotias,  aioin 
opiskella isona presidentiksi. 8-vuotiaana tajusin, 
ettei ole olemassa presidentin perustutkintoa, 
joten halusin poliisiksi. 10-vuotiaana sain ensim-
mäisen kymppini äidinkielen aineesta ja päätin, 
että jonain päivänä minusta tulee toimittaja. Jos 
tapaisin tänä päivänä 10-vuotiaan, rasavillin pikku-
Heidin, voisin kertoa hänelle, että hän oli oikeassa!

Yläasteen lopussa ajatus yhteishausta tuotti kave-
reilleni harmaita hiuksia ja unettomia öitä. Minulle 
se sen sijaan oli helppoa aikaa.  Tiesin tavoitteeni 
ja sen, että haluaisin varman tien joko yliopistoon 
tai ammattikorkeakouluun, joten yhteishaun koitta-

essa ruksasin kaksi kohtaa: ammatti-
opisto ja lukio. 

Minun ei pitänyt koskaan muut-
taa Lappiin, sillä jo Oulukin tun-
tui niin pieneltä paikalta. Olin 
kuitenkin puolitosissani har-
kinnut ammattiopisto    Lappi-

an Tornion yksikköä erääksi 
hakuvaihtoehdokseni, 
koska siellä oli jotain, 
mitä ei muualta löyty-
nyt: radiotyöskentelyn 
perusteet. Yllätin sekä 
itseni että ystäväni ja 
perheeni laittamalla 
Lappian ykkösvalin-
nakseni. Kävin pääsy-
kokeissa ja kesällä 
sain kirjeen, jossa mi-

nut toivotettiin ter-
vetulleeksi opis-
kelemaan media-
alaa Tornioon. 

Täällä sitä edelleen ollaan: neljättä vuotta Lappias-
sa, kirjoittamassa pääkirjoitusta samaan lehteen, 
joka tarjosi minulle syksyllä 2009 paljon sellaista 
tietoa, mikä auttoi minua eteenpäin ensimmäisenä 
opiskeluvuotenani. Sinä samaisena syksynä ajatus 
valmistumisesta oli todella kaukainen ja neljä vuot-
ta kuulosti pitkältä ajalta, mutta aika on vierinyt 
katkeransuloisen nopeasti. Valmistuminen hää-
möttää seuraavan kulman takana.

Nämä vuodet ovat olleet elämäni parasta, type-
rintä, hauskinta, raskainta ja opettavaisinta aikaa. 
Mukaan on mahtunut paljon sekä kyyneliä että 
naurua – onneksi jälkimmäinen on kuitenkin vienyt 
ylivoimaisen voiton! Tärkein opetus näinä vuosina on 
ollut se, että täällä opiskellessa motivaatio kulkee 
käsikkäin menestyksen kanssa. Media-alalle läh-
tiessään täytyy olla valmis siihen, että sen pitäi-
si olla enemmänkin elämäntapa ja intohimo kuin 
pelkkä koulutussuunta. 

Eipä tiennyt se ujo ja epävarma tyttö syksyllä 
2009 seistessään Metku-lehti laukussaan Media-
talon edessä, että tämän koulun kautta hän tulisi 
olemaan ohjaajana suorassa televisiolähetyksessä, 
juontajana radiossa tai kuvaamaan lyhytelokuvia Muo-
niossa. Puhumattakaan siitä, että tämän koulun kautta 
hän saisi kottikärryllisen ystäviä, ensirakkauden (jos toi-
senkin) sekä työharjoittelupaikat Ylellä ja radio Cityssä. 
Eikä pidä unohtaa, että työharjoitteluiden kautta hän 
tutustuisi parhaaseen ystäväänsä, pääsisi tekemään 
artistihaastatteluja, saisi ilmaiset liput festivaaleille, 
pääsisi työmatkalle Helsinkiin ja saisi laitettua jalan 
erään Suomen suosituimman radiokanavan oven 
väliin.

Niin, eipä tiennyt tyttö. 

Heidi Volotinen

 Tärkein opetus näinä 
vuosina on ollut se, että täällä 

opiskellessa motivaatio 
  kulkee käsikkäin

menestyksen kanssa.
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Kävimme kyselemässä kulttuuripuolen eri alojen 
oppilailta mietteitä kuluneesta ajasta koulussa.

Oskari Lehto, 15, ensimmäisen vuoden ku

va
-a

rte
sa

an
i

1. Pidän piirtämisestä, olen piirtänyt pienestä asti.
2. Tykkään, tosi mukavaa.
3. Kyllä luulen.

Henry Salmi, 17, kolmannen  vuoden m
uu

sik
ko

1. Halusin opiskella musiikkia pidemmälle.
2. On tullut tehtyä asioita, mitä ei ois tullut muu-

ten tehtyä. Eri musiikkityyleihin tutustuminen 
on antanut paljon.

3. Jos töitä on, niin luulen. Mutta en ole varma.

Em
m

a Vuokila, 16, ensimmäisen vuoden va
ate

tu
sa

rte
sa

an
i

1. Täällä on kavereita ja ala kiinnostaa.
2. Hyvä mielikuva, tutustumispäivä on jäänyt 

mieleen.
3. En usko.

M
atti Pulju,18, kolmannen vuoden media-

as
sis

te
nt

ti

1. Halusin kuvata ja ohjata.
2. Hauskaa, leppoisaa ja opettavaista.
3. Joo.

M
eri Pekkonen,18, kolmannen vuoden ku

va
-a

rte
sa

an
i

1. Pidin piirtämisestä ja mietin saisiko siitä ammatin.
2. Hyvä fi ilis, suosittelen.
3. En jatka. Aion hakea sosionomiksi.

Reeta Sotaniemi, 24, ensimmäisen vuod

en
 m

uu
si

kk
o

1. On ollut unelmana pienestä asti.
2. Mukava koulu, tykkään.
3. Kyllä, ehdottomasti.

Vesa Tervo, 20, ensimmäisen vuoden media-
as

sis
te

nt
ti

1. Tykkään mediasta. Valokuvaus ja videokuvaus 
kiinnostivat.

2. Erittäin positiivisia tähän mennessä.
3. En tiedä, luultavasti.
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Laatinut:  Jenny Säkkinen 
 ja Janina Tapani

Taitto: Viola Saukkoriipi

Riina Vuoriaro, 18, kolmannen vuoden vaate
tu

sa
rte

sa
an

i

1. Olen pitänyt käsitöistä jo pienenä.
2. Mukavinta ja mieleenpainuvinta on ollut oma 

suunnittelutyö.
3. Mahdollisesti kyllä.

Jani Kuha, ensimmäisen vuoden keramiik

ka
-a

rte
sa

an
i

1. Käsillä tekeminen ja taiteilu on minulla verissä.
2. Oppilasta kohdellaan yksilönä, mielipiteelläni on 

merkitystä, eikä ole yhtä opettajan määräämää 
tapaa, vaan saa kokeilla. 

3. Kyllä, jatkan keramiikkataiteilijana omalla pajalla.
Jarno Puurunen, 29, toisen vuoden hieno

pu
us

ep
pä

1. Tahto oppia perinteistä käsityötä.
2. Huippu koulu ja opetustaso. Ei kahta saman-

laista päivää.
3. Aamen.

1. Miksi hait tälle alalle? 2. Kerro lyhyesti kokemuksia koulusta? 
3. Luuletko jääväsi tälle alalle?
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Syksyllä 2010 aloittaneet viestinnän opiskelijat 
ovat ensimmäisiä, jotka opiskelevat uuden ope-
tussuunnitelman mukaan. Muutos näkyy esimer-
kiksi opinnäytetyössä. Ennen riitti pelkkä opinnäy-
tetyön tekeminen, mutta nykyään siihen kuuluu 
myös portfolion kokoaminen, jonka avulla opiske-
lijat pääsevät esittelemään omaa osaamistaan.

Äidinkielenopettaja Maria Häggin mielestä tämä 
on muutos parempaan suuntaan. Portfolion ja 
opinnäytetyön yhteenliittäminen palvelee opiske-
lijoita muun muassa silloin, kun he siirtyvät kou-
lusta työelämään.

– Kulttuurialan työnhaussa portfolio on lähes vält-
tämätön työkalu, sillä sen avulla työntekijän on 
helppo osoittaa osaamisensa, Hägg toteaa. Port-
folion valmistuttua pidetään esitys, jossa pääs-
tään näyttämään oma tuotos muille opiskelijoille. 

– Esitystilanne kannattaa ottaa mahdollisuutena 
näyttää osaamisensa ja taitonsa, sekä tilaisuutena 
päästä jakamaan muiden kanssa kolmen vuoden 
aikana oppimaansa. Toki tästä mahdollisuudesta 
on otettava kaikki irti ja valmistauduttava esityk-
seen sen arvon mukaan: onhan se viimeisiä näytön 
paikkoja opintovuosien lopuksi, Hägg painottaa.

Maarit Kujansuu oli ensimmäisiä portfolion 
koonneita av-viestinnän opiskelijoita. Hänen port-
folionsa oli 46-minuuttinen making of -dokumentti 
Arktiset Tulet -dokumenttielokuvasta. Hän ker-
too tehneensä portfoliotaan opiskelujen ohella 
puolen vuoden ajan. 

Vinkkinä portfolion tekemiseen Kujansuu mainit-
see, että aikataulun kanssa kannattaa olla tarkka-
na. ”Minulle tuli työni kanssa kiire ja kiireestä tulee 
helposti stressiä. Eli kannattaa aloittaa ajoissa.” 

18-vuotias Satu Markkanen muutti ensimmäistä 
kertaa omilleen, kun työharjoittelu Oulun kaupun-
ginteatterilla alkoi elokuussa 2012. Harjoittelu-
paikka löytyi opettajan listalta. Satu olisi halunnut 
Helsinkiin, mutta se tuntui olevan liian kaukana 
kotoa, joten Oulu sai kelvata. Asunto löytyi suh-
teellisen helposti, kriteerinä kävelymatka teatte-
rille.

Harjoittelujakson alkua Satu kuvailee osittain mel-
ko tylsäksi, kun tekemistä ei vielä riitä koko ajal-
le. Syksyn mittaan, kun näytökset alkavat, alkaa 
löytyä tekemistäkin. Yhdessä toisen harjoittelijan 

kanssa Satu on toiminut lähinnä apukätenä varsi-
naisille valomiehille. Luvassa on itsenäinen valoti-
lanteen rakentaminen ja valojen ajaminen näytel-
mään näyttönä. 

Todennäköisesti vuoden aikana talon tavat alkavat 
tulla tutuiksi ja tekemistä löytyy riittävästi. Toivot-
tavasti myös teatterin sokkeloiset käytävät tule-
vat tutuiksi, ja paikat löytyvät nopeammin.

Es i tyst i lanne kannattaa 
ot taa mahdol l i suutena 
näyttää osaamisensa
ja  ta i tonsa.
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E k s y m i s i ä  l a v a n  t a k a n a  – 
t y ö s s ä o p p i m a s s a  t e a t t e r i l l a

P o r t f o l i o  – 
v i i m e i n e n
n ä y t ö n  p a i k k a

Janina Tapani

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

Media-assistentti

Media-assistentti toimii alan erilaisissa työtehtävissä, 
jotka liittyvät viestintätuotteiden suunnitteluun, toteut-
tamiseen, valmistamiseen, tuottamiseen ja markkinoin-
tiin.

Kun valmistut media-assistentiksi, voit työskennellä 
video-, ääni-, valo-, multimedia-, elokuva-, radio-, ja 
tv-tehtävissä esim. radio- ja tv-yhtiöissä, ohjelmisto-, 
kustannus ja lehtitaloissa, sekä mainos- ja viestintätoi-
mistoissa. Ammattilaisena voit työskennellä myös free-
lancerina tai perustaa oman yrityksen. Te

ks
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Radiotaajuus 103.1 MHz pauhasi oululaisten radi-
oissa 24 vuotta. Paikalliset uutiset, sanavalmiit 
juontajat, rock-musiikki ja kiekkoradio olivat asi-
oita, joista radio Mega tunnettiin. Mega oli tärkeä 
asia oululaisille ja itse Oulu oli kuin radio Megan 
sydän, joka pumppasi tasaiseen tahtiin uusia, 
ajankohtaisia jutunaiheita. Kiljuin riemusta, kun 
sain myöntävän vastauksen harjoitteluhakemuk-
seeni. Haaveeni oli toteutumassa ja jotkut ystä-
vistäni olivat minulle avoimesti kateellisia siitä. Jo 
ensimmäisenä työpäivänä tiesin, että tässä olisi 
tuhannen taalan mahdollisuus. Alku sujui parem-
min kuin hyvin, kunnes tapahtui jotain.  

– Heidi, tänään on etäpäivä. En voi vielä kertoa 
miksi, mutta seuraa aamupäivän uutisia, esimie-
heni sanoi minulle oudon vakavasti eräänä maa-
nantaina. Tuli kumma tunne. 

Menin takaisin kotiin ja seurasin herkeämättä 
Megan nettiuutisia, kunnes otsikko vihdoinkin pal-
jastui: Radio City laajenee Ouluun. Ensin luulin, 
että se on hyvä asia. Soitin työkaverilleni asiasta 
ja hän oikaisi tilanteen minulle. Silmissäni sumeni, 
kun tajusin mitä tulevan piti: Radio Mega loppui-
si ja City tulisi sen tilalle. Lähetysaika vähenisi ja 

paikallisuutiset menisivät tauolle. Suurin osa toi-
mittajista joutuisi jättämään työnsä. Lähetykset 
tulisivat Helsingistä. Radio Mega oli juuri työnnet-
ty jyrkänteeltä alas isojen, helsinkiläisten käsien 
toimesta, eikä siinä voisi tehdä muuta kuin katsoa 
vierestä.  

Seuraavana yönä en nukkunut. Mietin sydän kyl-
mänä, miten harjoittelupaikkani kävisi, mutta sitä 
vahvempana ajatuksissani olivat työkaverini, joil-
la oli ollut useiden vuosien ura radio Megalla. Nyt 
heiltä vedettiin matto jalkojen alta todella karul-
la tavalla. Tiistaina mennessäni töihin näin, etten 
ollut ainoa, joka ei ollut nukkunut viime yönä sil-
mäystäkään.

Olin onnekas: harjoittelupaikkani säilyi. Jatkoin jut-
tusarjani tekemistä samalla, kun vakituiset työnte-
kijät pikkuhiljaa, yksitellen, katosivat juhannuksen 
jälkeen. Elokuun alussa toimituksessa oli hiljaista. 
Se tuntui pahalta, kun kesällä oli ehtinyt tottua 
pirskahtelevaan puheensorinaan. Työharjoitteluni 
kesti 11 viikkoa, joiden aikana katsoin todellisuut-
ta syvemmälle silmiin, kuin koskaan aiemmin. Näin, 
mitä tämä ala on pahimmillaan ja parhaimmillaan. 
Se on yllätyksellistä - hyvällä ja huonolla tavalla. 

Voi olla, että aikomukseni jatkaa media-alalla 
kaiken näkemäni jälkeen tulee olemaan elämäni 
suurin virhe. Voi myöskin olla, että se tulee ole-
maan elämäni suloisin virhe – sitä se on ainakin 
tähän asti ollut. Kun elämä ottaa, se myös antaa. 
Ennemmin tai myöhemmin. 

Qstock-festivaalin juttukeikkaan valmistautumista.

Kesän kohokohtiin
 kuului press-

passin
 saaminen 

Qsto
ck-festiv

aaleille
.

Aamupäivällä tehty haastattelu kuului radiosta samana iltapäivänä.

Malja radio Megalle!

Näin, mitä tämä ala 
on pahimmillaan ja 
parhaimmillaan. Se 
on yllätyksellistä – 
hyvällä ja huonolla 
tavalla. 
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Teksti ja kuva: Heidi Volotinen
Taitto: Markku Harri

Tuomas PaloniemiTuomas Paloniemi

”
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Väylä eli tv-jakso on monen oppilaan etukäteen  
innolla odottama rutistus. Jaksolla opitaan studio-
työskentelyä sekä tehdään omaa televisio-ohjel-
maa neljän jakson verran. Ohjelmat lähetetään  
eetteriin torstai-iltapäivisin kello seitsemän. Noin 
tunnin mittainen lähetys koostuu uutisista, oppi-
laiden tekemistä ohjelmista sekä suorasta live-
osuudesta. 

Väylässä päivät saattavat venyä pitkiksi opiskeli-
joiden viimeistellessä ohjelmia  lähetyskuntoon, 
mutta kun oma ohjelma vihdoin lähetetään ulos, 
on se todellakin sen arvoista. Tulee semmonen olo, 
että nyt on saanu jotain merkittävää aikaiseksi :)

Yksi av-viestinnän opiskelijoiden pakollisista kurs-
seista on radiotuotannon perusteet. Kurssin aika-
na tutustutaan radiotyöhön ja päästään itse teke-
mään lähetyksiä koulun radioon, RadioAktiiviseen.

Toista vuotta media-alaa opiskelevalla Aleksi 
Pasmalla on ensimmäinen lähetys takana.

– Jännittää, tuleeko jäätymisiä juttujen loppuessa 
kesken, Aleksi paljasti ennen lähetyksen alkua. 
Jäätymisiltä onneksi vältyttiin, kun taustatyö oli 
tehty kunnolla: jutun juurta löytyi niin internetistä 
kuin kaveripiiristä. Lähetyksen aikaista tunnelmaa 
Aleksi kuvailee rennoksi alkukankeuden loputtua.
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Seuraavaa lähetystä Aleksi ei odota kovin innok-
kaasti, koska juontaminen tuntuu vielä liian jännit-
tävältä. Harjoittelemalla kuitenkin oppii, ja pieni 
jännitys tuo vain vireyttä juontoon.

Aamupoikien 
jalanjäljillä

Jaakko Suomela ja Toni Taipola tähdittävät 
Väylässä valmistuvaa kovaotteista saksalaistyy-
listä poliisisarjaa, joka dubataan suomeksi. Sarjan 
jaksot, sekä lähetyksen muu sisältö on nähtävissä  
väylän sivustolla avmetku.fi  noin kuukauden ver-
ran lähetyksen jälkeen. 

Väylän viemääVäylän viemää

– Telkkarin tekeminen 
on joskus aika raskasta 

ja haastavaa, mutta 
palkitsevaa.

Jaakko Suomela

– Meänväylä on 
haastava, mutta 

mukava kurssi. Täällä 
on kokoajan pieni kiire 
päällä. Tekeminen ei 

ainakaan lopu kesken.
Toni Taipola

Teksti, kuva ja taitto: Markku Harri

Teksti: Mia Palovaara  
Kuva: Essi Vaara
Taitto: Markku Harri

WWW.AVMETKU.FI RADIOAKTIIVINEN.LAPPIA.FI

http://www.avmetku.fi
http://radioaktiivinen.lappia.fi


 Toteutimme elokuussa 
2012 LFA-hankkeen kent-
tämatkan Kilpisjärvelle. 
Hankkeen tarkoitus oli ke-
hittää kolmen eri kouluas-
teen yhteistyötä. Kilpisjär-
ven matkaan kuului kaksi 
eri työpajaa ja sen suun-
nittelu oli alkanut jo ennen 
elokuuta. Me kuuluimme 
Kilpisjärven seudulla työs-
kentelevään ryhmään. 
Toinen ryhmä työskenteli 

Ensin jäivät pois kuuset, sitten männyt ja lopuksi 
maisemaan jäivät vain koivut ja varvut. Näimme 
myös mahdottoman määrän poroja, jotka ovat 
tietenkin osa pohjoista maisemaa. Kilpisjärven 
tuntureista Saana ja Malla sekä Pikku-Malla ovat 
tunnetuimpia. Matka taittui hyvin tutustuessa uu-
siin ihmisiin, joiden kanssa vietimme seuraavat 
viisi päivää yhteistyötä tehden. Perillä meitä odot-
ti neljä isoa hyvinvarustettua Saivaaran höylähir-
simökkiä.

Näimme kuinka Jari Nykänen Itä-Lapin ammatti-
opiston UAS-projektista lennätti pienoishelikopte-
ria Kilpisjärven yllä. Myös osa meidän ryhmästäm-
me kävi melomassa kanooteilla. Lisäksi pääsimme 
käymään Norjassa, missä näimme kauniit vuoret 
ja kirkkaat vedet. Näin myös ensimmäistä kertaa 
meduusan!

Les Feux Artiques - Arktiset tulet -projekti:Kilpisjärven kenttätyömatka:

T i la i suus  osa l l i s tua 
johonk in  uuteen  ja 

tuntemat tomaan 
k iehtoo .
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Kummavuopion ja Ruonalan seudulla meloen ka-
nooteilla. Saimme olla osana suurempaa projektia.

Menomatka Kilpisjärvelle kesti ruokatauon ja muu-
taman muun pysähdyksen myötä seitsemän ja 
puoli tuntia. Maisemat vaihtuivat matkan aikana. 

Reissussa työskentelimme kameroiden, videoka-
meroiden ja kuvataiteen parissa. Saimme lisää 
opetusta makro- ja mikroskooppikuvauksesta. 
Kaikki ihmettelivät porukkaamme yhdistävää te-
kijää; motivaatiotamme kuvaamiseen.

Meille sattui myös todella hyvä tuuri sään suh-
teen, sillä viikko oli koko kesän kuumin. Itse olin 
tietenkin varustautunut vain pitkähihaisiin, kalsa-
reihin ja muihin paksuihin vaatteisiin. Viikko kului 
hiki päässä vaeltaessa ja kuvatessa. Kuitenkin 
reissusta jäi todella hyvä mieli ja hyviä kokemuk-
sia. Paluumatkalla pysähdyimme syömään ja etsi-
mään yhden geokätkön.

Talven 2011-12 aikana suunniteltu ja valmisteltu matka 
Kilpisjärven ja Karesuvannon välille toteutettiin elokuus-
sa 2012. 
Projekti tuotti runsaasti digitaalista materiaalia, joka on 
geokoodattu internetin karttasovelluksiin (mm. Google-
maps). Opiskelijat dokumentoivat mm. luontoa, histori-
aa, eläimistöä, ruokakulttuuria, elämyksiä, elinkeinoja ja 

pitivät vaellus-, kalastus- ja melontapäiväkirjaa ja tuotti-
vat runsaasti taiteellista materiaalia. Matkan tavoitteena 
oli oppia, kuinka monimediaalinen aineisto kerätään tal-
teen ja ymmärtää, kuinka aineistoa voidaan hyödyntää 
sekä markkinoinnissa, että matkailijoiden ohjaamisessa. 
Matkasta syntynyt Käsivarren tietopaketti on jokaisen 
hyödynnettävissä.

Todistimme hyvin, että kolme eri koulua, Lapin 
yliopisto, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja 
Ammattiopisto Lappia, voivat tehdä yhteistyötä 
sovussa. Tilaisuus osallistua johonkin uuteen ja 
tuntemattomaan kiehtoo. Suosittelen tarttumaan 
kaikenlaisiin tilaisuuksiin, joita tarjotaan koulun 
kautta. Ole rohkea, et tule katumaan!

Ammattiopisto Lappian kulttuurialalta mukana oli-
vat valokuvauksen opettaja Jyrki Kolan johdolla 
Jenny Säkkinen, Veli Kouri, Matti Pulju ja Jou-
ni Välitalo.

PKI:n (Pohjoinen kulttuuri-insituutti) toteuttama aloi-
tusprojekti kulttuuriyhteistyölle jossa ovat mukana             
Ammattiopisto Lappia, Kemi-Tornion ammattikorkeakou-
lu ja Lapin yliopisto. Tällä projektilla käynnistettiin näi-
den kolmen oppilaitoksen ja niiden yhteistyökumppanei-
den välinen yhteistyö. 

Kilpisjärven kenttämatka oli osa isompaa ”Pohjoinen 
etnografi a”-projektia, jonka toinen osa oli ”Torniolaakson 
vanhat valokuvat”.

http://kulttuuri.luc.fi /
http://www.arktisettulet.fi / 

Teksti: Jenny Säkkinen 
Taitto: Saila Ollila

Veli Kouri

Veli KouriVeli Kouri

Jenny Säkkinen

Jenny Säkkinen

 Toteutimme elokuussa 
2012 LFA-hankkeen kent-
tämatkan Kilpisjärvelle. 
Hankkeen tarkoitus oli ke-
hittää kolmen eri kouluas-
teen yhteistyötä. Kilpisjär-
ven matkaan kuului kaksi 
eri työpajaa ja sen suun-
nittelu oli alkanut jo ennen 
elokuuta. Me kuuluimme 
Kilpisjärven seudulla työs-
kentelevään ryhmään. 
Toinen ryhmä työskenteli Jenny Säkkinen

Matti Pulju

Veli Kouri

Tällaista ei näe joka päivä



Vanhojen Valokuvien Taikaa

Vanhojen valokuvien keräysurakka oli Lapin yliopiston, 
yhdessä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun, Ammat-
tiopisto Lappian ja Tornionlaakson maakuntamuseon 
kanssa toteuttama hanke dokumentoida paikallista his-
toriaa. Opiskelijat ja henkilökunta keräsivät kuvia kevääl-
lä 2012 Torniosta, Ylitorniolta, Pellosta, Kolarista, Muoni-
osta ja Enontekiöltä.

Kerääjät pääsivät yksityishenkilöiden, seurojen ja kerho-
jen valokuva-albumien ääreen. Tärkeää oli tietää kuvan 
ottaja, paikka ja aika. Ajallisesti mukaan kelpuutettiin 
ennen vuotta 1980 otetut kuvat. Kuvat skannattiin, ar-
kistoitiin ja lopuksi ne tallennettiin Lapin yliopiston kuva-
tietokantaan. Lisäksi kuvat liitettiin Tornionlaakson maa-
kuntamuseon kokoelmiin.

Osana Arktiset tulet -hanketta Lapin yliopiston 
opiskelijat kehittivät produktion, jonka tarkoitus 
oli kerätä vanhoja valokuvia ja tarinoita Torniojo-
kilaakson alueelta. Ammattiopistolaisille tarjou-
tui mahdollisuus osallistua projektiyhteistyöhön 
skannaamalla ja muokkaamalla kuvia sekä kerää-
mällä tietoja talteen projektia johtaneen, Lapin yli-

opistossa opiskelevan Ulla Vilposen kanssa. Se 
oli sukellus vanhojen valokuva-albumien kätköihin, 
jonka tuloksena visuaalisesti näyttävimmät kuvat 
ja tarinat tuodaan ihmisten näkyville internettiin, 
alustavasti Lapin yliopiston valokuva-arkistoon 
ja myöhemmin myös Google Maps-ympäristöön,                        
kuvataidealan opettaja Timo Laapotti tarkentaa.

tarkoituksia varten: nettiin, lehtipainoon ja tietysti 
kuvista tallennettiin myös alkuperäinen versio. 

Rantama yllättyi valokuvien taidokkuudesta: – Oli 
mielenkiintoista vierailla ihmisten kodeissa ja näh-
dä, kuinka hyviä valokuvia on osattu ottaa jo niin 
kauan aikaa sitten. Ei siellä ollut mitään pikaisesti 
räpsäistyjä otoksia. 

– Kokonaisuudessaan projektista jäi hyvä fi ilis. 
Sain siitä työssäoppimisviikkoja ja oli kiva päästä 
tekemään töitä ihmisten kanssa sen sijaan, että 
istuisi pelkästään tietokoneella muokkaamassa 
kuvia.

Projektissa olivat myös mukana Tero Kokko ja 
Janina Junno. Vanhoja valokuvia voidaan katsoa 
verkkogalleriasta, jonka tekijä on Laura Ogunlolu.

Keväällä 2012 kuvallisen ilmaisun opiskelija     Mai-
ju Rantamalla oli kaksi viikkoa työssäoppimis-
ta. Silloin hänelle tarjoutui Timo Laapotin kautta 
mahdollisuus päästä mukaan Arktiset tulet -hank-
keeseen liittyvään vanhojen kuvien arkistointipro-
jektiin. Projektin  tarkoituksena oli kerätä vanho-
ja valokuvia Torniojokilaakson alueelta. Rantama 
tarttui haasteeseen. 

Maiju lähti osana kolmen hengen työryhmää 
keräämään valokuvia aina Ylitorniolta asti. He 
kävivät ihmisten kodeissa valitsemassa valoku-
vat, joista kerättiin tarkat tiedot talteen. Oli tär-
keää saada ylös aika, jolloin kuva on otettu, sekä 
kuvauspaikka ja kuvassa esiintyvien henkilöiden 
nimet. Tarkoin valittujen kuvien jälkeen seuraava 
työvaihe oli jälkikäsittely, eli värien fi ksaaminen ja 
kuvien tallentaminen kolmeen muotoon eri käyttö-

14 15Teksti: Maiju Rantama
Taitto: Henry Kotavuopio

Ulla Vilponen ja Pirkko Satta valitsemassa valokuvia.

Arpelasta kotoisin ollut Sofi a ”Itsellinen matkustaja” lähti vuonna 1902 Amerikkaan piiaksi. Hänet houkutteli matkalle 
Sofi an sisko Serafi na, joka maksoi matkan. Sofi a maksoi matkan takaisin Amerikassa. Hän tuli käymään Torniossa 
vuonna 1905 ja tapasi tulevan miehensä, joka oli myös asunut Amerikassa. Mies Kaarlo Konstantin Tallgren ”Keminol-
lin Kalle” oli ollut myös Michiganissa töissä kaivoksilla. He muuttivat yhdessä takaisin Suomeen noin vuonna 1909 ja 
asettuivat Moisasen tilalle Arpelaan. Tilalla ei ollut jatkajaa ja nuori pariskunta osti sen Sofi an vanhemmilta. Kuvaaja 
tuntematon, otettu 1900-luvun alussa Yhdysvalloissa, vas. Sofi a Tallgren os. Moisanen oik. Serafi na Moisanen. 

Kuva: Annikki Tallgrenin arkistosto    Teksti: Ulla Vilponen haastatteli Annikki Tallgrenia

Teksti: Viola Saukkoriipi

http://www.arktisettulet.fi /
http://some.lappia.fi /blogs/arktisettulet -> Pohjoinen-etnografi a



Verkkojulkaisun kurssilla opetellaan toimivien net-
tisivujen tekoa ja käydään läpi kaikki työvaiheet, 
jotka vaaditaan ammattimaiseen nettijulkaisuun. 
Nettisivujen tekeminen aloitetaan ideoinnista ja 
siitä edetään suunnittelun kautta toteutukseen ja 
testaukseen.

Alkuluentojen jälkeen päästään jo melko var-
haisessa vaiheessa itse koodauksen kimppuun. 
Kahden ensimmäisen harjoitustehtävän aikana 
opetellaan HTML- ja CSS-koodikielten perusteita 
ja luodaan yksinkertaiset toimivat nettisivut. Kun 
harjoitustehtävät on saatu valmiiksi, aloitetaan 
muutaman hengen ryhmissä laajempien sivusto-
jen tekeminen.

Jokainen ryhmä saa tehdä työstä juuri sellaisen 
kuin haluaa aihevalinnasta lopputulokseen saak-
ka. Esimerkiksi Anu-Maria Kakko, Arja Kuusela, 

NETTISIVUJA 
TEKEMÄSSÄ

Tero Kokko ja Tuomas Taipale loivat sivuston, 
jolla kerrottiin heidän omista pelihahmoistaan. 
Vaikka nettisivujen koodaaminen tapahtui tieto-
koneella, työskentelyn ensimmäisessä vaiheessa 
kaikki suunniteltiin paperille.

– Ennen kuin aloitimme varsinaisen koodauksen, 
hahmottelimme sivuston perusrakenteen ja sisäl-
lön paperille ajatuskartan ja synopsiksen eli lyhy-
en yleiskuvauksen avulla. Merkitsimme ajatus-
karttaan linkit sivustolla olevien sivujen välille ja 
piirsimme alustavan sivupohjan, jossa näkyi mm. 
valikkorakenne.

Sivuston luonnosteleminen paperille auttoi kaik-
kia ryhmän jäseniä pääsemään yhtenäiseen lop-
putulokseen. Luonnoksesta oli myös helppo tar-
kastaa suunnitelman yksityiskohtia työskentelyn 
edetessä.

– Kun olimme saaneet suunnitelman valmiiksi, 
aloitimme varsinaisen työn. Sivustolle tehtiin yhtä 
aikaa ulkoasua koodauksen rinnalla. Koodaukses-
sa oli omat ongelmansa: esimerkiksi valikkorivi ei 
tahtonut asettua paikalleen. Oli kuitenkin palkit-
sevaa nähdä työn lopussa sivuston toimivan juuri 
kuten oli tahtonut.

Kun ryhmätyöt oli saatu valmiiksi, oli näyttötyön 
aika. Kurssin lopussa on aina näyttötehtävä, joka 
on käytännössä koulun ulkopuoliselta tilaajalta 
tulevan tilaustyön toteuttaminen. Yleensä tilaaja 
on esimerkiksi jokin yritys tai seura. Tänä vuonna 
tilaajana oli Keskijoen Metsästäjät ry.

Jokainen opiskelija toteuttaa tilaajan vaatimusten 
mukaisesti oman versionsa tilaustyöstä ja kurssin 
lopussa oppilaiden työt annetaan tilaajalle. Tilaaja 
käy sivustot läpi ja valikoi niistä toivomansa omi-
naisuudet, joista sitten joku opiskelijoista kokoaa 
lopullisen version tilaajan toivomalla tavalla.

– Opimme kurssilla paljon kaikenlaista: koodikieltä, 
nettisivujen käytettävyydelle tärkeitä ominaisuuk-
sia (esimerkiksi sivuston selkeä rakenne), jousta-
vuutta sekä mediaviestintää erilaisin keinoin.

Kurssilla opittua voi hyödyntää myöhemmin. Esi-
merkiksi portfolion tai lopputyön voi toteuttaa 
koodamalla nettisivut, joiden sisällä on kaikki ma-
teriaali.

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Kuva-artesaani

Kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa opit kuva ja media-
taiteen materiaalien käyttöä sekä työtapoja. Tutkinnossa 
perehdytään kuva- ja mediataiteen ammattikäytäntöihin 
ja kuvia toteutetaan kuvataiteen eri menetelmillä. Opin-
noissa painottuu kuva digitaalisssa muodossa.

Kuva-artesaani työskentelee kuva- ja mediataiteen       
toimialoilla toisen palveluksessa, yrittäjänä tai  itsenäi-
senä ammatinharjoittajana.

Vasemmalla pari erilaista ryhmätyötä.
Oikealla opiskelijoiden näyttötöitä. Vaikka tilaajan 
esittämät toiveet olivat kaikille samat, lopputulokset 
olivat hyvin erilaisia.

– Kun olimme saaneet suunnitelman valmiiksi, 
aloitimme varsinaisen työn. Sivustolle tehtiin yhtä 
aikaa ulkoasua koodauksen rinnalla. Koodaukses-
sa oli omat ongelmansa: esimerkiksi valikkorivi ei 
tahtonut asettua paikalleen. Oli kuitenkin palkit-

16 17

Teksti ja taustakuva: Arja Kuusela
Sivustot: Verkkojulkaisukurssin opiskelijat, 2012
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Janna Heikkala: 
Sanctuary

Hannele Kenttä, 
Heli Juola &

Noora 
Hakoköngäs: 
Särkyneet 
unelmat

Riina-Maria Lehojärvi: 
Lentoon

Jenni Tirroniemi, 
Tomi Lehtola 

& Taru Hirvelä: 
Unnatural

Miia Tervahauta, 
Petri Uitopuro 
& Fanni Huhta: 

Punainen
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Mitä on tila-aika-
media? Tilatai-
de, englanniksi 

time based art, on yläot-
sikko installaatioille, ym-
päristö- ja maataiteelle. 
Teos on tehty tiettyyn 
tilaan ja on koossa tie-
tyn ajan, eri tilaan pys-
tytettynä se muuttuu 
uudeksi. Katsoja, vas-
taanottaja on aktiivinen 
aistija ja osa teosta. Ti-
lateos voi koostua muun 
muassa maalatuista ja 
veistetyistä elementeis-
tä, esineistä ja performansseista. Kun lisätään 
tilataiteeseen mediataide ja sähköiset elementit, 
esim. video, animaatio, tekstit ja äänet, saadaan 
tila-aika-media. 

Kurssin vetäjän, Lenita Rund-
grenin mukaan Ammattiopisto 
Lappialla on mukava opettaa. 
Lappian opiskelijoilla on tekniik-
ka hyvin hallussa. Kurssi sijoittuu 
opintojen loppupäähän, jolloin 
opiskelijalla on käsitys omista 
taiteellisista vahvuuksista. Omaa 
ilmaisua pyritään vahvistamaan, 
ja kaikkein tärkeintä onkin teok-
sen sisältö.

Kevään 2012 kurssin teemana oli 
Tunne. Universaali teema julistaa 
taiteen vapautta ja leikkimieli-
syyttä. Rundgren tietää nuorten 
opiskelijoiden elämässä tapahtu-
van paljon, hän tietää myös teos-
ten olevan ehdottoman henkilö-
kohtaisia ja kantaaottavia. 

Kurssi pohjustettiin aistien ava-
usharjoituksilla ja perehtymällä 

taidehistoriaan, taiteilijoihin ja 
käsitteisiin. Kurssilla kirjoitettiin 
oppimispäiväkirjaa ja edettiin ko-
ko ajan kohti omaa teosta, joka 
tehdään joko yksin tai ryhmässä. 
Lopulta ryhmän kesken jaettiin 
rakentavaa kritiikkiä teoksista.

Kurssi huipentui avajaisiin, jotka 
olivat osalle kurssilaisista näyttä-
vä tapa saattaa kuva-artesaanin 
opinnot päätökseen. Paikalle oli 
kerääntynyt mukavasti yleisöä. 
Teokset saivat  hyvän vastaan-
oton ja esittelyjä kuunneltiin   
mielenkiinnolla.

– Taide on tapahtuma!
Rundgren sanoo.

Toni Taipola

Kuvat: Jouni Välitalo
Taitto ja teksti: Viola Saukkoriipi



Nörtti heittää noppaa ja etenee neljä askelta laudalla. Koh-
dalle osuu tehtäväkortti. Pelin tarkoituksena on kerätä 
opintopisteitä mahdollisimman nopeasti erilaisia tehtäviä 
suorittamalla. Pelaaja, joka saa opinnäytetyönsä tehtyä 
ensimmäisenä, voittaa pelin. 

”

”

On mahtavaa 
olla ensimmäi-

nen ryhmä, joka 
tekee tällaista 
projektia tässä 

koulussa.

Teksti: Essi Vaara
Piirrokset: Ida Karppinen ja 
Jenni Tirroniemi
Kuva: Miia Palovaara
Taitto: Tuomas Taipale

Kiirettä pitää Karppisen Idalla, kun hänen pitäisi 
valmistua joulukuussa 2012. Opinnäytetyön vii-
meistely painaa päälle. Ida tekee opinnäytetyök-
seen Skoolreis-lautapeliä. Pelin toinen päätekijä 
Jenni Tirroniemi valmistui keväällä 2012.

Opettaja Eeva Koivumaa ideoi projektin, jonka 
tarkoituksena oli rakentaa koulumaailmaan sijoit-
tuva peli. 

– Pelin toteuttajat olivat vain hakusessa. Projek-
ti lähti alun perin pyörimään kokonaisen luokan 
kanssa, Eeva kertoi.

Pikkuhiljaa joukosta erottuivat ne, joilla oli moti-
vaatiota jatkaa projektin toteuttamista. Pääosaan 
nousivat Jenni ja Ida. Tytöt ahersivat pelin parissa 
kahdestaan. Luokkalaisilta sateli neuvoja ja ehdo-
tuksia pelin suhteen, myös opettaja Eeva oli tyttö-
jen tukena.

Tytöt ovatkin saaneet paljon opintoviikkoja peli-
projektia tehdessään. Jennin työnä oli piirtää peli-
lautaan kouluaiheisia kuvia.  Idan osa-alueina ovat 
olleet pelihahmot, sattuma- ja tehtäväkortit sekä 
pelin viimeistely (kannet, käyttöohjeet ja pelinap-
pulat). Yhdessä tytöt ovat kehitelleet peliin juonen 
ja rakenteen.

Peli on vienyt paljon tyttöjen aikaa ja se on jopa 
tunkeutunut heidän uniinsa. Pelin teko kävi välillä 
raskaaksi, jolloin olisi tehnyt mieli luovuttaa.

Peli alkaa olla nyt prototyyppivaiheessa ja valmis 
testattavaksi.

Peliprojekti on ollut opettavainen ja sen kanssa 
vietettyjä hetkiä Ida muistelee lämmöllä.
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Aki Oinaan ja Joona Hiltusen mielestä musiikki-
teknologin ammatti on kiehtova ja mielenkiintoi-
nen. Mikään toinen ala ei kiinnostanut heitä niin 
paljon, joten he molemmat hakivat opiskelemaan 
teknoiksi. Akin instrumentti on laulu ja pakollisena 
soittimena hän soittaa pianoa. Joona soittaa kita-
raa ja sivuaineena pianoa, mutta myös rummuil-
la fi ilistely on Joonan mieleen. Pääsykokeeseen 
kuului omalla instrumentilla soittaminen bändin 
kanssa, kansanlaulun laulaminen ilman säestystä, 
pikku miksaus yksittäisestä kappaleesta, pa-jär-
jestelmän kytkentäkoe, teoriakoe ja analyyttinen 
kuuntelu.

Musiikkiteknologian opiskelijan täytyy olla todella 
aktiivinen, jotta opiskelija saa kerättyä pakolliset 
opintoviikot. Pelkällä istumisella ja tunneilla käyn-
neillä ei saa tarvittavia opintoviikkoja kolmessa 
vuodessa suoritettua. Omasta vapaa-ajastaan 
joutuu joustamaan paljon. Instrumenttien ja lau-
lun näytöt sovitaan siihen saumaan, joka itselle ja 
opettajalle sopii parhaiten. Äänitöiden näytöissä 
opiskelijan tulee osata äänittää tai kytkeä äänen-
toisto tietyssä ajassa. Tentissä arvioidaan nopeut-
ta, siisteyttä ja käytännön hallintaa.

Elämäntyyli työksi

Aki opiskeli aiemmin metallipuolta, mutta jätti 
sen kesken. Sen jälkeen hän haki teknoksi, pääsi 
sisään ja jatkaa nyt samanaikaisesti kesken jää-
neitä metalliopintojaan. Joona pääsi opiskelemaan 
teknologiksi pidettyään välivuoden lukion jälkeen. 
Teknologeilla on poikien mielestä joitain etuja 
muusikoihin nähden. He esimerkiksi pystyvät itse 
tekemään omat demonsa ja äänittämään ne stu-
diossa. Pojilla on ennestään musiikillista taustaa 
bändin ja konemusiikin kautta, joten he pystyvät 
huomioimaan omat ja tekniikan tarpeet lavalla. 
Työharjoittelut hoidetaan koulun välittämillä kei-
koilla. Aki on neljän vuoden aikana tehnyt useita 
keikkoja ja käynyt keikalla Muoniossa asti. Joonalla 
työkokemusta on vähemmän kahden vuoden opis-
kelujen jälkeen. Tulevaisuudessa pojilla on tarkoi-
tus päästä tällä koulutuksella työelämään.

Pop&Jazz Konservatorio Lappia

Kun valmistut musiikkialalta, voit erikoistumisestasi 
riippuen toimia erilaisissa taiteellisissa ja teknisissä mu-
siikkialan ammateissa, sekä itsenäisenä ammatinhar-
joittajana, että toisen palveluksessa. Voit työskennellä 
musiikin palvelujen tuotantotehtävissä, sekä kuntien 
ja muiden yhteisöjen järjestämissä musiikin harrastus-

Aki on kotoisin Torniosta ja Joona Jäälistä, Oulusta. Aloitet-
tuaan opinnot Joona hankki oman asunnon Torniosta.

ja ohjaustoiminnassa, jotka edellyttävät monipuolista 
musiikista osaamista ja alan erityistähtävien hallintaa. 
Opinnot Pop&Jazz Konservatorio Lappiassa suuntautuvat 
rytmimusiikkiin.

Muusikko

Muusikot voivat työskennellä itsenäisinä artisteina, eril-
laisissa orkestereissa, yhtyeissä ja musiikkipalvelujen 
tuottajina.

Musiikkiteknologi

Musiikkiteknologit voivat työskennellä äänitykseen, ää-
nentoistoon ja musiikin tietotekniikkaan liittyvissä teh-
tävissä. Koulutus on suuntautunut live-äänentoistoon, 
studiotyöskentelyyn sekä musiikin tietotekniikkaan. Am-
mattitaitosi edellytyksenä on hyvä nuotinluku- ja soitto-
taito sekä laaja-alainen musiikin tuntemus.

Teksti: Janina Tapani ja Jenny Säkkinen
Kuvat: Janina Tapani
Taitto: Tero Kokko

Pop&Jazz Konservatorion 
kuvia oppilaskonserteista Syksyltä 2012

http://konservatorio.lappia.fi 

Musiikkialan perustutkinto
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Kuvat: Ari Pitkänen ja Janina Junno
Teksti: Janina Tapani ja Tero Kokko
Taitto: Tero Kokko

Kevään 2012 musiikkialan suurtuotannon teemana oli ruotsa-
lainen popmusiikki. Esiintyjät, laulajat ja muusikot esiintyivät 
vaatetusartesaanien suunnittelemissa ja valmistamissa asuissa. 
Koreografi a mukaili myös 70–80-luvun tyyliä. Liikkeelle lähdettiin 
Blue Sweden ja Abban jo vuonna 1974 tekemistä hiteistä Hooked 
on a Feeling ja Waterloo, joista siirryttiin sulavasti muihin ruotsa-
laisiin bändeihin kuten: Ace Of Base, Bo Kaspers Orkester, Caro-
la, Charlotte Nilsson, Chess-musikaali, Emilia, Europe, Eva Dahl-
gren, Harpo, Herreys-, Kent, Meja, Rednex, Robyn, Roxette, The 

Cardigans, The Wannadies ja Tomas Ledin.

Suunnitelmat toteutuivat odotusten mukaisesti. Sen 
mahdollisti erittäin lahjakkaiden nuorten innostunei-
suus ja sitoutuminen projektiin. Puvustus, meikit, 
kampaukset ja kaikki muu konserttiin tarvittava teh-
tiin oppilastyönä. – Yllättävän kivuttomasti onnistui, 
opettaja Tuomas Lampela totesi.

Made in Sweden oli kaiken kaikkiaan menestys. 
Konsertin kaikki kolme esitystä olivat loppuunmyyty-
jä ja kenraaliharjoituksissa sali oli lähes täynnä. Esi-
tyksestä tulleet kommentit olivat positiivisia. Yleisö 
oli hämmästellyt joitakin kappaleita, joiden he luu-
livat olevan esimerkiksi amerikkalaista musiikkia. 

Osa yleisöstä ei tiennyt, että kaikki kappaleet 
ovat Ruotsista.
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Kävimme haastattelemassa kahta musiikkialan 
opiskelijaa, jotka ovat mukana Ranskalaiset Korot 
-produktiossa. Kolmannen vuoden opiskelijat Mi-
kael Sipilä ja Roni Helminen kertoivat hieman 
työskentelystään.

– Yleensä nämä produktiot on suunnattu pää-
asiassa kolmannen vuosikurssin opiskelijoille. 
Mikael tarkentaa. Produktioita järjestetään op-
pimiskokemuksiksi opiskelijoille, jotta he pää-
sevät tutustumaan, kuinka tällaiset suuremmat 
produktiot toimivat ja mitä niitä toteutettaessa 
täytyy tietää. Roni toimii yhtyeen kontrabasis-
tina. Mikael puolestaan toimii kapellimestarina 
ja soittaa pianoa. Tästä johtuu myös orkeste-
rin nimi, ”Mikael Sipilän orkesteri”.   Mikael ei 
ole vielä täysin varma kapellimestarille kuulu-

 – Aloin soittaa kita-
raa Iron Maidenista 
innostuneena, Roni 
kertoo. 
Myöhemmin hän al-
koi soittaa bassoa ja 
osti lopulta itselleen 
kontrabasson.

Mikael on kasvanut 
musiikin ympä-
röimänä, sillä hänen 
vanhempansakin 
ovat musikaalisia.

vista vastuistaan, mutta kertoo, että rooli tu-
lee ajankohtaisemmaksi, kun puhallinsoittajat 
liittyvät mukaan harjoituksiin talvella 2013.

– Meillä on aika pieni ja tiivis komppiryhmä-
bändi. Siinä ei ole tosiaan kuin kitara, rum-
mut, basso ja piano. Sellainen kvartettityyp-
pinen. On tosi hauska nähdä mitä siitä tulee, 
Mikael kertoo. Myös ryhmän pienestä koosta 
on apua: kaikille riittää tekemistä, joten työt 
hoituvat, eikä kukaan ala luistaa hommista.
Konsertissa ei soiteta omia kappaleita, vaan co-
vereita, tarkemmin sanottuna tunnettuja jazz-
iskelmiä. Produktioille yleistä on covereiden 
soittaminen. Moni tulevasta yleisöstä voi tun-

nistaa kappaleet ja joillekin kuuntelijoille kap-
palevalinnat voivat olla hyvinkin nostalgisia.

Harjoittelutahtina on pidetty yhtä treeniker-
taa viikossa, noin kaksi tuntia kerrallaan. Mi-
kael ja Roni tarkentavat kuitenkin, että myö-
häisemmässä vaiheessa, kun produktio on 
edennyt pidemmälle, tulee isompia harjoituksia.

Mikael ja Roni kehoittavat tulevia musiikkialalle 
hakevia opiskelijoita olemaan avoimia ja aktiivisia.

Produktioon osallistuvat 
myös artesaaniopiskeli-
jat Elina Kvist ja Anna-
maria Rantamölö, jotka 
ovat mukana tekemässä 
naisesiintyjien pukuja. 
Asujen toteuttaminen pro-
duktiota varten on osa hei-
dän asiakastyökurssiaan. 
Heidän tehtäviinsä kuu-
luvat vaatteiden valmis-
tuksen lisäksi asusteet, 
kuten korut ja kengät.

Aluksi Elina ja Annamaria luonnostelivat puku-
suunnitelman sen tiedon pohjalta, mitä he saivat 
esiintyjistä opettajien kautta. Lisäksi he saivat 
musiikkikappaleet, jotka tulevat lopulliseen esi-
tykseen. Kun luonnokset olivat valmiita, he kävi-
vät tapaamassa esiintyjiä ja esittelivät suunnitel-
mansa. Esiintyjät saivat esittää omat toiveensa ja 
mielipiteensä, ja näiden sekä luonnoksen pohjal-
ta muodostettiin yhdessä lopullinen suunnitelma. 

Puvun suunnittelussa on otettava huomioon 
myös teema ja kokonaisuus: esimerkiksi hie-
nossa ravintolassa on erilainen vaatetus kuin 
kuppilassa, jossa ei käytetä smokkeja tai ilta-
pukuja. Vaatetuksissa ei suosita mustaa, sillä 
teeman aikakaudella  musta oli hautajaisväri, 
ja tummat värit voivat vääristyä lavavaloissa.

Teksti: Arja Kuusela ja Janina Tapani
Kuvat: Arja Kuusela ja Tero Kokko

Taitto: Tero Kokko

Teksti: Arja Kuusela

Tulevan suurproduktion nimenä on tänä vuon-
na Ranskalaiset Korot. Idea on lähtöisin Tuomas 
Lampelalta, joka on myös suunnitellut mm. soi-
tettavan tyylilajin. Musiikkityylinä on iskelmä, 
joka perustuu vuosiin 1956–63. Aihe valikoitui 
noihin vuosiin upeiden naisso listien ja Amerikas-
ta tulleen swingin vuoksi. Konsertissa pyritään 
mahdollisimman van haan soundiin, mutta bän-
din ja solistin välisiä asetelmia pyritään tasoitta-
maan, jotta orkesterin jäsenet pääsevät näyttä-
mään taitojaan.

Ranskalaisiin Korkoihin haettiin soittajia haas-
tattelemalla mukaan haluavia hakijoita ja vali-
koimalla sitten noiden joukosta sopivat jäsenet. 
Bändi pyritään kasaamaan pelkistä kolmannen 
vuoden opiskelijoista, mutta laulusolisteja käyte-
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Esiintymisasun tekeminen poikkeaa huomat-
tavasti tavallisten käyttöasujen toteuttami-
sesta. Jotkut asut suunnitellaan siten, että ne 
ovat helppoja ja nopeita vaihtaa. Annama-
ria on ollut mukana kesäteatterissa ja tietää, 
kuinka tärkeää on saada asut vaihdettua ri-
peästi. Hän esittelee meille mekkoa, jossa on 
irroitettava päällimmäinen helma. Esiintymispu-
vussa ulkoasu on sisäpuolta merkityksellisempi.
— Tärkeintä on istuvuus ja se mille asu näyttää, 
Elina kertoo.

Elina ja Annamaria ovat saaneet tilaustyössään 
valmistaa vaatteita, jollaisia he eivät yleensä 
tekisi. Tällaiset esiintymisasut eivät ole enää sa-
maan tapaan käytössä nykypäivänä kuin teeman 
aikakautena.

Tänäkin vuonna kaikki tehdään oppi-
lastyönä. Puvus tuksen opet-
tajat ainakin olivat innois-
saan, kun pääsevät 
työstämään 50-luvun 
pukuja.

tään eri vuosiluokilta. Pi dempään opiskelleita so-
listeja kuitenkin pyritään käyttämään useammas-
sa kappalees sa kuin vasta aloittaneita. Bändin 
soittajat kirjoittavat pääosin itse omat nuottinsa.

Lampela odottaa konsertilta paljon, koska tykkää 
itse tällaisesta musiikista. Hän on täysin varma, 
että yleisö tulee pitämään konsertista. 

Elina Kvist 

Annamaria 
Rantamölö ja 
monikäyttöinen 
esiintymisasu.

Mikael   kertoo    olleensa    Ranskalaisten    Korkojen    lisäk-
si aiemmin mukana soittamassa Lappian 10-vuo-
tiskonsertissa. Hän oli tuolloin opiskelemassa en-
simmäistä vuottaan Pop & Jazz Konservatoriossa.
– Olin vähän pienemmässä roolissa, mikä on ym-
märrettävää, Mikael kertoo. Hän oli tuolloin mu-
kana intro-osuudessa.

Mikael ja Roni eivät osaa vielä kertoa kovin 
tarkkaan mielipiteitään Ranskalaisissa Korois-
sa työskentelystä, sillä produktio ei ole ollut 
toiminnassa kovin kauan. Jotain he kuitenkin 
pystyvät kertomaan nykytilanteen pohjalta.



Tämän syksyn nahkatyökurssille osallistuneen Riikka Väänäsen mukaan kurssi oli hyvä 
kokonaisuus, jossa oli mahdollisuus oppia käsittelemään nahkaa valmistusmateriaalina. 

– Nahka ja kangas ovat kaksi aivan erilaista materiaalia. Nahan kanssa täytyy miettiä 
kuinka monta kerrosta pystyy laittamaan päällekkäin, onhan se paljon paksumpaa kuin 
kangas. Suunnitelmallisuus nahan kanssa on tärkeää, koska nahkaa ei voi ommella 
samaan tapaan kuin kangasta. Pitää soveltaa erilaisia tekniikoita, esimerkiksi aina sau-
makohtia ei välttämättä voi ommella vaan niihin täytyy laittaa liimaa. Kurssi oli todella 
mielenkiintoinen kokonaisuus ja siinä oppi paljon uusia asioita. 

– Koko kaksiviikkoisen kurssin aikana saimme toteut-
taa nahkasta mitä itse halusimme. Esimerkiksi itse 
tein mummoni vanhasta nahkatakista hameen ja 
paidan. 

Lähinnä keskityimme kierrätysmateriaalin käyttöön, 
kuten vanhoihin nahkatakkeihin, joista tehtiin jotain 
uutta.

ASUSTEITA    NAHASTA

Teksti: Antti Hohtari
Kuvat: Matti Pulju
Taitto: Arja Kuusela
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Vaatetusalan perustutkinto, artesaani

Torniossa on mahdollista opiskella vaatetusalan artesaa-
niksi tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutus-
ohjelmassa. Opiskelu sisältää vaatteiden suunnittelua, 
kaavoitusta ja valmistusta. Lisäksi opiskellaan kuvallisia 
taitoja, erikoistekniikoita ja erilaisten materiaalien käyt-
töä.  Artesaani osaa valmistaa tuotteen alusta loppuun asti.
Tuotteita valmistetaan yksittäisinä kappaleina, pieni-

nä sarjoina sekä puvustus- ja projektitöinä. Pääpaino on 
malli- ja kaavasuunnittelussa sekä tuotteen kehittelyssä, 
persoonallisuutta, muotia ja tyylikkyyttä unohtamatta.

Työssäoppimisen kautta voi erikoistua halutes-
saan myös vaatetusalan myynti- ja palvelutehtäviin.
Opiskelu antaa hyvät valmiudet esimerkiksi suunnitte-
lijan ja muotoilualan jatko-opintoihin korkeakouluissa ja 
yliopistoissa.
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TEATTERILLA
Tanja Lappalainen on iisalmelainen 25-vuotias 
Lappian artesaaniopiskelija. Hän suorittaa työssä-
oppimista Oulun teatterilla. Muutto Ouluun työs-
säoppimisen ajaksi ei ollut vaikeaa, sillä kaupun-
ki tuntui hänen mielestäään kivalta ja siellä asuu 
myös hänen tuttujaan.

Työssäoppiminen teatterilla oli Tanjan ensisijainen 
vaihtoehto. Kemin kaupunginteatterin aikataulut 
eivät sopineet hänelle, joten Oulun kaupunginte-
atteri oli vaihtoehdoista seuraava. Työ teatteriym-
päristössä kiinnostaa, koska puvustustyö on moni-
puolisempaa kuin normaali vaatetusompelu.

Koulussa saadun kokemuksen lisäksi Tanjalla on 
takanaan jo yksi työssäoppiminen korjausompeli-
molla.

Kätilö-nimiseen 
teatteriesitykseen Tanjalla 

oli kädet täynnä töitä. 
Hänen piti ommella 

kasapäin pöksyjä ja essuja 
sekä tehdä pieniä 

korjauksia repeämisiin.

Normaalista poiketen tehtäviin kuuluvat puku-
varaston vaatteiden korjaukset. Suunnittelutyön 
teatteriesitysten vaatteisiin hoitavat muut kuin 
ompelijat.

Työtä siis riitti elokuussa alkaneelle työssäoppi-
misjaksolle, joka päättyi 23. lokakuuta. Hyvien 
työtilojen sekä leppoisien ihmisien vuoksi paikka 
oli Tanjan mielestä viihtyisä. Hän kuvaili kolmella 
sanalla työtään Oulun kaupunginteatterissa: jän-
nittävää, vaihtelevaa ja uutta.

Taitto: Ida Karppinen
Teksti: Jenny Säkkinen

Kuvat: Janina Tapani ja Matti Pulju
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Tekstiilialan 
ammattiosaajaksi

Anniina Kuivalainen ei voinut pienenä kuvitella-
kaan, että opiskelisi tekstiilialalla. Hän kyllä suun-
nitteli omat rippi- ja ylioppilasmekkonsa, mutta 
oma äiti toteutti ne. Kaikki se ompeleminen tuntui 
yksinkertaisesti vain niin hankalalta.

Anniinan innostus käsitöihin alkoi kunnolla vasta 
hänen opiskellessaan lukion jälkeen Saamelaisalu-
een koulutuskeskuksessa (SAKK) pohjoissaamen 
kieltä ja kulttuuria. Hän opiskeli vuoden saamen 
pehmeitä käsitöitä, jolloin palaset alkoivat loksah-
della paikoilleen. Anniinan valmistuttua SAKK:sta 
hän otti suunnaksi Louen sisustustekstiilialan.

– Vaatteiden tekokin kiinnosti, mutta se tuntui 
yksipuoliselta. Täällä saan tehdä kaikkea moni-
puolisemmin, Anniina  toteaa.

Haasteita ei sisustustekstiilistä puutu. Mattoa 
kutoessa täytyy olla selvät sävelet, mikä väri tulee 
mihinkin. Anniina onkin taitavasti kutonut ruusu-
kasmaton.

– Mattoa oli kiva kutoa, mutta enemmän odotan 
huovutusta, Anniina kertoo. 

Teksti: Essi Vaara
Kuvat: Aleksi Turulin
Taitto: Anu-Maria Kakko
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Vaikka Anniina on vasta ensimmäistä vuotta 
Louella, hän on pitänyt tätäkin lyhyttä aikaa todel-
la opettavaisena. Erilaisia tekniikoita on käyty 
ahkerasti läpi.

– Haluaisin jatkaa tämän alan yrittäjänä tai sit-
ten lähden ammattikorkeakouluun erikoistumaan, 
kertoi Anniina hymyillen leveästi.

Sisustustekstiilialalla 

suunnitellaan ja valmistetaan sisustustekstiilejä kan-
kaanpainon, sisustusompelun, kudonnan ja huovutuk-
sen tekniikoilla. 

Valmistettavat tekstiilit voivat olla pieniä, yksilöllisiä 
tuotteita tai suuria julkisen tilan taide- tai kirkkotekstii-
lejä.

Tarja Ruotsalainen löysi Louen toimipaikan sat-
tumalta. Yllätys oli suuri, koska aloja oli niin mon-
ta erilaista. Ensimmäisenä vuonna Tarja opiskeli 
keramiikkaa, mutta totesi, ettei se ollut hänen jut-
tunsa. Kivet alkoivat jälleen kiinnostaa. Nykyään 
hän on menettänyt sydämensä täydellisesti kiven 
ja hopean yhdistelmälle.

Kivi on haastava materiaalina, joten sen työstäjän 
on tunnettava materiaalinsa ja työstämismenetel-
mät. Työstämiseen tarvitaan sitkas luonne sekä 
huolellisuutta. Tarja on löytänyt kivialasta itsel-
leen rakkauden.

– Jos oikeasti pitää siitä mitä tekee, sitä haluaa 
tehdä loppuelämänsä, Tarja kertoo.

Erilaiset kivet sopivat eri käyttötarkoituksiin. Suo-
men luonnosta löytyy paljon arvokkaita kiviä. 

Kivet ovat liittyneet Tarjan elämään kauan. Pie-
nestä asti Tarja kulki isänsä kanssa malminetsin-
täreissuilla.

– Isäni oli taitava malminetsijä. Hän sai monia 
kunniakirjoja ja palkintoja etsintätaidoistaan, Tar-
ja myhäilee.

– Täällä Louella kannustetaan oman kädenjäljen 
löytämiseen. Yksilöllisyys on aina eduksi ja muo-
tivirtauksia on seurattava, kertoo Tarja jatkaes-
saan hopean hiomista. Työnsä jäljen näkee heti. 
Jos keksii jotakin uutta ja erilaista, jo se on eduksi. 

– Elämä ei riitä kaikkien kauneuksien löytämiseen, 
Tarja naurahtaa.

Tällä hetkellä kivialalle ei ole hakua.

Aikuisena uuteen
ammattiin
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Design-Week Rovaniemellä
Opiskelijat osallistuivat Rovaniemen Design- Week 
tapahtumaan 17–26.2.2012. Rovaniemen Lappia 
-talolle koottiin kymmenen päivän ajaksi Muotoi-
lukeskus, joka kuvasi pohjoisen muotoilukentän 
laajuutta ja monipuolisuutta. Esillä oli näyttely-
jä, yritysesittelyjä, designputiikki, taidelainaamo, 
kahvila sekä seminaareja ja erilaisia tapahtumia. 

Ammattiopisto Lappian Käsi- ja taideteaollisuus-
alan opiskelijoilla Louelta oli oma osasto ja lisäksi 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto    

Artesaani 

Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjel-
massa opiskelija valitsee erikoistumisalakseen joko hie-
nopuun, keramiikan tai sisustustekstiilin ammattiopin-
not. Tuotesuunnittelussa huomioidaan potentiaalisen 
asiakkaan toiveet. Käsi- ja taideteollisuusalan koulutuk-

sessa tuotteen suunnittelu- ja valmistumisprosessi on  
kokonaisvaltainen, jossa kehitetään tuote ideasta val-
miiksi asiakkaalle. Tarina tuotteen takana, pakkaus ja 
myyntikanavat mietitään tuotteen suunnittelun ja val-
mistuksen rinnalla yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 

Monet artesaaniopiskelijat suunnittelevat jo opintoja 
aloittaessaan perustavansa alan yrityksen saatuaan tar-
vittavat ammatilliset valmiudet. 

oppilailla oli mahdollisuus esitellä töitään messu-
jen ajaksi avatussa käsityömyymälässä. Rovanie-
mi Design Week-tapahtuma on maailman pohjoi-
sin muotoiluviikko. Vuonna 2012 viikko järjestettiin 
neljännen kerran. Arktisen Muotoilun viikon tee-
mana oli Valoa Ja Pimeää.

Tänä vuonna tapahtuman teemana on arktinen 
elämä, Arctic Lives. Lisätietoa tapahtumasta löy-
tyy osoitteesta: www.rovaniemidesignweek.fi 

Teksti: Essi Vaara
Kuva: Antti Hohtari

Antti Hohtari



Rakkaus käsitöitä kohtaan ja halu muuttaa pois 
kotipaikkakunnaltaan Kolarista johdatti Noora 
Micklinin opiskelemaan keramiikka-artesaaniksi 
Louelle. Viimeistä vuotta opiskeleva Noora kertoo 
opintoihin sisältyvän muun muassa käsinraken-
nusta, dreijausta, muottitekniikkaa ja lasittamista.

– Tullessasi opiskelemaan tänne sinun ei tarvitse 
osata valmiiksi kädentaitoja. Motivaatio on kaik-
kein tärkeintä, Noora rohkaisee. 

Keramiikka - artesaaniopiskelijat tekevät myös 
tilaustöitä asiakkaille. Näihin kuuluvat muun 
muassa erilaiset maljakot ja uurnat. 

– Voimme periaatteessa valmistaa täällä mitä 
tahansa esineitä: maljakoita, astioita, patsaita. 
Vain taivas on rajana, Noora toteaa.

Toisen vuoden opiskelija Emma Seppälä kertoo 
pitävänsä keramiikka-alalla erityisesti siitä, kun 
hän pystyy toteuttamaan itse suunnitteleman-
sa tuotteen. Monta eri alaa kokeilleena hän pää-
tyi taidealalle, koska käsillä työskenteleminen on 
aina ollut hänelle tärkeää. Emma paljastaa haa-
veilevansa omasta yrityksestä, jossa saisi päättää 
itse, millaisia tuotteita valmistaa.

– Tällä alalla pärjää, jos on taiteellinen, kiinnostu-
nut kädentaidoista, rohkea, uskaltaa tuoda omia 
näkökulmiaan esille ja osaa antaa itselleen omat 
virheensä anteeksi, hän summaa.

– Loue on rauhallinen paikka. Täällä on mukava 
porukka ja ihana maalaisympäristö. Kannattaa tul-
la Louelle opiskelemaan, jos haluaa pois kaupun-
gin vilinästä, hän naurahtaa lopuksi.

Tekstit: Heidi Volotinen
Kuvat: Aleksi Turulin ja 
Antti Hohtari
Taitto: Anu-Maria Kakko

Savesta on moneksi!

Keramiikan

suuntautumisvaihtoehdon valinneet sekä suunnittele-
vat, että valmistavat käyttö- ja koriste-esineitä joko sar-
jatuotantomenetelmin tai vaihtoehtoisesti yksilöllisinä 
taide-esineinä, suunniteltuina tiettyyn tilaan.
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Hienopuualalla 

suunnitellaan ja valmistetaan yksilöllisiä pienesineitä, 
huonekaluja ja sisustuselementtejä asiakkaan tarpeet 
huomioiden.

Virolainen Irina Ramenskaja löysi unelma-
ammattinsa sattumalta. Hän työskenteli koti-
maassaan yhdeksän vuoden ajan koneellisella 
puualalla ja rakastui puuhun materiaalina. Irina 
muutti Suomeen ja löysi tiensä Louelle työvoima-
toimiston kautta.  Hän päätti seurata kutsumus-
taan ja valmistuu keväällä 2013 hienopuusepäksi.

– Tavoittelen juuri nyt unelmaani ja nautin opiske-
lusta täällä todella paljon! hän hehkuttaa. Puhu-
essaan työskentelystä puun kanssa hänen silmiin-
sä tulee innokas pilke ja hymy nousee korviin asti:

– Tällä hetkellä teen sitä, mitä todella haluan.  
Rakastan sitä, kun voin valmistaa uniikkeja esinei-
tä ja kalusteita. Raakatyö tehdään ensin koneella 
ja lopuksi esineisiin viimeistellään koristelut käsin.

Irina kertoo suunnittelun vievän projekteissaan 
suurimman osan ajasta: 

– Ideat projekteihini lähtevät siitä, että katson 
ympärilleni ja mietin, millaiselle esineelle tai kalus-
teelle olisi tarvetta. Sen jälkeen suunnittelen esi-
neen muodon ja pinnan niin, että se sopii ympäris-
töönsä. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

Irina kertoo tehneensä tilaustyönä lukupulpetin 
Tervolan kirkkoon, sekä jonkin verran entisöinti- ja 
korjaustöitä sukulaisilleen. 

– Päätöstyöni on nukkekoti, jonka teen tyttärelle-
ni. Siihen tulee paljon yksityiskohtia ja tuon puu-
pintaa hyvin paljon esille. Sen kalustaminen taitaa 
jäädä loppuelämäni projektiksi, Irina nauraa.

Irinan hienopuu-unelmat

Kädentaidot ovat Emma Seppälän (vas.) ja Noora Mick-
linin (oik.) sydäntä lähellä.



MUUSIKKO-OPISKELIJAN PÄIVÄ
Marjo Törmänen on toisen vuosikurssin muu-
sikko-opiskelija. Hänellä on BBA-tutkinto (BBA= 
Bachelor of Business Administration, suom. kaup-
patieteellinen tutkinto) Pohjois-Karjalan Ammatti-
korkeakoulusta ja hän on tehnyt noin 10 vuotta 
lähinnä erilaisia henkilöstöjohtamisen tehtäviä. 
Musiikki on pienestä pitäen ollut osa Marjon elä-
mää ja haave muusikon ammatista sai hänet lo-
pulta palaamaan koulun penkille. Viereiset kuvat 
esittelevät Marjon koulupäivää Torniossa.

Emman taipale

Taitto: Ida Karppinen
Tekstit: Miia Palovaara, Janina Tapani ja Ida Karppinen 

Kuvat: Ida Karppinen ja Marjo Törmänen  

Emma Taipale on vihdoin löy-
tänyt oman alansa. Hän opiske-
lee nuorisoasteella toista vuotta 
kuvallista ilmaisua, tavoittee-
na valokuvaajan ammatti. 18 
vuotta sitten yläasteen opinto-
ohjaaja naurahti Emman haa-
veelle taiteellisesta ammatista 
ja ohjasi tytön lukioon. 

Kuusi vuotta baarihommissa ja 
kolme vuotta käsityöliikkeen 
vastaavana myyjänä oli muka-
va tapa tienata rahaa, mutta ei 
siltikään tuntunut mielekkääl-
tä hommalta pitemmän päälle. 
Viimein keväällä 2011 Emma 
rohkaistui hakeutumaan alalle, 
joka oli tuntunut jo yläasteaika-
na houkuttelevalta. 

Vuosien työnteon jälkeen opis-
kelu tuntuu erilaiselta. Aiem-
mista opinnoista poiketen suuri 
osa Emman luokkalaisista on 15 

vuotta häntä nuorempia. Ikäero 
jännitti häntä opiskelun alkaes-
sa, mutta onneksi sama aaltopi-
tuus löytyi melko nopeasti elä-
mäntilanteiden erilaisuudesta 
huolimatta. Samoja mielenkiin-
non kohteita ja  tuntuu olevan 
iästä riippumatta.

Opiskelussaan Emma pyrkii 
suuntautumaan valokuvaami-
seen, mutta muitakin tutkin-
toon liittyviä asioita hän pitää 
varsin mielenkiintoisena. En-
simmäisen työharjoittelunsa 
hän suoritti kesällä 2012 ku-
vaajana Pohjolan Sanomissa, ja 
on menossa samaiseen lehteen 
toiseenkin työharjoitteluun.

Emma nauttii opiskelustaan. 
Hän ei stressaa tulevia työlli-
syyskuvioita, vaan uskoo pär-
jäävänsä.

Aikuinen
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v   aikka yrittäjyys ei olisi-
kaan unelmissasi, tar-
vitsee taiteen, käsityön 

ja viestinnän ammattilainen 
yhä enemmän myös liiketoi-
minnan taitoja. Esimerkiksi kult-
tuurialalla työura aukeaa usein 
itsenäisenä ammatinharjoittaja-
na ja jokaisen kannattaa osata 
markkinoida työtään sekä las-
kea myös Euroja. Yrittäjyyskou-
lussa opitaan nämä tarpeelliset 
taidot.

Yrittäjyyskoulussa voit suorittaa 
yrittäjyyden tai yritystoiminnan 
opintokokonaisuudet yhdessä 
toimimalla. Yrittäjyyskoululaiset 
eri koulutusaloilta kokoontuvat 
treenipäiviin suunnittelemaan 
ja toteuttamaan liiketoimin-
taa saaden opintosuorituksia 
yhdessä tekemällä. Voit myös 
suunnitella ja kehittää omaa lii-
ketoimintaasi osaavien valmen-
tajien ohjauksessa. 

Businesstaitoja Yrittäjyyskoulussa
Taitto: Ida Karppinen

Kuvat: Veli Kouri

Yrittäjyyskoulussa voit kehittää 
bisnestaitoja koko opintojesi 
ajan. Aluksi tutustutaan yrittä-
jyyteen ja yritystoimintaan sekä 
kehitetään yrittäjyysvalmiuksia 
toteuttamalla yhdessä liiketoi-
mintaa. Ammattiopintojesi edis-
tyessä voit syventyä oman alasi 
liiketoimintaan ja oman liike-
idean kehittämiseen. Perehdyt 
silloin esimerkiksi markkinoin-
tiin ja harjaannut arvioimaan 
kannattavan toiminnan edelly-
tyksiä. Voit oppia myös koke-
neiden yrittäjien kokemuksista 

ja kokeilla taitojasi käytännössä 
esimerkiksi työssäoppimisjak-
soilla. Yrittäjyyskoulu tarjoaa 
toimintaympäristön oman yrit-
täjyyspolun luomiseen. Esimer-
kiksi osuustoiminnan avulla 
voit selvittää markkinoita, etsiä 
asiakkaita, testata tuotteita ja 
palveluja, perehtyä kannatta-
vuuteen, tunnistaa riskejä ja ke-
hittää omaa liiketoimintasuun-
nitelmaasi.

Timo Haikola, kouluttaja

Yrittäjyyskoulun Tornion ryhmäläisiä 
järjestelemässä lastenriehan puffet-
pöytää.

Tornion ryhmä yrittäjyyspaidoissa.

Taitto: Ida Karppinen

Kuvat: Veli Kouri

ja kokeilla taitojasi käytännössä 
esimerkiksi työssäoppimisjak-
soilla. Yrittäjyyskoulu tarjoaa 
toimintaympäristön oman yrit-
täjyyspolun luomiseen. Esimer-
kiksi osuustoiminnan avulla 
voit selvittää markkinoita, etsiä 
asiakkaita, testata tuotteita ja 
palveluja, perehtyä kannatta-
vuuteen, tunnistaa riskejä ja ke-
hittää omaa liiketoimintasuun-

TekeväTekevä

htt p://www.tekeva.lappia.fi /

 

 

 

 

Pääkouluttajia ovat valokuvaajat Arto Liiti  ja Jaakko Heikkilä, 

jotka ovat molemmat alansa huippuammattilaisia. Heikkilä on 

saanut mm. vuonna 2007 valokuvataiteen valtionpalkinnon ja Liiti 

puolestaan on toiminut ohjaavana läänintaiteilijana Lapin läänissä.

Koulutuksen osa-alueita ovat miljöö- ja studiotyöskentely, digi-

taalinen työnkulku sekä suunnittelu ja kaupalliset taidot. Muual-

la valtakunnassa valokuvaajan ammattitutkintoon valmistavaa 

koulutusta järjestetään lähinnä Etelä-Suomessa. Koulutuksen 

hinta on 500€ ja siihen on mahdollisuus hakea valtion opinto-

tukea.

VALOKUVAUS AMMATIKSI?
VAT eli Valokuvaajan ammattitutkintoon valmistava kou-

lutus on tarkoitettu valokuvausalan työkokemusta ja visuaalisen 

alan peruskoulutusta omaaville aikuisille, mutta se soveltuu myös 

niille, jotka ovat hankkineet riittävää alan osaamista muilla keinoin.

VAT-koulutus on 1,5 vuotta kestävä ammatillinen lisäkoulutus, joka 

koostuu neljästä suoritettavasta näytöstä, etäopetuksesta ja kuu-

kausittaisista kontaktiviikonlopuista, jolloin työskennellään työpa-

jatyyppisesti koululla. Opinnot käydään lähinnä viikonloppuisin ja 

monimuoto-opiskeluna, jotta koulutus olisi mahdollista suorittaa 

työn ohella. Koulutukseen valitaan kerrallaan noin 20 opiskelijaa. 

Lauluntekijäkoulutus on tarkoitettu pääasiassa sellaisille ryt-

mimusiikin lauluntekijöille, sanoittajille ja säveltäjille, joilla on 

ammatillista kokemusta rytmimusiikkialalta ja joilla on jo jul-

kaistuja teoksia. Koulutukseen voivat osallistua myös sellaiset 

lauluntekijät, joilla tätä alan kokemusta ei vielä ole, mutta jotka 

ovat jo tehneet omia teoksia. 

Koulutus antaa valmiudet Rytmimusiikkituotannon ammattitut-

kinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen. Koulutuksella syven-

netään lauluntekijän osaamista lauluntekemisen tekniikoissa, 

perehdytetään opiskelijaa rytmimusiikkialan ja yritystoiminnan 

yleisiin periaatteisiin sekä annetaan työkaluja omien yrittäjäval-

miuksien arviointiin. Tavoitteena on, että opiskelija osaa hah-

mottaa ja hyödyntää omaa taiteellista osaamistaan laulunteke-

misessä sekä hallitsee rakentavan työskentelytavan. Koulutus 

toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetusjaksoja, on 

n. kolmen viikon välein.  Lähiopetusjaksot ovat pääsääntöisesti 

kaksi päivää kerrallaan ja niihin kuuluu läsnäolovelvoite. Muuna 

aikana opetus tapahtuu internetissä Moodle- verkko-opetusalus-

tan avulla.

Sinulle lauluntekijä! http://konservatorio.lappia.fi /lauluntekija/http://vat.lappia.fi /

38 39



40 41

Kuva- ja vaatetuspuolen tyypit opiskelevat enim-
mäkseen päärakennusessa. Sieltä löydät pc- sekä 
mäkkiluokat, valokuvausstudiot, veistoluokan  ja 
ateljeen. Päärakennuksessa on myös ruokala, 
ravintola Pikantti. Siellä käy päivittäin jopa 700 
opiskelijaa syömässä lounasta.

Pääosa mediapuolen opinnoista sijoittuu media-
talo ykköseen. Siellä on televisiostudio, kuva- ja 
äänieditit sekä foley-huone. Mediatalon juoma-
automaatista saa Tornion parhaat kaakaot.

Mediatalon vintillä asustaa myös av-puolen mas-
kotti Gunther.

Musapuolelaisille sekä ääniteknikoille tulee var-
masti Lappian ylpeys, eli Musatalo tutuksi. Myös 
estraditekniikkaan erikoistuneet media-assarit 
löytävät itsensä konserttisalia kattamasta. Raken-
nus sisältää salin lisäksi lämpiön sekä useita kellu-
via instrumenttiluokkia ja studioita.

Kahvila Kaneli on monien mielestä tärkein paikka 
koko koulussa. Kaneli tarjoaa rauhoittavan hetken  
opiskelijan päivän kiireisiin. Siellä on hyvä pitää 
palavereita tai muuten vain fi ikata kavereiden 
kanssa.

Kahvilan antimiin kuuluvat  monenlaiset maukkaat 
nisut ja tortut. Kahvit, teet ja limut, sekä ensiluok-
kainen ja hyväntuulinen asiakaspalvelu.

Tornion asuntoloissa on 253 vuodepaikkaa ja 4 eri 
asuntolaa, joissa on erityyppiset asumismuodot.

Kauppakadun asuntolassa on kahden hengen huo-
neita, joissa on oma suihku, WC ja minikeittiö. Ala-
kerrassa on pyykkitupa, saunat, kuntosali, biljardi-
huone, karaokehuone, elokuvahuone ja tietokone/
TV-huone.

Seminaarinkadun soluasuntolassa on kolmen hen-
gen soluja (yksi hlö/huone), joissa on yhteinen olo-
huone, keittiö, suihku ja WC. Alakerrassa on pyyk-
kitupa ja saunat.

Seminaarinkadun ”vanhassa” asuntolassa on kah-
dessa kerroksessa pääosin yhden hengen huonei-

ta. Molemmissa kerroksissa on yhteinen keittiö ja 
oleskelutila. Yläkerran huoneissa on oma suihku ja 
WC, alakerrassa suihkut ja WC:t ovat yhteiset. Kel-
larikerroksessa on pyykkitupa ja sauna.

Keskikadulla sijaitsevassa Tipulassa on kolme kah-
den hengen solua ja loput ovat yksiöitä. Jokaises-
sa huoneistossa on oma minikeittiö, suihku ja WC. 
Asuntolassa on myös pyykkitupa ja saunat.

Ainoa kulu asumisesta on 50 €:n suuruinen takuu-
vuokra, jonka saa takasin pois muuttaessa, kun-
han on elellyt ihmisiksi ja paikat ovat pysyneet 
kunnossa.

Kauppakadun asuntola majoittaa alle 18 vuotiaat opiskelijat

Teksti, taitto ja kuvat: Markku Harri
Otsikko ja grafi ikat: Viola Saukkoriipi

http://edu.lappia.fi /Opiskelijapalvelut/Asuminen.iw3

http://konservatorio.lappia.fi /index.html

Mitä uuden 
kulttuuri-

opiskelijan 
tulee tietää 

Tornion 
kampus-
alueesta?



Kun uutena opiskelijana muutat Tornioon, mietit 
ehkä, millaista ajanvietettä ja harrastusmahdolli-
suuksia kaupunki tarjoaa. Tornion kulttuuripalve-
lut ja nuorisotoimi tarjoavat urheiluseurojen ohel-
la paljon vaihtoehtoja!

Nuorisotoimen ansiosta kaupungista löytyy nuo-
risotiloja, jotka mahdollistavat monipuolisen 
harrastamisen. Tilat löytyvät skeittaukseen, 
seinäkiipeilyyn, bändisoittamiseen ja tans-
sin harjoitteluun. Nuorisotiedotuspiste Aal-
tonen järjestää tiloissaan ja Tornion ympäristössä 
kaikenlaista tekemistä tanssitoiminnasta elokuvi-
en katseluun. 

Kulttuuriin pääset käsiksi esimerkiksi kansalais-
opiston kautta. Se tarjoaa erilaisia yleissivistä-
viä kursseja liittyen tanssiin, taiteeseen, kieliin ja 
käsitöihin. Tornion kuvataideseuran  jäseneksi 
voit liittyä, Aineen taidemuseossa ja Tornion 
maakuntamuseossa voit kokea mielenkiintoisia 
elämyksiä. Torniossa on myös aktiivisia harraste-
lija- ja amatööriteattereita. 

Urheiluharrastustaan voi jatkaa Torniossa, sillä 
seurat tarjoavat ympäri vuoden vaihtoehtoja. Esi-
merkiksi Tornion jalkapalloklubi tarjoaa jalka-
pallon harjoittelumahdollisuuden kesällä ja Tor-
nio Ice Hockey Club jääkiekkotreenejä talvella.

Kuntoliikuntaa on helppo harrastaa koulun kam-
puksella. Lappian kauppakadun asuntolan kella-
rissa sijaitsee monipuolinen kuntosali, jonne voi 
lunastaa avaimen maksupanttia vastaan. Koulun 
liikuntasalissa järjestetään mm. tanssiliikuntaa, 
salibandya ja zumbaa.

Itsepuolustuslajeja, kuten hapkidoa, kendoa tai 
judoa voit harrastaa Putaan urheilukeskukses-
sa, jossa sijaitsee myös uimahalli, sekä uimahal-
lin yhteydessä oleva kuntosali. Tornion Pyry ry 
pitää nyrkkeilyn harrastajille omia kurssejaan 
myös Putaalla. 

Opiskelijan kukkarolle suotuisempien, ken-
don ja hapkidon, alkeiskurssit alkavat yleen-
sä elo-syyskuun aikaan. Judoa ylläpitää Kok-
kai-Kan ry ja kendoa Tornion Kendoseura 
ry. Hapkidosta löydät lisätietoa osoitteesta 
www.taistelija.com.

Kevyempää lajia edustava frisbeegolf on 
myös suosiotaan kasvattanut uusi ilmiö. 
Kauppakadun asuntolasta voi vuokrata varus-
teet ja itse rata löytyy Urheilukentän vierei-
sestä puistosta Seminaarikatu 16:n lähetty-
viltä. Tornion ja Haaparannan rajalla sijaitsee 
myös tunnettu Greenline-golfrata.

Tuleville torniolaisille

42 43

Putaan urheilukeskus

Aineen taidemuseo

Teksti: Matti Pulju  ja Saila Ollila            
Kuvat: Matti Pulju, Markku Harri, 
Arja Kuusela ja Viola Saukkoriipi      
Taitto: Tuomas Taipale



Etsivä nuorisotyö Koppi tarjoaa tukea ja 
apua kaikille Torniossa asuville ja opiskeleville 
15–28-vuotiaille nuorille aikuisille. Tornion nuori-
sotoimen työntekijä Elina Viisanen  sanoo, että 
etsivä nuorisotyö on tarpeen esimerkiksi silloin, 
kun nuorella ei ole työ- tai opiskelupaikkaa. Muita 
syitä voivat olla myös hankaluudet arjen- tai elä-
mänhallinnan kanssa, tarve jutella jonkun aikui-
sen kanssa tai vaikka ongelmat asepalveluksen 
aloittamisessa. 

– Nuoresta saattaa heittää huolen esimerkiksi 
kaveri, vanhempi tai kuraattori, ja ensimmäisek-
si lähdemme selvittämään sitä, missä nuori on. 
Tapaamme hänet ja katsomme yhdessä, kuinka 
hänen elämäänsä voisi alkaa viemään eteenpäin. 
Etsivän nuorisotyön tuki ja apu on vapaaehtois-
ta. Tarkoituksena on löytää keinot ja apu nuo-
ren tilanteeseen, sekä kulkea tarvittaessa hänen 

rinnallaan asioiden selvittämisessä. Tavoittee-
na on, että kaikki pääsisivät eteenpäin elämäs-
sään, oli se mieltä painava tai arkea sekoitta-
va asia sitten mikä tahansa, Viisanen summaa. 
Käytännössä Koppi voi siis auttaa muun muas-
sa asunnon etsimisessä, tukilomakkeiden 
täyttämisessä, työ-, koulu- tai harjoittelupaik-
kojen etsimisessä, tukea A-klinikan ja mielen-
terveyspalveluiden tapaamisissa, asepalveluk-
sen aloittamisessa, koulun keskeyttämisessä 
tai lopettamisessa sekä harrastustoiminnassa. 

Etsivä nuorisotyö Koppi tekee yhteistyötä Ammat-
tiopisto Lappian kanssa. Voit löytää sen myös 
Facebookista nimellä Tornion etsivä nuorisotyö 
Koppi. Mikäli olet huolestunut itsestäsi tai ystä-
västäsi, voit myös ottaa suoran yhteyden nuoriso-
toimen työntekijöihin.

Tavo i t teena  on , 
e t tä  ka ikk i 
pääs i s ivä t 
e teenpä in 

e lämässään .

Tornion nuorisotoimen alainen 
projekti, jossa yhdistyvät luovuus, 
teknologia, media ja digitaalinen 
kulttuuri. 
http://adapteritornio.blogspot.fi /

Radio-ohjelma 
nuorilta nuorille:
http://www.hertzila.com/

Etsivä nuorisotyö Koppi
Länsiranta 9 
95400 Tornio

Reija Koivuranta
0505209738

Elina Viisanen
0503427838

Use in  kuukauden 
lopussa  huomaa, 
e t te i  o le  rahaa 

ruokaan . 
M ikä  neuvoks i ?

Reija ja Elina toivottavat kaikki nuoret tervetulleiksi Kopin toimipisteelle Torniossa.

Teksti: Heidi Volotinen    
Taitto ja kuvat: Saila Ollila

Uudelle paikkakunnalle muuttaessa moni huomaa, ettei kavereita ehkä ole niin paljon kuin koti-

paikkakunnalla ja niiden löytäminen ei usein ole helppoa. Itse olen varsin sosiaalinen jannu ja ka-

vereiden löytäminen ei ole ikinä ollut minulle ongelma. Ratkaisu on löytynyt minulle luonnostaan.  

Analysoin ratkaisuani tarkemmin ja tuon huomioni nyt teillekin julki:

Olen huomannut löytäväni kavereita rohkealla lähestymisellä; Jos kuulet jonkun puhuvan asiasta, 

joka on sinulle tuttu, mene rohkeasti sanomaan mielipiteesi julki, tietenkin hyvän maun rajoissa. 

Toinen hyvä tapa on löytää itselleen sopiva harrastus. Mieleisen harrastuksen parissa varmasti ta-

paa samankaltaisia ihmisiä! Uskon kavereita löytyvän jo näillä yksinkertaisilla vinkeillä!

Sakari Helminen

Moni yhdeksäsluokkalainen odottaa peruskoulun loppuessa pian alkavaa opis-

kelijaelämää, joka on ruusuilla tanssimista – tosin ilman niitä terälehtiä: Piikit 

pistelevät jalkapohjiin ja hajonneet marjat saavat pistokset kutiamaan – ah – 

niin ihanasti. Opiskelijaelämään kuuluu muutamia vastoinkäymisiä ja sen lähes 

jokainen uusi opiskelija saa huomata. Jotta kaltaiseni opiskelijatoverit voisivat 

keskittyä enemmän opiskeluun, päätin listata muutaman ongelman ja etsiä nii-

hin ratkaisun. 

Täällä karussa pohjolassa on talvella aika vilpoinen. Elohopea tippuu usein alle 

30 pakkasasteen. Tällaisina aikoina on hyvin yleistä, etteivät patterit lämpiä tarpeeksi, jos ollen-

kaan. Olen usein pähkäillyt saman ongelman kanssa, mutta löytänyt siihen ratkaisun:

Ensimmäisenä, fiksuin vaihtoehto on pysytellä sisätiloissa. Vaatekaapin tutkiminen ja sieltä mah-

dollisimman lämpimien vaatteiden valinta ei ole kovin typerä vaihtoehto. Jos et tiedä mitä on 

kerrospukeutuminen, niin googleta tietoa ja ota vinkistä vaari! Jos kylmä vielä vaivaa suosittelen 

kääntymään peittojen ja vilttien puoleen. Näin meidän kesken, kahden tai useamman henkilön 

ollessa saman peiton alla, fiksua on myös (siis lämmön kannalta) olla ilman vaatteita, jolloin kropat 

vaihtavat lämpöä tehokkaasti ja kylmä ei varmasti tule. Joskaan en usko, että vanhemmat tai kor-

keampi taho kovin asiasta innostuvat – ainakaan alaikäisten kohdalla.

Usein kuukauden loppuessa huomaa, ettei ole rahaa ruokaan tai ylipäätään mihinkään ”ylimää-

räiseen”. Maha kurnii melkein koko ajan ja tylsääkin on, kun mitään ei oikein voi tehdä. Mikä neu-

voksi?

Arkena ruokaongelmaan on helppo ratkaisu: Toisen as-

teen opiskelijoille on tarjolla ilmainen ruoka joka päivä. 

Tankkaa koulussa niin paljon, ettei illalla enää tarvitse 

syödä. Viikonloppua varten (tai jos muuten vain on tar-

vetta rahalle) opiskelijan olisi hyvä ottaa mallia lähes 

kaikkien Torniolaisten tuntemasta ”Pullo-Ekistä”. Kau-

pungilta toden totta löytyy pulloja ja tölkkejä mielin 

määrin, ainakin keskiviikko-, perjantai- ja lauantai-ilto-

jen jälkeen. Viimeisimpänä oljenkortena, vaikkei todel-

lakaan vähäisimpänä, otan esille iltatyöt. Esimerkiksi 

puhelinmyynti on monelle opiskelijalle sopivaa puuhaa 

ja siinä kyllä pääsee tienaamaan kunnolla, jos vain jak-

saa tehdä töitä.

Yhteystiedot:

sähköpostit: etunimi.sukunimi@tornio.fi 

Taitto: Saila Ollila
Kuva: Ida Karppinen
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Ammattiopisto Lappia, Tornio: Koodi:2117

Musiikkiala:
MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO
Musiikin koulutusohjelma, pk, yo
muusikko 120 ov 

Musiikkiteknologian koulutusohjelma, pk, yo
musiikkiteknologi 120 ov

1. Yhteishaku   25.2.-15.3.2013
2. Pääsykokeet   22.-25.4.2013
3. Valintojen tulokset julkaistaan aikaisintaan    13.6.2013

Viesti ntä ja informaati oti eteet:
AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTOA
Audiovisuaalisen viesti nnän koulutusohjelma, pk, yo
media-assistentti   120 ov

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, 
Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma, pk, yo
kuva-artesaani 120 ov

1. Yhteishaku     25.2.-15.3.2013
2. Kutsu pääsykokeisiin  12.4.2013
3. Ennakkotehtäviä lähetetään                          15.4.2013
(Ennakkotehtävä vain kuva- ja mediataiteeseen hakeville)

4. Pääsykokeet         3.5.2013
5. Valintojen tulokset julkaistaan aikaisintaan    13.6.2013

KULTTUURIN TEKIJÄT TORNIOSTA

POP & JAZZ KONSERVATORIO LAPPIA

KULTTUURIN TEKIJÄT TERVOLAN LOUELTA
Ammattiopisto Lappia, Loue : koodi: 2121

Käsi- ja taideteollisuus:
KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO
Tuott een suunnitt elun ja valmistuksen koulutusohjelma, 
pk , yo
artesaani 120 ov

HIENOPUUALA 
KERAMIIKKA-ALA 
SISUSTUSTEKSTIILIALA

1. Yhteishaku   25.2.-15.3.2013 
2. Ennakkotehtäviä lähetetään 15.4.2013
3. Valintojen tulokset julkaistaan aikaisintaan    13.6.2013

HAKU 2013 https://www.haenyt.fi 

Sähköpostit muodossa: etunimi.sukunimi@lappia.fi 

Käsi- ja taideteollisuus:
KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, 
Tuott een suunnitt elun ja valmistuksen koulutusohjelma, 
vaatetusala, pk, yo
artesaani 120 ov

1. Yhteishaku                                                25.2.-15.3.2013
2. Ennakkotehtäviä lähetetään                            15.4.2013
3. Valintojen tulokset julkaistaan aikaisintaan  13.6.2013

Hakuohjeet ja lisälomake: 
http://konservatorio.lappia.fi 
AMMATTIOPISTO LAPPIA
Kultt uurialan koulutus,
Urheilukatu 6, 95400 Tornio

Lisäti edot:
Jussi Leipälä, puh. 010 383 4321
Heli Springare, puh. 010 383 4505

Hakuohjeet:
AMMATTIOPISTO LAPPIA
Kultt uurialan koulutus
Kätkävaaranti e 69, 95340 LOUE
Lea Ruotsalainen, puh. 010 383 4465
Kaisu Hyrkäs, puh. 010 383 4190

Lisäti edot:
Hienopuuala:
Juha Seppälä, puh. 010 383 4483
Keramiikka-ala:
Kaisu Hyrkäs, puh. 010 383 4190 
Sisustusteksti iliala:
Sirkka Juntunen, puh. 010 383 4211

Ammattiopisto Lappia, Tornio: Koodi:2198
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Metkooppi
Oinas 

Oinas on luokan ainoa, joka saa työt teh-

tyä ajoissa. Videokuvaustilanteessa oi-

naan ideoita kannattaa kuunnella tai muu-

ten hän heittäytyy hankalaksi. Oinas tuntee 

kiihkeää paloa töihinsä, maalaukset ovat rajuja 

tai musiikki röyhkeää. 

Härkä 
Härkä tekee työnsä nautinnolla ja saattaa 

unohtua haaveilemaan kesken päättötyön 

ompelun. Härkiä löytää etenkin käsityöaloilta. 

Arka lähtemään mukaan uusiin juttuihin, mut-

ta rohkeuden löytäessään toimii ryhmän eduksi. 

Vahva mielipiteissään. Ensimmäisenä juoksemassa ruokailuun.

Kaksoset 
Kaksonen kauhea kälättäjä. Kekseliäs jo-

kapaikan höylä, joka saa hetkessä aikaan 

käsikirjoituksen tai kokonaisen laulun 

sanat . Bändin ylläpitäminen tai pidemmän 

kuvausprojektin tekeminen voi olla haastavaa 

kärsimättömyyden vuoksi. Kaksonen sopii valokeilaan, mutta ei 

aina muista noudattaa aikatauluja.

Rapu 
Ryhmän äiti/isähahmo. Arvostaa pysyvyyttä, 

eikä pidä muutoksista aikatauluissa. Luotto-

kaveri, joka kantaa kaikkien huolet. Ravulta 

on luontevaa maalata herkkiä maalauksia 

ja loukkaantuu helposti arvostelusta, jolloin 

alkaa marttyyriksi.

Leijona 
Leijona soveltuu hyvin kameran eteen 

tai vaikka uskottavan hevibändin keula-

kuvaksi. Leijona on johtajatyyppiä, mutta 

voi muuttua myös ääliöksi. Omaa hyvän 

auktoriteetin sekä voi olla opettajien suosikki 

suorapuheisuudellaan ja valovoimaisuudellaan. 

Neitsyt 
Neitsyt on nipottava ja itsenäinen, tekee 

mieluusti yksin työt. Neitsyellä on norsun-

muisti ja hän muistaa kaikki pienimmät-

kin tehtävänannot. Ei koskaan tyytyväi-

nen tekemiinsä kukkavaaseihin. Ryhmätyössä            

tunnollinen, jopa rasittavuuteen asti.

Vaaka 
Vaaka soveltuu työskentelemään ihmisten 

parissa. Jos ei itse keksi heti ideaa, jättää 

sen muille. Innostuu helposti eri asioista 

ja eri tekniikoista maalatessa tai soittaessa. 

Vaaka on yleensä tasapainoinen ihminen, mutta 

jos kankaanpainanta ei kerralla onnistu hän saattaa alkaa kärsi-

mättömäksi. 

Skorpioni 
Skorpioni on draaman aiheuttaja.                           

Intohimoinen toteuttaja, joka syventyy  nuot-

tien perimmäiseen tarkoitukseen ennen       

lavalle astumista. Skorpionilta ei vaikuta kysyä 

mitään lainaan. Rakastaa mustavalkoisuutta niin 

ajatuksissa kuin valokuvissa.

Jousimies 
Jousimies tietää mitä tekee. Hakee kuvaajana 

eri kuvakulmia jatkuvasti. Ei voi sietää rajoja, 

jos käsketään tehdä mekko hän haluaa tehdä 

hameen. Jousimiestä on vaikea ymmärtää. Yh-

teinen ryhmä leijonan kanssa voi tuottaa ongelmia. 

Kauris 
Kauris on ahkera ja yritteliäs, mutta huolestu-

nut. Kauris tekee mieluummin klassisen puu-

pöydän kuin koristellun lipaston. Vastuuntun-

toisuus estää kaurista jättämästä töitä kesken. 

Järjestelmällisyys helpottaa projektien tekoa.

Vesimies 
Vesimies ei ole kiinnostunut pinnalla olevista 

musiikkityyleistä, vaatteista tai mistään muus-

takaan muotivillityksistä. Vesimies on se, joka 

haluaa soittaa tuntemattomampia kappaleita tai 

tehdä vaatteita ylijäämäkankaista. Ryhmätöissä lojaali 

kavereille. 

      Teksti: Miia Palovaara ja Essi Vaara
Piirrokset: Nana Yli 

Taustakuva: Arja Kuusela                
Taitto: Tuomas Taipale

Kalat 
Hyvämuistinen kala saattaa elää hetkittäin 

haavemaailmoissa. Ajattelee kaikista pelk-

kää hyvää. Jos tarvitset näytön kuvaami-

sessa apua, kala auttaa. Maalaa mielellään 

luonnosta kauniita kuvia.

Hakuohjeet ja ennakkotehtävät: 
AMMATTIOPISTO LAPPIA
Kultt uurialan koulutus
Urheilukatu 6, 95400 Tornio
Lisäti edot:
Anne Tryyki, puh. 010 383 4639
Heli Springare, puh. 010 383 4505 

Vapaista pakoista voit kysellä alan yhteyshenkilöltä.



Urheilukatu 6

95400 Tornio

puh. 010 383 30

www.lappia.fi /ao

Kulttuurialan julkaisu
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