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Alkusanat 

 

”Joka ihmisellä on oma viisautensa, mutta lainata saa” 
- Veikko Huovisen kirjojen hahmo Konsta Pylkkänen 

 

Ylimmäksi tässä Varjohistoriikissa nousee yhteisöllisyys, yhteistyön kehittäminen ja ilmastonmuu-

toksen ehkäisy. Tämän epävirallisen varjohistoriikin voi myös ymmärtää jonkinlaisena Etelän uu-

den ”valioyliopiston” heittämän haasteen vastaanottona, vaikka olemmekin kovasti pieni maa kes-

kenään liikaa kiistelemään; keskinäistä kilvoittelua on kuitenkin syytä harrastaa. Vaikka Oulun yli-

opistossa keskinäisissä lentopallon kiltapeleissä lujasti otimmekin yhteen, niin yliopiston joukkueel-

la ja pelaajina lähdimme voittamaan mitä milloinkin, eikä menestyksessä ollut tosiaan moitetta.  

 

Tämä raportti on myös osa Suomen Akatemian Ketju –ohjelmassa rahoitettua ProDOE –projektia, 

jonka osapuolina Oulun yliopiston lisäksi ovat sekä Aalto- että Helsingin yliopistot. Yhteistyö ja 

ryhmäytyminen eri aihealueiden ammattilaisten kanssa on ollut sekä hedelmällistä että samalla 

myös hyvin nautinnollista; kyseinen Suomen Akatemian Ketju –ohjelman projekti on ollut ylivoi-

maisesti paras akateeminen palkinto ja tunnustus, jonka olen tohtoroitumisestani saanut.  

 

Projektin aikana on kertynyt veneentekoaineksia pitkälle tulevaisuuteen, kuten Suomen Akatemian 

rahoittamissa hankkeissa pitääkin syntyä. Kalevala -runoston veneen tekeminen on kuitenkin käsi-

tettävä vertauskuvaannolliseksi, sillä ei tässä vielä Nooan arkkia olla rakentamassa, vaan tavoit-

teena on pyrkiä siihen, ettei sellaista koskaan tarvittaisi.  
 

Siitä vanha Väinämöinen tietäjä iän-ikuinen, 
teki tieolle venettä, laati purtta laulamalla 

yhen tammen taittumista, puun murskan murenemista. 
 

Väinämöinen joutuikin hakeutumaan Antero Vipusen vatsaan saaden häneltä puuttuvat sanat: 
 

Silloin virsikäs Vipunen, tuo vanha varaväkevä, 
jonk' oli suussa suuri tieto, mahti ponnetoin povessa, 

aukaisi sanaisen arkun, virsilippahan levitti 
lauloaksensa hyviä, parahia pannaksensa, 

noita syntyjä syviä, ajan alkuluottehia, 
joit' ei laula kaikki lapset, ymmärrä yhet urohot 

tällä inhalla iällä, katoavalla kannikalla. 
 

Siitä vanha Väinämöinen, kun oli sanoja kuullut, 
saanut kylliksi sanoja, luonut lempiluottehia, 
rupeavi lähtemähän suusta Antero Vipusen, 

vatsasta varaväkevän, mahtipontisen povesta.” 
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Kaikki virtaa ja niin virtaamme mekin ajan virrassa; takaisin ei ole paluuta. Mukaan tulijat hyppää-

vät lennosta kyytiin oman geneettisen perimänsä sekä kokemuspohjansa kanssa. Säätötekniikka 

on osastomme opetuksen yksi kulmakivistä. Säätötekniikassa on feedback-säätösysteemi, jota on 

käytetty yleisesti prosessien säätämiseen. Valitettavasti se ei sovellu ihmisten muodostamaan yh-

teisöön, jossa säätösysteemi on feedforward. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tähän raporttiin on otettu vaikutteita monista kirjoista, mutta mainitsen erikseen ”Pekka Töpöhän-

tä”–, ”Sodankäynnin taito”- ja ”Viisautta johtamiseen - Sodankäyntioppia naisille” -kirjat sekä ”Li-

kainen tusina” –elokuvan henkilöhahmon, jota näytteli Charles Bronson. 

 

”Mitä tapahtuu kun luemme? Olennot, luonto ja ajatukset,  
joita joku toinen on ajatellut, äskettäin tai tuhat vuotta sitten, 

 astuvat mielikuvitukseemme. Ja se tapahtuu kaiken aikaa. 
- Olof Lagerscrantz 

 

Jotkut asiat pitää pystyä unohtamaan, mutta niitä ei kuitenkaan saa unohtaa, sillä muuten emme 

työyhteisöllisyydessä pääse muualle kuin taaksepäin. Huolimatta monien alueiden kehityksestä ny-

ky-yhteiskunta tai työelämä saattaa silti olla monelle ihmiselle ikäänkuin keskitysleiri hyvinvoinnin 

keskellä. Kirjassaan ”Ihmisyyden rajalla” keskitysleirissä ollut itävaltalainen neurologi ja psykiatri 

Viktor Frankl pohtii, mikä sai jotkut ihmisen selviytymään keskitysleirin oloissa paremmin kuin toi-

set. Hän päätyi tulokseen, että ratkaisevaa oli, pystyikö ihminen löytämään tarkoituksen elämäl-

leen.  

 

Frankl kehitti uuden psykologisen ja psykiatrisen ajattelun teorian eli logoterapian, jonka keskeisiä 

ajatuksia ovat elämälle motivaation löytämisen tärkeys sekä ihmisen luovuttamaton, perimmäinen 

valinnanvapaus kaikissa olosuhteissa. Elämän tarkoituksen nurkkakivinä olevat päämäärät ja teh-
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tävät eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyyksiä. Franklin mukaan ei ole myöskään vain yhtä tarkoi-

tusta, vaan se muuttuu ajan mukana ja on etsittävä aina uudestaan ja uudestaan.  

 

Mallintamisella ymmärretään ilmiön esittämistä esimerkiksi matemaattisesti sitä kuvaavilla yhtälöil-

lä. Mallinnuksen tuloksia voidaan käyttää eri ilmiöiden tutkimukseen, simulointiin, säätämiseen ja 

käyttäytymisen ennustamiseen eri tilanteissa. ”Ihmisprosessin” ohjauksessa kokemuksella on iso 

merkitys, sillä ihmisluonto ei kovin nopeasti muutu. Sekä hyvästä että pahasta voi ja on syytäkin 

oppia; antaako pahan kierteen jatkua ja kostaako sen seuraaville sukupolville vai kykeneekö toi-

mimaan toisinpäin?  

 

Kokemukset selkärepussa ovat joko rasitteena tai oppina riippuen siitä, osaammeko noudattaa 

Aleksis Kiven viisaita ohjeita Seitsemän veljestä –kirjan historiasta oppimisesta: ”Tietää, mitä on 
tapahtunut, sehän on, eräältä kannalta katsoen, viisaus suuri. Jos visusti harkitset mikä 
kylvö menneistä päivistä saattoi hyödyllisiä, mikä vahingollisia hedelmiä, ja sen mukaan 
asetat elämäsi, työs ja toimes, niin oletpa viisas mies.”  
 
Jospa jonain päivänä maapallon ”Impivaaralaisista” tulisi ekologisesti ja globaalisti ajattelevia, vas-

tuuntuntoisia maailmankansalaisia. 

 

Loppuun en malta olla lainaamatta Pentti Saarikoskea hänen Odysseia –käännöksensä alkusanoja: 
”Aloitin kirjoitustyön kesällä-70, ja kun jo nyt luovutan käsikirjoituksen julkaistavaksi, 
olen luultavasti saavuttanut Odysseian kääntämisen maailmanennätyksen, tasan kaksi 
vuotta; mutta tästä ennätyksestä meillä tuskin on syytä ylpeillä.  
 
Kirjoitin tekstin kolmeen kertaan, ja vasta kolmannella kerralla tunsin tekeväni luovaa kir-
jallista työtä enkä opiskelevani Homeroksen kieltä, josta minulla työhön ryhtyessäni oli 
huonot tiedot. Monta kertaa olen ollut totisesti epätoivoinen, kun teksti ei alkanut elää 
vaikka sitä käänteli miten päin; ehkä olin ottanut ylivoimaisen tehtävän. Alkutekstistä ir-
rottautuminen kesti kauan, mutta lopulta se tietysti onnistui, ja käännös muuttua omaeh-
toiseksi kirjoitetuksi teokseksi.  
 
Nyt haluaisin kirjoittaa tekstin taas uudestaan, niin moneen kertaan, ettei siihen jäisi mi-
tään häiritsevää ja sopimatonta. Mutta kaikki kirjat ovat keskeneräisiä; tyranni Peisistra-
toskaan ei olisi koskaan saanut Odysseiaa luettavakseen, jos hän olisi vaatinut, että sen 
on oltava virheetön ja täydellinen.” 

 

Oulussa 10.10.2010 Jyrki Heino 



 7

Sisällysluettelo 

 

Alkusanat ............................................................................................................................. 4 
Sisällysluettelo ...................................................................................................................... 7 
Portfolion yleisesittely ja tarkoitus ........................................................................................ 8 
Johdanto ............................................................................................................................... 9 
Oulun yliopiston historia ja nykyhetki ................................................................................ 10 
Oulun NMKY vuodesta 1896 .............................................................................................. 13 
Linnanmaan campusalue ................................................................................................... 20 
Opiskelija- ja AY –lentopalloa sekä Oulun Yliopiston Urheiluseura .................................... 23 

Oulun Yliopiston Urheiluseuran lentopallo- ja beach -jaosto ........................................... 25 
Pasin käsitys liberopelaamisesta ................................................................................... 28 
Jyrkin käsitys liberopelaamisesta .................................................................................. 29 
AY- ja työpaikkajoukkueiden Suomen mestaruus .......................................................... 33 
Opiskelijalentopallouran loppu ....................................................................................... 34 

Yliopistoyhteisö ja joukkuepeli ........................................................................................... 35 
Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston historia ja nykyhetki .......................................... 36 
Prosessimetallurgian laboratorion historia ja nykyhetki .................................................... 37 
Opettajaesikuvat ja hyviä opetukseen liittyviä käytänteitä ............................................... 39 
Lentopallo- ja beachvolley -uran aloitus Harjavallassa ...................................................... 43 
Erotuomarin toiminta ja johtajuus ...................................................................................... 46 
Ensikokemukset prosessiteollisuudesta Harjavallan Kemirassa ....................................... 51 
Unelmia, mietteitä ja ajatuksia Oulun yliopiston kehittämiseksi ....................................... 55 

Kuusi ............................................................................................................................... 58 
Kelomänty ....................................................................................................................... 58 
Pajupensaikko ................................................................................................................. 59 
Pintateoria sekä organisaation uskottavuus ja vahvuus ................................................ 60 
Yhteisön aikaansaama ................................................................................................... 60 

Väinö Linna ja Aleksis Kivi joukkuepelin kuvaajina ........................................................... 61 
Pelasta Oulun yliopiston talviset lumiukot- ja passaa pakkasen puolesta –liikkeet .......... 63 
Rauhan Nobel ja ympäristönsuojelu ................................................................................... 70 
Apollo 13 -avaruusalus maapallon metaforana.................................................................. 71 
Kirjalliset ja kuvalliset lähteet ............................................................................................ 76 
 
Liitteet 1 – 37. 



 8

Portfolion yleisesittely ja tarkoitus 

 

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen ylläpitämän Peda.net –
verkkopalvelusivuston (2010) mukaan portfolion tarkoituksena on osoittaa portfolion koko-
ajan henkilökohtainen osaaminen ja asiantuntijuus.  
 
Portfolio on henkilön oma kokoelma sellaisia näytteitä, tuotteita, kokemuksia ja pohdinto-
ja, jotka monipuolisesti, tarkoituksenmukaisesti sekä edustavasti osoittavat hänen osaa-
misalueensa ja saavutuksensa.  
 
Portfolio on tekijän henkilökohtainen esittely, jossa tekijän osaaminen ja persoonallisuus 
välittyvät lukijalle. Keskeisintä on:  
- oman osaamisen pohtiminen ja teoreettisen jäsennyksen luominen omasta toiminnasta, eli portfolion 

syntymiseen vaikuttaneiden tuottamis-, valikointi- ja arviointivaiheiden näkyväksi tekeminen.  
 

Lisäksi henkilö voi tehdä näkyväksi:  
- oman tietotaitonsa,  
- tuoda esiin oman oppimisensa ja asiantuntijuuden kehityskaaren sekä  
- tavoitteiden saavuttamisen.  

 
Usein portfolioon sisältyy myös: 
- opiskelu- tai työympäristön kuvausta sekä omaan oppimiseen, opiskeluun tai työhön liittyviä periaattei-

ta (esim. eettistä ja/ tai filosofista pohdintaa).  
 
Vahvuuksien ja osaamisen lisäksi portfoliossa on hyvä tuoda esiin myös henkilön: 
- kehittämishaasteet ja -tavoitteet.  
 
Kun yliopistolla työskentelee, niin porfolioon ei voi olla lisäämättä oman työyhteisönsä perusperi-

aatteita sekä tavoitetta ja päätehtävää Suomessa: ”Yliopiston perusajatuksiin kuuluvat totuu-
dellisuus, avoimuus ja kriittisyys. Yliopiston päätehtävät ovat tieteellinen tutkimus ja sii-
hen perustuva ylin opetus. Yliopiston tutkimustehtävä on sama kuin tieteellisellä akatemi-
alla. Suomessa 2000-luvulla tehty lainmuutos lisäsi yliopistoille niin sanotun kolmannen 
tehtävän, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. Tarkkaan ottaen tämä tehtävä on neljäs, sil-
lä jo edellinen laki mainitsee yliopiston kolmantena tehtävänä "kasvattaa opiskelijoita pal-
velemaan isänmaata ja ihmiskuntaa". 
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Johdanto 

 

”Pelaa sitä lentopalloa enemmän ja tee diplomityötä hiukan rauhallisemmin”, olivat 

professori Sohlon saatesanat Oulun yliopiston ensimmäisen epävirallisen ”urheiluakatemian” oppi-

laalle J. Heinolle kevätlukukauden 1980 alussa. Lentopalloa on siis tullut pelattua ja siitä paljon 

opittua sekä oppia omalta osaltaan eteenpäin myös yliopistomaailmaan sovellettua.  

 

Kirjoitukseni toinen alkusiemen ajoittuu yhdellä tapaa aikaan 1990 –luvun lopulle, jolloin entinen 

reipas opiskelijamme ja kollegani Mäen Anne huomasi, että Jyrki on vanhempi kuin yliopisto; olipa 

se jonain päivänä kirjoitettuna Prosessimetallurgian laboratorion seinätaulullekin. Olen siis tehnyt 

itseäni nuoremmasta instituutiosta epävirallisen esityksen, johon on valittu vapaasti materiaalia liit-

tyen yliopistomme, osastomme ja laboratoriomme historiaan ja nykypäivään. 

 

Tässä kirjoituksessa on paljon kehua ja varsinkin itsekehua, muttei voi kieltää, ettei siitä löydy 

huumorilla ryyditettyä rakentavaa kritiikkiä yhdistettynä hyviin toimintamalleihin, joita löysin lento-

pallourani parhaimmista hetkistä. Osa niistä on tavalla tai toisella eli merkittävässä määrin ollut si-

doksissa Oulun yliopiston opiskelijoiden ja työntekijöiden kanssa hankkimiini kokemuksiin hienoista 

hetkistä lentopallokentillä unohtamatta yhdessä kokemiamme tappioitakaan, joista loppujen lopuk-

si oppii enemmän. 

 

Yliopiston historia on siis liittynyt omalta osaltaan myös omaan lentopallouraani niin paikallisesti 

kuin myös hyvien pelikavereiden ansiosta. Lentopallossa joukkuepelinä ja kuin yliopistossa perim-

mäisine periaatteineen on kovasti paljon samaa, sillä pitkälle viedystä yhteistyöstä on molemmissa 

kysymys, jos haluaa nykyisessä hyvin monitahoisessa maailmassa menestyä. Nykyisen Suomen 

hyvin menestyvän lentopallomaajoukkueen päävalmentaja Mauro Berruto kutsuu lentopalloa 

”joukkuepelien joukkuepeliksi”, koska siinä ei yksi pelaaja voi pitää palloa itsellään muuta kuin ly-

hyen kosketuksen ajan (Parkkinen 2009).  

 

Liittyen Oulun yliopiston pohjoiseen ulottuvuuteen en pysty kuvittelemaan parempaa tapaa alkaa 

kirjoittamaan tätä epävirallista historiikkia kuin lainata Toivo Pekkasen runoa ”Kutsu matkalle”: 
 

”Vain kaukana syntyy mielikuvitukseni maa, 
aavistusten uusi maa ja uusi kansa. 

Ikuisuuden huminan täyttää korvani, astun pohjoisen 
alkuluonnon keskelle, maan ikuiselle kalliolle.” 

 
 



 10

Oulun yliopiston historia ja nykyhetki 

 

Laki Oulun yliopistosta hyväksyttiin 8.7.1958. Sen valmisteluun vaikutti opetusministerinä toiminut 

presidentti Kyösti Kallion tytär Kerttu Saalasti, jonka kunniaksi arvopaikalla yliopiston pääraken-

nuksen edessä paljastettiin yliopiston 50-vuotisen olemassaolon kunniaksi taiteilija Risto Saalastin 

veistos Vastatuuleen (Raudaskoski 2008a).  

 

 
 

Yliopistoa perustettaessa tasavallan presidenttinä oli Urho Kekkonen, joka omalla panoksellaan oli 

mukana suoraan tai välillisesti monissa muissakin Pohjois-Suomen arvokkaissa hankkeissa. Oulun 
yliopiston ensimmäisenä rehtorina toimi Pentti Kaitera, joka oli Teknillisen korkeakoulun 
maatalouden vesirakennuksen professori. Pentti Kaiteran johtaman Pohjois-Suomen kor-
keakoulukomitean valmistelutyön pohjalta uuteen Oulun yliopistoon perustettiin kolme tie-
dekuntaa, teknillinen, filosofinen ja lääketieteellinen, ja yliopistoon liitettiin Oulun opetta-
jakorkeakoulu. Lisäksi perustettiin Pohjois-Suomen tutkimuslaitos. Näin Oulun yliopistosta 
tuli alusta lähtien monitieteinen kokonaisuus, millä on ollut merkittävä vaikutus koko alu-
een elinvoimaisuuteen. (Uutisarkisto 2005) 
 
Seuraavassa, siskoltani lahjaksi saamastani Suomen Kuvalehden 10.10.1959 artikkelista (liite 1) 

lainatussa kuvassa rehtori Kaitera avaa Oulun yliopiston ensimmäistä lukuvuotta Oulun NMKY:n 



 11

hallissa (Mäkelä 1959). Oli varmasti melkoisen sykähdyttävä kokemus ja toiveiden täyttymys 

ONMKY:n Pohjan Veikkojen kasvatille Pentti Kaiteralle (Pietiläinen, ym. 1985).  

 

 
 
Samasta lehdestä on otettu arvovaltaisen akateemikkokutsuvierasjoukon kuva (Mäkelä 1959). 

 

 



 12

 

Seuraavassa kuvassa päävieraat poistuvat Oulun NMKY:n hallista 3.10.1959 pidetystä avajaisjuh-

lasta yliairueen akateemikko Pekka Jauhon johdolla (Oulun yliopiston historia 1959). 

  

 

 

Oulun yliopisto oli pitkään vuokralla NMKY:n tiloissa, joihin kuului paljon muutakin kuin iso urhei-

luhalli. Yliopiston alkuaikoja leimasi melkoinen hajasijoituksen meininki, sillä opetustilat olivat ym-

päri kaupunkia. Linnanmaan yliopistoalueen ensimmäiset osat otettiin käyttöön vuonna 1974. Tällä 

hetkellä suurin osa opiskelijoista ja henkilökunnasta on Linnanmaan alueella. Arkkitehtiosastolla on 

tilat keskikaupungilla ja lääketieteellinen tiedekunta sijaitsee Oulun yliopistollisen keskussairaalan 

kupeessa.  

 

Vaikka avajaishalli on räjäytetty 1986 ja sen tilalle on rakennettu hotelli, niin Oulun yliopisto voi 

hyvin ja sen merkitys Pohjois-Suomelle on ollut valtava. Oheistan yliopiston 40-vuotisjuhlien yh-

teydessä kirjoitetun Kalevan pääkirjoituksen liitteelle 2 ja liitteelle 3 50-vuotisjuhlavuosi-

kirjoituksen. Liitteessä 4 on kansainvälinen arvio Oulun yliopiston tasosta. 
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Oulun NMKY vuodesta 1896 

 

Tulin Ouluun ja Oulun yliopistoon vuonna 1974. Kuinkas ollakaan niin ensimmäinen seurani oli Ou-

lun NMKY (Ynni) ja lentopallojoukkueemme harjoituspaikka oli Ynnin halli, jossa Oulun yliopiston 

viralliset avajaisjuhlat pidettiin. Seuraavassa on toiminnanjohtaja Mettovaaran (2006) kirjoittamaa 

ONMKY:n historiaa: ”Oulun NMKY on perustettu vuoden 1896 Marianpäivänä 39 miehen 
voimin. Perustamiseen johtanut tilanne oli hyvin samantapainen kuin koko NMKY-liikkeen 
Lontoossa 52 vuotta aiemmin. Joukko nuoria miehiä oli yhtä mieltä siitä, että "vaaroja täs-
säkin kaupungissa kohtaavan nuoria miehiä niin suuressa määrässä, että kristillinen 
nuorukaisyhdistys on heidän turvaksensa ja pelastumiksensa välttämättömästi perustet-
tava".  
 

Oman toimitalon hankkiminen katsottiin välttämättömäksi, mikä sodanjälkeisessä tilan-
teessa kesti mm. Amerikan veljesavusta huolimatta monta vuotta. Kirkkokatu 3:sta 1947 
ostettu kiinteistö sai lopullisen asunsa suurhalleineen vasta 1951. Uudet tilat mahdollisti-
vat vanhojen toimintamuotojen kehittämisen ohella uusien käynnistämisen. Suurhallissa 
pidettiin paljon yleisötilaisuuksia myös yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Osin myös ta-
loudellisesta tilanteesta johtuen päätettiin luopua yhdistyksen pitkään palvelleesta toimi-
talosta ja siirtyä tilapäisiin vuokratiloihin Aleksanterintorin koululle joulukuussa 1987.” 
 
Reijo Heikkisen (2007) mukaan Oulun NMKY:n halliin liittyi jo ennen Oulun yliopiston perustamista 

merkittävä pohjoissuomalainen koulutushanke: ”Väliaikainen opettajakorkeakoulu aloitti toi-
mintansa syksyllä 1953. Opetusministeriö määräsi sen johtajaksi 1.6.1953 lähtien Heino-
lan seminaarin vt. johtajan, FL Aatto Kaljusen, josta tuli myöhemmin Oulun yliopiston va-
rarehtori vuosiksi 1959 - 1962.  
 
Alkuvuosina Oulun opettajakorkeakoululla ei ollut omia toimitiloja, vaan se oli hajasijoitet-
tuna lukuisiin toimipisteisiin hallinnon ja kirjaston sijaitessa ONMKY:n vanhassa puura-
kennuksessa. Oulun opettajakorkeakoulu sulautettiin luontevasti vuonna 1958 toimintan-
sa aloittaneeseen Oulun yliopistoon. Tunnetuin Oulun opettajankoulutuksen kasvatti on 
presidentti Martti Ahtisaari, joka opiskeli Oulun opettajakorkeakoulussa vuosina 1957–
1959.” 
 

Jos oli Oulun yliopiston ensimmäinen rehtori Oulun NMKY:n Pohjan Veikkojen jäsen 1920 –luvulla, 

niin joukkuepelaajan kykynsä Martti Ahtisaari on ainakin osittain oppinut ONMKY:n hallissa, sillä 

hän sekä pelasi itse koripalloa kuin toimi huoltajana ja joukkueenjohtajana Ynnissä vuosina 1952–
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1960. Presidentti Ahtisaari on yliopiston kasvatustieteiden kunniatohtori ja hänet nimettiin Oulun 

yliopiston Vuoden Alumniksi vuonna 1999. 

 

Huhtikuussa 2008 Ahtisaari avasi Oulun yliopistoon kansainvälisen talouden tutkimus- ja koulu-

tusinstituutin, jonka avajaisissa hän on rehtori Lauri Lajusen ja dekaani Kimmo Alajoutsijärven 

kanssa (Raudaskoski 2008b).  

 

 
 

10.10.2008 presidentti Martti Ahtisaarelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto yli 30 vuotta jatku-

neesta urastaan rauhanvälittäjänä ja toiminnastaan mm. Namibian itsenäistymisen hyväksi (No-

belprize.org 2010).  

 

Oulun NMKY:n hallissa harrastettiin koripallon lisäksi hyvin aktiivisesti NMKY:n liikunnanohjaajan 

William G. Morganin 1895 Holyokessa, Yhdysvalloissa kehittämää lentopalloa. Minulle henkilökoh-

taisesti Oulun NMKY:n aika olikin leppoisa lasku opiskelukaupunkiin syksyllä 1974 15 vuotta Oulun 

yliopiston virallisen toiminnan alkamisen jälkeen. Ei voi myöskään moittia pelikaverieni taitotasoa 

tai urheilullisuutta, sillä sitäkin oli aivan riittämiin, jotta haasteita riitti sekä joukkueen sisällä sekä 

kilvoittelussa muiden joukkueiden kanssa.  
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Seuraavissa lyhyissä muistoissa ja kuvissa välittyy joitain omia lentopallomuistoja Ynnin hallista 

opiskelujeni alkuajoilta. Erityismaininnan silloisista pelikavereistani ansaitsee vuonna 2009 Oulussa 

järjestetyn nuorten lentopalloilijoiden suurtapahtuman Power Cupin johtaja Pentti Kuukasjärvi, jo-

ka oli 1970 -luvulla lentopallon lisäksi erityisen tunnettu kolmiloikkaaja monine maajoukkue- ja 

olympiaedustuksineen. Pentiltä 1970 –luvulla saamani tunnustus “Jyrki vastaa kaksimetristä ihmis-
tä” lämmittää mieltäni edelleen yli 30 vuoden jälkeen. 

 

 
 

Sanomalehti Kalevan 1970 –luvun kuvassa Ahon Jukan hienosta passista iskevän Pentin ansiosta 

alkoi lentopallourallani ehkäpä menestyksellisin vaihe. Pieksämäen NMKY hallitsi siihen aikaan su-

vereenisti lentopalloa ja tietenkin miehitti ansaitusti niin NMKY –liiton kuin maajoukkueenkin mie-

histöt. ONMKY:n liikuntasihteerinä siihen aikaan toiminut Mettovaaran Jussi sai puhuttua ansaitusti 

Pentin Tanskaan NMKY-liiton PM-kisoihin syksyllä 1977. Pentti oli estynyt, joten pääsimme seuraa-

van sivun Kalevan kuvassa olevan torjuntaparinani Ronkaisen Raimon kanssa edustamaan Oulun 

NMKY:tä. Minun ja Raimon välistä takakentällä näkyvä pelaaja on Karjalaisen Kulttuurin yksi pe-

rustajajäsen Juha Virta.  
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Meinasimme joutua Ramin kanssa olemaan koko ajan vaihtopenkillä, kunnes menin ja sanoin 

huippuvalmentaja Kososelle, että pelaaminen hänen joukkueessaan on aika helppoa, kun ei tarvit-

se muuta kuin vaihtopenkillä istua. Sitten Raimo pääsi jo kentälle ja minä suuren suuni kanssa olin 

vielä hiukan pitempään vaihdossa, kunnes pääsin minäkin kentälle silloisten suuruuksien Leikkaan 

ja Kososen sekä tulevien kuuluisuuksien Toivasen, Savion ja Liukkosen kanssa. 
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Harrastuksena lentopallo minulle säilyi aina syksyyn 1977, jolloin tapasin juuri kyseisissä NMKY-

liiton PM-kisoissa Suomen menestyneimmän lentopallovalmentajan Reino Kososen. Keskustelut 

hänen kanssa saivat minutkin ottamaan lahjani tosissaan käyttöön ja jättämään selittelyt sikseen. 

Sen jälkeen tarttui otteisiini tietty ammatillisuus; oli sitten kysymyksessä urheilu, työ tai muu va-

kavasti otettava asia. Eihän se aina lyhyellä tähtäyksellä oman itseni kannalta hyväksi osoittautu-

nut, mutta vahvasti uskon, että pitkässä juoksussa kaikki on kääntynyt tai kääntyy parhain päin. 

Eipä ole ainakaan jäänyt henkilökohtaiselle spekulaatiolle sijaa. 

 

Erityisesti minua on menneinä vuosina lämmittänyt kaksi Reinon onnittelua: Ensimmäisen kerran 

hän onnitteli yhdessä Parkkalin Jounin kanssa lämpimästi, kun onnistuimme kaatamaan Oulun Kis-

kon joukkueella Pieksämänen NMKY:n vuoden 1981 alussa mestaruussarjan ottelussa. Toinen, eh-

kä yllättävämpi onnittelu tuli sitten melkein heti perään syksyllä 2006, kun Reino soitti minulle väit-

telypäivääni seuranneena sunnuntaiaamuna. Hän oli Helsingin Sanomista nähnyt ilmoituksen väi-

töksestäni, selvitti numeroni numerotiedustelusta sekä sen jälkeen soitti lämpimät onnittelunsa. 

Jos jäin väitöstilaisuudessa täysin nuoremman vastaväittäjän jyrän alle, niin kyllä kyseinen onnitte-

lu mykisti minut melkein kokonaan, vaikken lentopallokentillä yleensä niin kovin hiljainen pelaaja 

ollutkaan. 

 

Alla olevassa Kalevan kuvassa olemme vielä kaudella 1976 – 1977. Helsingistä kotoisin oleva Tiu-

sasen Hannu on heittänyt passin, jota allekirjoittanut yrittää parhaan kykynsä mukaan lyödä kak-

kospaikalta yleisömäärästä päätellen arvostamani hankalan paikallisvastustajan Oulunsuun Heiton 

kenttään. Sillä kertaa Sillanpään Aarnen ja monet muut Heiton hyvät takakentän pelaajat nostivat 

lyöntini ja turpiin tuli, mutta oppirahat maksettuamme kevätkierroksella taisimme voittaa. 
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Hannu toimi myös stadimaisen tylynä ”valmentajanani” Oulun Kiskon aikana. Olimme pelanneet 

omasta mielestämme todella hienon pelin mestaruussarjaan kaudella 1978 – 1979 noussutta Salon 

Viestiä vastaan silloisen ottelun viimeisen erän kestäessä 48 minuuttia. Kaikki kehuivat hienoa suo-

ritustamme pelin jälkeen, mutta Hannu vaan totesi: ”Voi teitä maalaispoikia; teitä vietiin kuin päs-
siä liekassa”. Sitten hän vaan lähti pois salista sen enempää kommentoimatta. Lienee Kuoksan Ti-

mo antanut Hannulle vastaavaa palautetta em. syyskauden Heitto-ottelun jälkeen. Hannun hyvä 

passipeli olikin omalta osaltaan siivittämässä joukkuettamme kevätkierroksen voittoon. 

 

Rautavaaran Tapio on omassa elämänkertakirjassaan ”En päivääkään vaihtaisi pois” todennut, kun 

Sinua kehutaan, mene yksinäisyyteen, mieti kuulemaasi ja tule pois; et ole oppinut mitään. Sa-

massa kirjassa hän jatkaa, kun sinua moititaan, niin mene yksinäisyyteen, mieti kuulemaasi ja tule 
pois; olet oppinut jotain (Rautavaara & Numminen 1978). Vaikka Nummisen kirjoittaman kirja oli 

jo vuonna 1978 julkaistu, en sitä silloin vielä ollut lukenut, mutta siitä huolimatta noudatin Tapsan 

ohjeita. Urheilu mahdollistaa oppimisen hyödyntämisen, sillä vastaavia tilanteita tulee yleensä 

eteen yhä uudestaan ja uudestaan.  

 

Voi olla, etteivät kyseiset opit sellaisenaan taida työelämään sopia, sillä yleensähän lyötyä ei saisi 

lyödä, eikä siis saakaan lyödä. Huippu-urheilu kuitenkin on hiukan eri asia. Edellä kertomaani on-

nitteluun viitaten pitää kuitenkin todeta, että onnittelut ja positiiviset tunnustukset kuitenkin läm-

mittävät mieltä, joten ei voi kieltää niidenkään myönteistä merkitystä, jos vain ne osaa oikein ja 

nöyrällä mielellä vastaanottaa. 

 

Edellä olleen kuvan ottelun vastustajan Oulunsuun Heiton ehkäpä lahjakkaimman pelaajan Kenak-

kalan Timon ja minun yhteisen peliuramme alku tapahtui jo yliopiston joukkueessa, josta myö-

hemmin enemmän. Keväällä 1979 edustimme myös Suomea TUL:n liittojoukkueessa. Kiskon pai-

dassa voittokulkumme alkoi kesällä-79, jolloin voitimme TUL:n liittojuhlien A-sarjan joukkueella, 

jossa Timon ja minun lisäksi oli vain A- ja B-ikäisiä poikia sekä yksi vähän vanhempi kaveri.  

 

Sen jälkeen voitimme Kultavaskooliturnauksen, olimme pronssilla Salovolley -turnauksessa, jossa 

oli kaikki maan parhaat joukkueet Pieksämäen NMKY:tä lukuun ottamatta ja olimme hopealla Lin-

navolleyssa. Syksyllä-79 voitimme vielä TUL:n mestaruuden. Turnauksessa oli mm. Porin Pyrintö, 

joka oli sijoittunut edellisenä kauden mestaruussarjassa parhaimpien joukkoon. Menetimme kaiken 

kaikkiaan yhden erän koko turnauksen aikana. 

 

Salovolley -turnauksessa minut valittiin turnauksen parhaaksi pelaajaksi. Valinta aiheutti osin ar-

vostelua ja osin hämmennystä. Se tuli kuitenkin enemmän joukkueelle kuin minulle, sillä olimme 

pohjoisen tuntematon ykkössarjan porukka, joka pudotti mm. mestaruussarjaan nousseen ja edel-

leen vahvistuneen kotijoukkueen jatkosta. Salovolley -turnauksen parhaan pelaajan palkinnon an-
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noinkin tunnustukseksi jälkikäteen arvostamalleni pelaajalle Saarisen Sepolle; oikeastaan tuollai-

nen palkinto ei oikein kapteenille kuulukaan.  

 

Silloisessa Salovolley –turnauksen kotijoukkueessa pelasi sen ajan suuruuksista Olavi ”Spede” Ky-

tö, Jukka Rajakangas, Seppo ”Puukko” Virtanen ja Pertti ”Cicero” Laaksonen, jotka kaikki olivat jo-

ko entisiä tai silloisia maajoukkuemiehiä. Siihen peliin olimme oppirahat maksaneet menneenä ke-
väänä. Hannun puhuttelu ja ainakin kuukauden pohdinta yksinäisyydessä sekä sen jälkeinen har-
joittelu tuotti tulosta. 

 
Seuraavassa ensimmäisen mestaruussarjapelin Kalevan kuvassa näkyy hyvin selvästi se, minkä ta-

kia Suomen maajoukkueen päävalmentaja Berruto kutsuu lentopalloa joukkuepelien joukkuepelik-

si. Yksi joukkueemme takakentän pelaajista on nostanut pallon tarkasti passarina toimivalle kul-

tasormi -Kenakkalalle. Haapakosken Matti on tehnyt hämäyshyökkäyksen, jonka seurauksena vas-

tustajan torjunta muistuttaa risuaitaa. Allekirjoittaneen onkin sitten helppo toimittaa pallo Timo 

nappipassista vastustajan kenttään. Iskijä, joka kuvassa on näennäisesti pääroolissa, onkin loppu-

jen lopuksi sivuroolin näyttelijä, jolle jää helpoin tehtävä muun joukkueen ansiokkaan perustyön 

jälkeen. 

 

 
 

ONMKY:n aikaisista valmentajien toiminnasta eniten realisoitui omiksi käytänteiksi myöhemmän 

uran aikana pohjoisesta lähtöisin olleen innokkaan lentopallovaikuttajan Kuoksan Timon ajatukset 

ja toiminta. Mielenkiintoisena episodina voisin mainita kevään 2007 beach -pelin, jossa pelasin pe-

likaverini Jarkon kanssa Oulun Yliopiston Urheiluseuran tyttöjen beach –toiminnan käynnistänyttä 
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Suomaa ja hänen pelikaveriansa Tiinaa vastaan. Pelimme jälkeen kysyin, mistä hän on tekniikka-

oppinsa saanut. En hämmästynyt, kun hän kertoi, että Kuoksan Timo oli toiminut kotipaikkakun-

nallaan Mäntyharjulla hänen valmentajaan junioriaikana; niin selvästi sen hänen otteistaan näki. 

 

Linnanmaan campusalue 

 

Jatkan Oulun yliopiston pääosan siirtymiselle Linnanmaalle. Oulun yliopistossa aikoinaan vaikutta-

nut kirjallisuuden professori Simonsuuri (1981) on kyseistä osaa kirjassaan ”Pohjoinen yökirja” ku-
vannut siperialaiseksi tehtaaksi, eikä kovin väärässä tainnut ollakaan: ”Linnanmaan – Pohjoisessa 
yökirjassa Taivaanmaan – kuvaus lienee tuttu monelle yliopiston silloiselle kasvatille: ”Taivaan-
maa on pöyhkeä, itsetietoinen yritys rakentaa yliopistoa. Räikeitä perusvärejä ja lapsenomaisia laa-
tikkotaloja suon keskellä. Tämä on siperialainen tehdas.”” 
 

 

 

Oulua ja sen tulevaisuutta ironisoineen Simonsuuren (1981) visio oli seuraava: “Ei ole mitenkään 
mahdotonta, että sadan vuoden kuluttua Oulussa kuljetaan talvisin paikasta toiseen lämpimiä 
tunneleita myöten tai sitten koko kaupunki, niin kuin Ateenan Akropolis eri syistä, on suunnatto-
man suuren läpinäkyvän kuvun alla, jossa kukat kukkivat, purot solisevat ja keinovalot luovat ikui-
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sen päivän illuusion. Pitäisin tätä varsin loogisena tapahtumien kulkuna; se olisi juuri tuon oulu-
laisen teknistyneen tajunnan voitto vapaasta luonnosta johon koko Pohjois-Suomessa pyritään.” 
 

Onneksi on ollut muitakin mietteitä tulevaisuudesta. Oulun koulu –arkkitehtuuri-koulu-kunnan ta-
voitteena oli tuottaa uudenlaista arkkitehtuuria, jossa paikalliset lähtökohdat korvasivat modernis-
tisen arkkitehtuurin teoreettiset vaatimukset. Koululle tunnusomaista oli ennakkoluulottomuus, 
vapaus, inhimillinen mittakaava, rehellisyys… Näillä kaikilla sanoilla kuvailtiin 80-luvulla virin-
nyttä innostusta paikalliseen arkkitehtuuriin. Oulun koulu -ideologiaan kuuluu se, että myös tule-
vaisuudessa tarvitaan erämaita, hiljaisia paikkoja sekä levähdyspaikkoja muuten kiireisessä maail-
massa. Elämä pohjoisen aarreaitan ovella on jatkuvaa kapinaa, kun yhdistetään kaupunkielämä jat-
kuvaan hilla- ja karpalosoiden läheisyyteen. Ihmisen säilyminen maapallolla on mahdollista vain, 
jos ihminen sopeuttaa toimenpiteensä luonnon kanssa.” (Ylimaula ym. 1993) 
 
Seuraava kuvan Linnanmaan campusalueen Pyhän Luukkaan kappeli kuuluu em. arkkitehtuurin ai-

kaansaannoksiin (Ylimaula ym. 1993). 
 

 
 

Linnanmaalta löytyy muitakin kauniita paikkoja. Seuraavissa kesäisen ja talvisen kauniissa kuvissa 

on esitetty Oulun yliopiston Biologian laitoksen, pääkirjaston, Humanistisen ja Kasvatustieteellisen 

tiedekunnan tiloihin johtava Pyhän Luukkaan kappelin vieressä oleva kaunis kuusikkokuja sekä 

Kasvitieteellisen puutarhan pyramidit. 
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                                                                                      Kuva: Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston esite 

 

 
                                                                                                                                                            Kuva Seppo Maikkola 
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Opiskelija- ja AY –lentopalloa sekä Oulun Yliopiston Urheiluseura 

1970 –luvulla Oulun yliopiston eri osastojen opiskelijoiden muodostamien kiltajoukkueiden 
väliset pelit olivat hyvin kovatasoisia. Kovat keskinäiset koitokset kehittivät niin tappion 
sietokykyä kuin menestyksen jatkamista voittojenkin jälkeen. Seuraavassa Oulun ylioppi-
laslehden kuvassa on vuoden 1978 voittajoukkueemme. 

 

Itse asiassa kuvassa on Jorma Alajärvi ja siitä puuttuu Pauli Jouhten, joka on mainittu 
kuvatekstissä. Se taisikin olla ainoa kerta, kun joku pelaajista puuttui kausien 1976 - 77 
ja 1977 - 78 aikana. Sen verran tunnollisesti pyrin tekemään yhdysmiehen hommat, ettei 
kenellekään jäänyt epäselväksi, milloin ja missä peli oli. Hiljan edesmennyt Vehviläisen 
Veli-Aarne toimi puolestaan arvostamanamme kapteenina.  
 
Pelien kiihkeälle tunnelmalla ominaista oli kauden 1976 - 77 loppuottelun alla käyty kap-
lakka yhden pelaajan pelioikeudesta. Kiltamestaruuden piti olla saletti jo syksyllä-76, sil-
lä johdimme Sigmaa vastaan jo 14-8, mutta niin se vain Kenakkalan Timo, Niemen Tuomo, 
Myllylän Jorma, Leinosen Simo, jne. käänsivät ottelun voitokseen. Se oli kova paikka ja ot-
ti päähän yhtä soittoa 1,5 kuukautta, jonka jälkeen oli uusintaottelu mestaruudesta. Sig-
ma ei siihen enää yltänyt, vaan vastassa oli Raksa-kilta, joka onnistui kaatamaan Sigman 
joukkueen passarinsa Eero Pirhosen johdolla.  
 
Ennen ottelua oli kunnon suukopu Ronkaisen Raimon kanssa Kemiläisen edustusoikeu-
desta, jonka seurauksena minä ja Raimo mökötimme n. puoli vuotta, kunnes saimme vä-
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limme kuntoon Tanskassa NMKY-liiton PM-kisoissa. Kovan vastuksen itse pelissä saimme 
joukkueelta, jonka muodostivat Raimon lisäksi Hannut Hänninen ja Puranen, Pekat Tiitto 
ja Vesanto sekä Eero Pirhonen, joista kaksi viimeistä ovat Karjalainen Kulttuuri -seuran 
perustajajäseniä sekä pelikavereitani ko. joukkueessa.  
 
Kiltojen väliset keskinäiset kamppailut kuin myös seurajoukkueiden väliset pelit unohdet-
tiin ja sotakirveet kaivettiin maahan, kun lähdimme edustamaan Oulun yliopistoa ensiksi 
sykysllä-78 SM-kisoihin sekä keväällä 1979 PM-kisoihin, jossa Oulun Yliopiston opiskeli-
joiden muodostama joukkue voitti Norjassa Haldenissa järjestetyissä kisoissa opiskelijoi-
den Pohjoismaiden Mestaruuden. Mukana olleet joukkueet oli karsittu maittain siten, että 
mukana oli kunkin maan parhaat opiskelijalentopallojoukkueet. Oulun yliopiston paikka 
kisoihin selvisi syksyllä 1978 joukkueen voittaessa opiskelijoiden Suomen Mestaruuden. 
  

 
 
Yllä oleva mestarijoukkue: Raimo Ronkainen, kapteeni (RO), Veli-Aarne Vehviläinen (PO), 
Simo Leinonen (Lutk), Jyrki Heino (PO), Pekka Vesanto (RO), Hannu Puranen (RO), Hannu 
Torvi (PO), Timo Kenakkala (Lutk), Hannu Tiusanen (Lääk), Pentti Timonen (PO), Jari-Pekka 
Rontu (SO), Jukka-Pekka Alajuuma (SO) sekä Tuomo Niemi (SO). Valmentajana toimi Jor-
ma Myllylä (Lutk) ja joukkueenjohtajana entinen pesäpallon Itä-Länsi –pelaaja ja Suomen 
mestari, Oulun yliopiston liikuntasihteeri Veikko Keskitalo. (Kuva Oulun ylioppilaslehti) 
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Turnauksessa pelanneet joukkueet koostuivat varsin kovista pelimiehistä. Esimerkiksi 9 
pelaajaa miesten turnauksen osallistujista oli edustanut maataan A-maajoukkuetasolla ja 
Oulun yliopiston pelaajistakin neljä pelasi myöhemmin SM-sarjassa. Joukkuettamme ar-
vosti myös paikallinen norjalainen lehti, jossa kirjoitettiin mm. seuraavaa: 
 

 

 

Oulun Yliopiston Urheiluseuran lentopallo- ja beach -jaosto 

Jatkan sellaisesta Oulun yliopiston campusalueen merkkipaikasta, jonka aikaansaamisen 
me Oulun Yliopiston Urheiluseuran lentopalloilijat olemme ratkaisevasti vaikuttaneet. Itse 
asiassa sekin voidaan laajasti ymmärtäen lukea kuuluvaksi regionalistiseen Oulun koulu 
–arkkitehtuurikoulukuntaan, vaikka beachvolley -kentän päädyssä olevan vallin idea on-
kin otettu Harjavallassa sijaitsevasta Lintorinameren rantavallista, joka on rantavalli il-
man rantaa. Päätyvalliin kasattiin kaikki se kentässä ollut soramateriaali, jota entinen 
opiskelijamme ja kollegani Sarkkisen Riku ei ehtinyt yhden päivän aikana Haukiputaalle 
tien pohjaksi ajaa. 
 
Seuraavassa Jussi Mäkisen ottamassa kuvassa olemme tekemässä kenttää Sähköteknii-
kan osaston johtajan professori Juha Röningin kanssa (OYUS/Beach 1997). Projektiin otti 
osaa lukuinen joukko Oulun Yliopiston Urheiluseuran silloisia aktiiveja, joista osa on edel-
leen OYUS:n toiminnassa mukana. Kun kenttää teimme, ei vielä ollut standardia beachvol-
leyhiekalle, jolloin osa saamastamme hiekasta olikin soraa, joka sitten seulottiin lapioilla 
ja Karjalainen Kulttuuri –joukkueen managerin ja innokkaan pelaajan Mäkisen Jussin Li-
mingasta paikalle tuomalla appiukkonsa seulalla.  
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Kenttä olikin sitten hyvin aktiivisessa harrastuskäytössä, mutta ehtipä siltä ponnistaa 
OYUS:n menestynein beachvolley-kaksikko Tomi Järvenpää ja Pasi Mäenpää, jotka saa-
vuttivat beachvolleyssa ProTour –menestyksen lisäksi lukuisia SM-tason mitaleja. Tomin 
isä Lasse oli arvostamani Kiskon aikainen valmentajani, joka itsekin kuului aikoinaan 
1970 –luvun taitteessa Oulun yliopiston Kilta-lentopallon menestyjiin OKL:n joukkueessa. 
Takakentän ja yleensä elämän oikeaa asennetta kuvastaa seuraava OYUS:n Leppänoron 
Antin ottama lentopallokuvakilpailun voittajakuva ”Myyrät juoksee”, jossa kaksikko Jär-
venpää-Mäenpää on esimerkillisesti puolustavana osapuolena. 

 

 
Kuvan nimi ”Myyrät juoksee” on kovasti vertauskuvaannollinen ja osuva; pallo  
ja joskus tietokin pitää välillä kaivaa hiekkakuopan pohjalta ja milloin mistä. 



 27

 
Linnanmaan kompleksin laajenemisen ja Tietotalo II:n rakentamisen takia kenttäkin jou-
duttiin siirtämään, mutta siirto onnistui hyvin ja pelit ovat jatkuneet melkein keskeytykset-
tä. Beachkenttä II:n paikan valinnassa ja mitoituksessa piti kuitenkin kääntyä ammatti-
miehen apuun, mikä pitkässä juoksussa näyttää osoittautuvan kaukoviisaaksi ratkaisuk-
si, sillä pyhien lehmien parkkipaikan laajeneminenkaan ei koidu kohtalokkaaksi aktiivi-
sessa käytössä olevalle kentälle.   
 
Iän kertymisen myötä beachvolley on osoittautunut entistä paremmaksi peliksi, jossa van-
hempikin voi pärjätä ja myös nauttia nuorten kanssa pelaamisesta: ”Old volleyball players 
neverget old...they just start to play beachvolley, because the ground is must more softer than in the usual 
volleyball. So they don't hurt their old and painful knees; as a matter of fact we can say that beachvolley 
player is another incarnation of the usual volleyball player". Kuvassa Jyrki pistää pahan aloitus-

syötön...mutta pallo nousee silti OYUS:n juniorien toimesta (OYUS/Beach 1997)! 
 

 
 

OYUS:n nuorten kanssa olen itse asiassa viettänyt vuodesta 1995 lähtien elämäni ehkäpä yhdellä 

tapaa parasta ja ehjintä aikaa ehkäpä hiukan rikkonaisella urheilu-urallani; jospa ne pahimmat 

särmät olisivat hioutuneet ja hioutumista ovat varmasti iän lisäksi auttaneet OYUS:n fiksut nuoret 

pelikaverit. Väitöstyöni ”Työn syntyhistoria ja kiitossanat” -osiossa kiittelinkin heitä seuraavsti 

(Heino 2006): ”Vuoden 1995 kesällä alkanut lentopallon harrastus OYUS:n nuorten lento-
palloilijoiden kanssa on ollut omiaan auttamaan päivästä päivään jaksamista. Syksystä 
2000 toimin kolmisen vuotta toimin nuorten naislentopalloilijoiden kanssa ja se oli erityi-
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sen antoisaa, sillä tyttöjen opiskelu- ja ammattialueet vaihtelevat humanistista, biologista, 
kemististä, ympäristögeologista ja prosessi-insinööristä kätilöön. Harrastus on jatkunut 
saman seuran beach -jaoston pelaajien kanssa vähintään yhtä kannustavana ja piristä-
vänä vieden ajatukset välillä pois työn laajemman viitekehyksen raskaista mietteistä.” 
 

Miksi minä sitten eksyin Oulun Yliopiston Urheiluseuran lentopallojaoston toimintaan jo selvästi eh-

toopuolen palloilijana, selviää liitteessä 5 olevasta matkakertomuksesta, jonka väristä vastasi Jussi 

Mäkinen allekirjoittaneen keskittyessä kirjoituksen tieteelliseen puoleen. Karjalaisen Kulttuurin len-

topallojoukkue sai Pirhosen Pentin kansainvälisen opetusyhteistyötoiminnan ansiosta kutsun lähteä 

pelaamaan lentopalloa Tuvan tasavaltaan, joka sijaitsee aivan Mongolian rajalla. Pelireissua varten 

oli sitten harjoiteltava, joten pyysin lupaa saada osallistua OYUS:n kesätreeneihin ennen matkaa.  

 

Seuraavassa kuvassa on sitten esimerkiksi otettu OYUS:n ehkäpä menestynein lentopalloilija ja li-

berokollegani Pasi Tiermas kuvastamaan oikeaa asialle antautumista ja asennetta, millä libero pal-

lot peliin nostaa. Pasihan edustaa liberona hiukan eri aikakautta kuin allekirjoittanut. Fyysisellä 

puolella rotevuuteni ja ulottuvuuteni tulee korvattua ketteryydellä ja nopeudella. Minun polvillani ei 

noin kyykkyyn päästä puhumattakaan siitä, että voisin pitää suutani noin auki, sillä silloinhan sinne 

menisi koko pallo pahimmassa tapauksessa.  
 

 
 

Pasin käsitys liberopelaamisesta 
”Libero johtaa kenttäpuolustusta, mutta hänen tärkein tehtävänsä on aloitusten vastaan-
otto. Liberolla on päävastuu helppojen pallojen nostossa passarille. Hyvässä joukkueessa 
libero saa ja tulee antaa kommenttia kanssapelaajille - se kehittää. Joten kun libero näkee 
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kehityksen paikan, se pitää sanoa. Mikään ei ole lentopallossa tyhmempää, kuin saman 
virheen tekeminen jatkuvasti. Mutta hyvä libero ei auo suutaan joka virheestä, vaan pyrkii 
korjaamaan sellaisia virheitä, jotka alituisesti toistuvat pelin aikana. Sama ominaisuus on 
myös hyvällä valmentajalla. Libero päästetään kentälle, koska hänellä on nostoa paran-
tava vaikutus. Kun libero osaa nostaa, osaa hän myös puolustaa hyvin. Muiden asioiden 
takia ei liberoa mielestäni tule pistää kentälle.  
 
Omalta kohdalta voin sanoa, että mikäli en pääse kentälle heti eka palloa nostamaan, en 
saa tuntumaa peliin. Eli kun tavoitteena on voitto - eikä sosiaalipallo - liberoa käytetään, 
jotta joukkueen kokonaisnostoprosentti on mahdollisimman korkea. Yritän tällä sanoa, et-
tä liberon täytyy päästä peliin heti alusta asti, jotta nosto on mahdollisimman hyvä.” 

 

Jyrkin käsitys liberopelaamisesta 

Oulun yliopiston ensimmäisen rehtorin Pentti Kaiteran syntymäkotikunnan lentopalloseurassa Li-

mingan Niittomiehissä 2000 –luvun alussa lähtökohdat olivat kovasti vaativat ja saattoi olla hyväksi 

hiukan massiivisempi liberotyyppi, jota Jussi Mäkinen kuvasi seuraavasti kevään 2001 ikämiesten 

SM-kisojen jälkeen: ”… sekä varmaakin koko Euroopan rotevin libero Jyrki Heino, joka in-
nosti omalla esimerkillään joukkueensa taistelemaan palloista myös takakentällä.”  
 

Se, että liberona oli kohtuullisen riski ja roteva miehenköriläs perustui historiallisiin tosiasioihin, 

joista ehkä tylyin oli ensimmäiselle liberokandidaatille sanottu akateemiseen kielenkäyttöön lievästi 

modifioitu lausahdus ”Men hiiteen siitä” silloisen liberon koettaessa kentälle. Nyt menen allekir-

joittaneen käsityksiin liberon oikeuksista ja velvollisuuksista: 
 
”Hän saa vaihtaa itsensä takakentälle kenen tahansa paikalle mutta ei tietenkään syöt-
tävän pelaajan tilalle. Libero on siis tavallaan takakentän pelinjohtaja omalla esimerkil-
lään ja korostan, että omalla esimerkinomaisella pelaamisellaan. Libero kyllä näkee kai-
ken, koska hän käy välillä kentän laidalla, mutta silti ei pitäisi ruveta neuvomaan muita, 
kuten ei yleensä muidenkaan pelaajien kannata neuvoa, vaan se neuvominen on parasta 
keskittää huoltajan käsiin. Hänen kanssaan libero voi jutella mutta ei sen enempää. 
 
Siinä kun libero seuraa ja näkee kaiken takakentän pelistä ja puolustuksesta, niin samal-
la hän tarjoaa sitä mahdollisuutta vaihdolla myös vaihdettavalla pelaajalle; tarkkailuhetki 
kannattaa käyttää hyväkseen ja näin olleen vaihto ei ole mikään rangaistus, vaan se pa-
remminkin toisinpäin. Sitä mahdollisuutta on hyvä antaa käyttää kaikkien pelaajien libe-
ron harkinnan mukaan. Huoltaja voi vielä tässä olla liberon apuna. 
 
Liberon pyrkimys on aina tuoda kentälle jotain; on se sitten yritystä, kannustusta, oikeaa 
puolustusasennetta, lepuutusta väsyneelle pelaajalle tai aloitusten noston tarkkuutta, jne. 
Jos kuitenkin näin ei käy ja esim. liberon aloitukset nousevat harakoilla, niin mielestäni 
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parin virhenoston jälkeen heti ulos. Liiallinen itsepäisyys syö joukkuetta sisältäpäin. Vaih-
topenkille ei kuitenkaan saa jäädä vaan jo melko pian takaisin kentälle ja jos ei satukaan 
olemaan nostopäivä, niin silloin voi olla puolustavana liberona. Takakentällä on aina te-
kemätöntä duunia sitä tekemään haluavalle. Sitten mikä on myös erittäin tärkeätä eli libe-
ron täytyy pitää itsensä koko ajan lämpimänä, että pystyy koko ajan pelaaman ja vas-
taamaan kaikkiin edellä luettelemaani vastuisiin ja velvoitteisiin.” 
 

Työelämäänkin tuli kovasti oppia Limingan liberoajasta, sillä tulee tilanteita, jolloin sinua yritetään 

kammeta pois työelämän kentältä, mutta kentällä on kuitenkin oltava yhteisön kokonaisedun takia, 

vaikka ei juuri kukaan haluasi sinun kentällä pysyvän, eikä se kohdetta voisi vähempää siinä ilma-

piirissä kiinnostaa; EVVK niin kuin nuoret sen hyvin ilmaisevat. Tällöin on hyväksi, että ”liberona” 

on hiukan jäyhäliikkeisempi ja rotevampi tyyppi, vaikka voihan se pienempikin purra nilkkaan ja 

pysyä siinä kiinni kettuterrierin lailla, vaikka kuinka potkittaisiin. 

 

Hukkaan eivät menneet liberoaikana oppimani puolustustekniikatkaan, sillä ikämiespelien menes-

tyksen lisäksi niistä on ollut hyötyä myös ProDOE -tutkimustiimin alkuaikojen hengenluontivaelluk-

sella vuonna 2007. Seuraavassa kuvassa Suomen Akatemian rahoittaman Ketjuohjelman ProDOE –

hankkeen, Aalto –yliopiston tutkijat Maaria Wierink ja Olli Salmi ovat valmistautumassa kananmu-

nan heittoon Rytmiryhmän neljännen jäsenen Sebastian Teirin toimiessa valokuvaajana. 

 

 
Maaria keskittyy kananmunan heittoon ja Ollilla on hauskaa, kun ei tarvitse ottaa kiinni. 

 

Seuraavassa kuvassa Maaria heittää kananmunaa, jota allekirjoittanut yrittää siepata ehjänä kiinni 

Suomen Ladun virallisen valvojan läsnä ollessa Finlandia –talon takana nykytaiteen museon Kias-

man näkyessä taustalla.  
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Yritykset onnistuivat, mikä on ollut omiaan tiivistämään myös koko ProDOE -tiimin hyvää yhteis-

henkeä tulevaisuuden kannalta arvokkaassa ympäristötutkimushankkeessa, joka esitelty liitteen 6 

artikkelissa (Wierink & Heino 2008). Salmen Ollin nauru näyttää tarttuneen, sillä City -vaelluksen 

loppukotahetkessä Olympiastadionin lähimaastossa näyttää muillakin olevan hauskaa! 
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ProDOE jatkui hyvin positiivisissa merkeissä ja yksi sen hienoimmista tapahtumista oli kesän 2010 

4S (Summer Symposium on Sustainable Systems) –symposium: Harmonizing Policy, Technolo-
gy, Product Design and Resource Management - Interdisciplinary summer symposium for 
doctoral students and post doctoral researchers. 
 
“The aim of the Summer Symposium on Sustainable Systems is to bring together motivated young 
researchers with an interest in multidisciplinary systemic approaches to complex issues under the 
theme of closed-loop sustainable systems of materials ecology. We hope that this multidisciplinary 
forum will create new, exciting, interdisciplinary insights into the steps needed to move towards 
sustainable use of resources. Within this scope behavioural, cultural, economical, environmental, 
ethical, legal, managerial, regulatory, social, and technical issues are studied and discussed. We 
aim that the joint work can begin to chart the systemic nature of materials ecology and its complex 
interconnectedness. The effects of systemic temporal and spatial boundaries and scales on the met-
rics used to evaluate the effects of decisions and progress towards sustainable systems and closed-
loop economy are central issues of discussion.”  
 

 
 

Liitteessä 7 on Jokirannan (2010) kuvaus hienosta tapahtumasta ja yllä olevassa kuvassa ovat 4S -

symposiumin osanottajat (Wierink 2010). 
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AY- ja työpaikkajoukkueiden Suomen mestaruus 

 

Ikää tuli niin yliopistolle kuin allekirjoittaneellekin, mutta opinnot jatkuivat ja niin myös lentopallo-

pelit. 1990 –luvulla olin mukana kolme kertaa AY- ja työpaikkajoukkueiden SM –lopputur-

nauksessa Tekniikan akateemisten joukkueessa, jonka muodostivat Oulun yliopiston entiset tai sil-

loiset opiskelijat. Erityisen iloisia menestyksessä olimme Röningin Juhan kanssa, koska pelasimme 

entisten oppilaidemme kanssa.  

 

Seuraavassa otoksia otteluselostuksesta vuoden 1999 mestaruuden jälkeen (Heino, ym. 1999): 
”Edellisten vuosien tappioiden aiheuttama synkkä korpivaellus yhdistettynä syvälliseen 
itsetutkiskeluun siivitti TEK:n mieslentopallojoukkueen ehjään kokonaisesitykseen Ay-
turnauksessa ilman ainoatakaan tappiota.  
 
Pelaaja-analyysissä on syytä lähteä liikkeelle passari-Tonin elävästä ja mielikuvitukselli-
sesta pelistä, jonka mahdollisti kettuterrierimäinen liikkuvuus sekä orankimainen ulottu-
vuus verkon pinnan yläpuolella. Professori Röning on lihastyypiltään maratonmiehiä, joten 
hänelle sopi nonstop-pelaaminen; hienosti Jussi jaksoi uurastaa Tonin pääluottomiehen 
Hannun kanssa nostaen aloitukset passarille kuin tarjottimella heidän pystyessään myös 
iskulyöntiratkaisuihin hyvällä teholla. Kapteeni Parkkinen omaa sen verran vahvan egon, 
että kehuminen on turhaa painomusteen tuhlausta. 
 
Yhdessä Matti Kuuselan kanssa Kimmo Heikkilä muodosti porukan värikkäimmän osion 
ollen siten hyvin tärkeässä roolissa; ilman huumoria ei joukkue yleensä pärjää. Matin 
osalta erityistunnustuksena on mainittava tietty perusrauhallisuus tilanteessa kuin tilan-
teessa. Aikaisempi samanaikainen työskentely Prosessimetallurgian laboratoriossa näkyi 
Jannen ja Jyrkin otteissa; paritorjunta oli välillä kuin suomalaisella maailman huippuluo-
kan teräksellä vahvistettua betonia. 
 
Loppuyhteenvetona voimme sanoa, että kova tahto kovankin onnen voitti. Joukkueen tah-
totila oli sitä luokkaa, että jääkiekkomoguli-Harkimo tai aurinkokuningas-Tamminen olisi-
vat maksaneet siitä viime kaudella mansikoita. Tahto ei kuitenkaan ole kaupan, eikä vie-
restä kannettu tahto edes porukassa pysy. Se on itse jokaisen tiimin omista lähtökohdis-
taan synnytettävä.” 
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Opiskelijalentopallouran loppu 

 

Kaikki hyvä siis loppuu aikanaan ja niin loppuivat myös allekirjoittaneet opinnot syksyllä 2006, jo-

ten saman vuoden elokuussa taisin pelata viimeisen opiskelijaturnaukseni; tulipa niitä pelattua vii-

dellä vuosikymmeneltä ja kahdella vuosituhannella.  

 

Ihan pohjalle ei kunto pudonnut, vaikka syvälle se meni väitöstyötä viimeistellessä muun työn 

ohella. Sen verran löytyi voimia, että olin voittamassa CIRU:n joukkueessa teekkariopiskelijoiden 

järjestämää beachvolley -turnausta Nallikarissa, minkä allekirjoittaneen kirjoittama kuvaus löytyy 

liitedokumentista 8.  
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Yliopistoyhteisö ja joukkuepeli 

 

Oulun yliopiston 50 –vuotisjuhlavuoteen ja joukkuepelaamiseen liittyen kirjoitti yliopiston rehtori 

Lajunen (2010) Oulun yliopiston henkilökuntalehden Tietopiston pääkirjoituksessa ”On juhlan ja 
kiitoksen aika” mm. seuraavaa: 

 

 
 

Jospa joukkuepelaamisen ideat, ajatukset ja toimintamallit sitten leviäisivät kellokkaan esimerkin 

myötä laajemminkin yliopistolle vakiintuneeksi käytännöksi kaikille tasoille mahdollisesti ja toivot-

tavasti tasoja lähentäen sekä keskusteluilmapiiriä vapauttaen ja ajatusmaailmaa avartaen.  

 

Uskoisin, että runoilija Taberman (2008) on kolumnissaan ”Palava pensas” tavoittanut jotain sel-

laista, jota rehtorimme ajatukset vasta pikku hiljaa hahmottelevat. Edesmenneen Tommyn kaunis 

artikkeli on kokonaisuudessaan liitteessä 9. 
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Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston historia ja nykyhetki 

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto aloitti toimintansa vuonna 1959 Teollisuusinsinööriosaston 

nimellä, josta on liitteessä 10 professori Runonlinnan (1962) kirjoitus. Teollisuusinsinööriosasto –

nimi muuttui myöhemmin Prosessitekniikan osastoksi. Prosessitekniikan osasto toimi alkuun pro-

teesipajalla, josta se 1967 muutti Kemiran tiloihin, josta vuoden 1977 talvella muutettiin Linnan-

maalle.  

 

Prosessitekniikan osaston henkilökunnan ja opiskelijoiden välinen hyvä keskinäinen yhteistyö on 

kestänyt ja myös mahdollisesti lujittunut kovasta keskinäisestä lentopallo-ottelusta 1990 –luvun 

puolessa välissä, jolloin pelasimme haasteottelun henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Vapaa-

seen muisteluun perustuva otteluselostus löytyy liitteestä 11.  

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto –nimi otettiin käyttöön sen jälkeen, kun prosessitekniikan 

koulutusohjelman rinnalle tuli Ympäristötekniikan koulutusohjelma 2000 –luvun vaihteessa. Tun-

nustuksena pitkäjänteisestä opetuksen kehittämistyöstä opetusministeriö on myöntänyt osastolle 

koulutuksen laatuyksikköpalkinnon vuosille 2004 - 2006 ja 2007 – 2009 (Prosessi- ja ympäristö-

tekniikan osasto 2010).  

 

Nyttemmin osasto saavutti opetuksen laatuyksikkyyden kolmatta kertaa vuosiksi 2010 - 2012 vali-

koituen tällä kertaa läpi kansainvälisen arviointityhmän seulan. Korkeakoulun arviointineuvoston 

palaute koskien osaston hakemusta ja yksikkövierailua 16.10.2008 on liitteessä 12. Tällöin en 

malttanut olla kirjoittamatta asiasta liitteessä 13 olevaa kiitosta ja kehua osastomme henkilökun-

nalle kuin myös tietenkin oppilaille. 

 

Palaan vielä liitteen 12 palautteeseen, jossa erikseen mainitaan osaston tekemä työ opintonsa vä-

liaikaisesti keskeyttäneiden aktivoimiseen suorittamaan opintonsa loppuun (Get your degree fi-

nished eli suomeksi ProValka). Toimintaa voisi kuvata Matteuksen 18:12 sanoin seuraavasti: 
"Jos jollakin ihmisellä on sata lammasta ja yksi niistä eksyy, eikö hän jätä niitä yhdek-
sääkymmentä yhdeksää vuorille ja mene etsimään eksynyttä? Ja jos hän sen löytää, toti-
sesti minä sanon teille: hän iloitsee enemmän siitä kuin niistä yhdeksästäkymmenestä 
yhdeksästä, jotka eivät olleet eksyneet."  
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Prosessimetallurgian laboratorion historia ja nykyhetki 

 

Oulun yliopiston täyttäessä 40 vuotta Timo Paakki (1998) kirjoitti Kalevan pääkolumnissa artikkelin 
”Pohjois-Suomen Sampo”, jossa hän mainitsi mm. seuraavaa: ”Toisen maailmansodan tuhot oli 
pääosin korjattu, kun Oulun yliopistosta ryhdyttiin puhumaan tosimielessä. Hankkeessa oli muka-
na määrätietoista ja osaavaa väkeä. Mikä tärkeintä heidän tuekseen nousi koko Pohjois-Suomi? 
Samaan henkeen on toimittu Raahen Rautaruukkia sekä Tornion jaloterästehdasta puuhattaessa. 
Kaikki ne ovat osoittautuneet oivallisiksi laitoksiksi.” 

 
Sanomattakin on selvää, etteivät Timo Paakin mainitsemat metallurgiset yritykset toimi ilman kou-

lutettua ja osaavaa henkilökuntaa. Juuri osa tästä koulutustehtävästä on ollut ehkä se tärkein pa-

nos, minkä Prosessimetallurgian laboratorio Rautaruukki Oy:n, Outokumpu Oy:n ja Ovako Steel 

Oy:n vuonna 1991 lahjoittamana professuurina on yhteiseen pohjoisuusprojektiin tuonut. Profes-

soriksi silloin kutsuttiin Jouko Härkki, joka toimi professorina aina vuoden 2010 helmikuun loppuun 

asti. Liitteessä 14 on professori Härkin kirjoitus professuurin ensimmäisessä esitteessä.  

 

Laboratorion nykytilaan voi tutustua internet –sivun http://cc.oulu.fi/~pometwww/ avulla. Sieltä 

löytyy monen muun tiedon lisäksi myös mm. kaikki vuosikertomukset aivan alkuvuosia lukuun ot-

tamatta. Liitteessä 15 on Centre for Advanced Steels Research (CASR) lyhyt esite. Prosessimetal-

lurgian laboratorion sisällä toimivan CIRU –osaamisyksikön esittely liitteessä 16.  

 

Ehkäpä parhaimmat kiitokset Prosessi- ja ympäristötekniikan osastoon hyvin integroituneen labo-

ratorion perustamisesta ja edelleen kehittämisestä on antanut Rautaruukin entinen pääjohtaja 

Helge Haavisto Materia –lehden haastattelussa (Forsten 2005):  

 

 
 

Jos omakohtaisesti rooliani Prosessimetallurgian laboratorion alkuaikoinan ajattelen, niin eiköhän 

se ole tullut joukkuepelin lainalaisuuksien tunnustamisesta ja edelleen soveltamisesta, vaikka se ei 

ole niin helppoa yliopistomaailmassa ole ollutkaan. Professori Härkki kuvaa toimintaani laboratori-
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on ensimmäisellä 10 –vuotiskaudella liitteessä 17 olevassa, Tietopisto -lehden artikkelissa (Tahkola 

2001). Mukanaoloni myöhemmässä CIRU –vaiheessa on esitetty liitteen 18 työtodistuksessa 

(Härkki & Dahl 2010).  

 

Harjavallan aikaisen koulukaverini Anne Vihakaran (2006) väitöskirjan ”Patience and Understan-
ding – A Narrative Approach to Cross-Cultural Communication in a Sino-Finnish Joint Ven-
ture” yhtä lopputulemaa voidaan soveltaa myös prosessimetallurgian laboratorion alkuaikoihin: 

”Johdon hyvät suhteet ovat kaiken edellytys, mutta myös keskijohdolla on tärkeä tehtävä 
toimia kulttuurien välisenä puskurina. Ja ennen kaikkea, ongelmat ovat voitettavissa, 
vaikka niitä tässäkin tapaustutkimuksessa riitti heti yrityksen perustamisneuvotteluista 
lähtien.” 
 

Lähestyessäni asiaa omasta näkökulmastani, niin lainaan suoraan ajatuksia Juhani Tammisen kir-

jasta "Aurinkokuningas". Tammisen (2000) mukaan joukkueen toiminnan viisi tärkeää periaatetta 

ovat: ylpeys, joukkue ensin, kahden suunnan katu, energia ja keskittyminen:  
- Terve joukkueylpeys kasvaa teoista ja huolella rakennettuna siitä tulee pysyvä positii-

vinen asenne. 
- Pelaajan tulee tajuta, että joukkue tulee ensin. Kahden suunnan katu on kasvamista 

joukkuehenkeen: anna kunnioitusta, niin myös saat sitä.  
- Energia syntyy puolestaan positiivisuudesta, sillä vain typerys uskoo voittavansa jo-

tain negatiivisuudella. 
- Joukkueen henkisen valmentautumisen perussääntö: 95 prosentin keskittyminen on 

50 prosentin suoritus. 
 

Yritin tuoda perustamisvaiheen jälkeisiin pioneerivuosiin jotain sellaista, mitä olin oppinut Oulun 

Kiskon kapteenina 1970 –luvun lopussa ja 1980-luvun alussa. Kapteeni toiminnan päätavoitteena 

ei ole parhaan pelaajan pysti vaan se, että oma joukkue pärjää. Kapteenin rooli vaati viestintää 

moneen suuntaan: pelaajiin, valmentajaan ja seuran johtoon. Kaikki tämä piti tehdä kovassa pai-

neessa, jonka aiheutti yleisö ja tietenkin se, että joukkueeseemme oli kerääntynyt kaikki Pohjois-

Suomen sen ajan parhaat lentopalloilijat, joista monet etenivät myöhemmin eri tason maajoukku-

eisiin ja myös SM-mitalisteiksi tosin Etelä-Suomen joukkueissa; hyville henkilöille on aina vientiä. 

(Heino 2010) 

 

Prosessimetallurgian ”joukkueessa” oli vielä paljon kovempi painetila, sillä sijaitsevathan metallur-

gisen teollisuuden merkittävimmät yritykset (Tornion jaloterästehdas ja Raahen terästehdas sekä 

Kokkolan sinkkitehdas) Pohjois-Suomessa. Metallurgian ala on kovasti hidasliikkeistä, jolloin kvar-

taalit ovat huomattavasti pidempiä etenkin, kun on kysymys koulutuksesta ja tutkimuksesta. Uusi-

en ajatusten, kuten esim. joukkuepelaamisen, läpivieminen vaatii aikaa ja sinnikkyyttä. En osaa 
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sanoa varmuudella, onko väärin verrata tilannetta yliopistomaailmaan, mutta eivätköhän sielläkin 

perinteet ole sitkeitä jarruttaen välillä ilmeisen järkeviäkin uudistuksia. (Heino 2010) 

 

Toimintaan kannattaa ja pitää soveltaa ajatusta, minkä intialainen viisaus on kuvannut seuraavasti 

(Heino 2006): ”Toimia niin kuin jokaisesta teosta kypsyisi harvinainen ja ikuinen hedelmä 
ja kuitenkin tietää, miten mitätön oikeamielinen teko on kaikkeuden suhteen. Tuntea epä-
suhde ja kuitenkin vaeltaa, niin kuin suhteet olisivat inhimilliset. Olla kadottamatta näky-
vistä suuria ääriviivoja ja kuitenkin liikkua ahtaissa samalla luottamuksella, vakaumuk-
sella ja tyytyväisyydellä kuin piiri olisi suuri”. 
 

Opettajaesikuvat ja hyviä opetukseen liittyviä käytänteitä 
 

”Elämä on muuttumista; 
muuttuminen on kypsymistä; 

kypsyminen on itsensä uudelleen luomista.” 
- Opettaja Elsa Niskanen 

 

Ensimmäisenä opettajanani oli herttainen Elsa Niskanen, jonka eläkkeelle siirtymistä 1992 oli juh-

listamassa yli 50 % vuoden 1962 ensimmäisen luokan oppilaista. Enemmänkin olisi tullut, mutta 

silloin oli työpäivä ja kaikki eivät onnistuneet saamaan vapaata. Opettajan vaikutus ei jää pelkäs-

tään alakansakouluun, vaan siitä tulee joskus elinikäinen suhde. Seuraavassa on ohjeistus, jolla 

eka luokan opettajani muisti minua väitökseni jälkeen: ”Leppoisaa syksyn jatkoa, voit ehkä jo 
ottaa rennommin.” 
 

Muistelen myös lämmöllä kasvi- ja eläinopin sekä maantiedon opettajaa Aili Haapasaarta, biologian 

opettajaa Ia Pekoff-Lehtosta, kemian opettajaa Raili Thölixiä, historian opettajia Alli Kaskista, Esa 

Joutsenlahtea ja Kalevi Tarvaista, äidinkielen opettajia Liisa Keuroa, kirjailija Kaija Petäjä-Haikolaa 

ja Raili Joensuuta, kemian ja matematiikan opettajaa Leo Vesimäkeä, matematiikan opettajaa Mir-

jam Vesimäkeä sekä fysiikan ja matematiikan opettajaa Jouko Joensuun.  

 

Haapasaaren Aila toimi arvostamanani luokanvalvojana koko keskikoulun ajan. Hänen esimerkilli-

nen toimintansa oli jotain sellaista, jota käytin melkein yksi yhteen mallina Prosessimetallurgian la-

boratorion perustamisvaiheessa. Hyvin pitkälle samanlaisia olivat monet ongelmatkin, sillä jonne-

kin oli mahduttava ja tilasta oli puute. Keskikoulun luokanvalvojalle kuului myös yhteisöllisyyskas-

vatus erittäin hankalassa vaiheessa, jossa oppilaat ovat mössöaivoisia murrosikäisiä.  

 

Olen vieläkin pahoillani siitä, että välimme särkyivät loppuavaiheissa itsepäisyyteni takia. En suos-

tunut näyttelemään joulunäytelmässä, josta opettaja pahoitti mielensä. Minun ja luokanvalvojani 

kunniaksi pitää sanoa, että luin hyvin Ailin aineita kasvi- ja eläinoppia sekä maantietoa, ja hän an-
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toi niistä kaikista 9 keskikoulun päästötodistukseen. Toivottavasti nyt olen lopullisesti sovittanut 

silloisen ”rötökseni”, sillä olen joutunut näyttelemään moniakin roolihahmoja edistääkseni hyvänä 

pitämiäni asioita tai pärjätäkseni lentopallossa. 

 

En voi olla vieläkään hämmästelemästä sitä, miten jo Vesimäen Leo jaksoi vuodesta toiseen olla 

yhtä innostunut ja laittaa kaiken muistiin: tunnilla viittaamiset, vastaamiset, aktiivisuuden, väliko-

keiden numerot, jne; hämmästyttävä tyyppi ja mikä viitseliäisyys. Ihmettelen yleensäkin opettajie-

ni innostusta, miten he vuodesta toiseen jaksoivat.  

 

Rehtorit olivat rehtoreita ja he olivat keskikoulussa Joel Lehtonen ja lukiossa Jouko Joensuu. Jouko 

Joensuun muistan alati rauhallisena lukion rehtorina. Pahimmat sanat, jotka hänen muistan käyt-

täneen lukiovuosinani, olivat: ”Tuota, Mäkinen, se tuoli ei ole mikään keinutuoli”. Joukosta jos 

kestään huokui asiansa osanneen ihmisen arvovalta. Jos ihan rehellisiä ollaan, niin Jouko oli ja on 

minulle edelleen opettajana tavoittamaton esikuva rauhallisuudellaan ja ammattitaidollaan. 

 

Kielialueemme on niin pieni, jolloin vieraiden kielten sekä kirjallinen että suullinen hallinta on en-

siarvoisen tärkeää, jotta pysyy mukana alan kehityksessä. Vahvalla ammattitaidolla minua opetti-

vat myös Jerkko Antola, Klaus ja Joel Lehtonen, Lasse Joutsijärvi ja Pentti Junnila. Hannu Valka-

man, Paavo Riihivaraan ja Antti Koivusen voimistelutunnit antoivat hyvän pohjan ruumiillisen kun-

non ylläpitämiseen.  

 

"Terve sielu terveessä ruumiissa" on liikunnan tunnuslause eikä syyttä.  
Liikunta vaikuttaa positiivisesti mieleemme, terveyteemme ja hyvinvointiimme.” 

 

Taidepuolella en voi olla muistamatta innostuneita musiikin ja laulun opettajia Pirkko Virmavirtaa 

ja Jorma Kangasta sekä lukioaikaista kuvaamataidon opettajaani, taiteilija Tuula Jutia. Kädentaito-

jen opettamisesta vastasivat puolestaan Elsa Niskasen jälkeen Matti Parras, Holger Virmavirta ja 

Kauko Kuusisto. Matti Parras ja Holger Virmavirta olivat myös innolla mukana erilaisissa koulujen 

välisissä urheilutapahtumissa niin järjestäjinä kuin joukkueiden johtajina.   

 

Täällä yliopistolla ehkäpä parhaan kokonaisopetuksellisen esimerkin olen saanut syksyn 1974 Fy-

siikan peruskurssilta. Luento-osuudesta vastasi professori Jorma Kangas, joka opetuksessaan otti 

opiskelijat todella esimerkillisesti huomioon. Kun häntä siitä joskus hänen jo eläkkeellä ollessaan 

2000 –luvulla kiittelin, ehkäpä hiukan hämmentyneenä vastasi, että kyllä hän siihen pyrki ja muka-

va oli kuulla, että se myös sellaisena ymmärrettiin.  

 

Minun ryhmäni laskuharjoituksista vastasi Kauko Blomster, joka yliopisto-opettajana oli primus in-

ter parens. Myöhemmin puolustusvoimien palveluksessa ollut Kauko hallitsi sekä fysiikan että sii-

hen liittyneen matematiikan niin hyvin, että hänen tunneistaan tuli elämyksiä, jotka muistaa vielä-
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kin. Sen lisäksi hän sai meidät oppilaat yrittämään ja laskemaan kotilaskut, mikä edesauttoi kovas-

ti asian oppimista. Kaukon ei tarvinnut pitää mitään ihme tarkistusjärjestelmää, onko laskut lasket-

tu vai ei. Hänen arvovaltansa oli sen verran hyvä, että kukanenkin merkitsi omantuntonsa mukaan 

ne laskut lasketuiksi, jotka oli rehellisesti laskenut ja yrittänyt. Oikeinhan kotilaskun ei tarvinnut ol-

la, sillä hyvä yritys riitti bonuspisteiden saantiin.  

 

Myöhemmin Kemin teknillisen oppilaitoksen opettajana vaikuttanut Kauko osasi myös soveltaa se-

kä matematiikan että ballistiikan oppeja myös lentopallon leijasyöttöön. Oulun NMKY:ssä vaikutta-

neen Kaukon innostus lentopalloon oli samaa luokkaa kuin hänen asian hallintansa niin matematii-

kassa kuin fysiikassakin. 

 

Kevättalvella 1991 osallistuin Oulun yliopiston kielikeskuksen järjestämällä Sosiaalisen englannin 

kurssille, jonka opettajana toimi Suzy McAnsh. Suzy osasi olla mestarillinen kurssin vetäjä, sillä 

hänen tapansa johtaa toimintaa oli todella hieno ja tasapuolinen. Hän antoi kaikille tasapuolisen 

mahdollisuuden olla äänessä kannustaen hiljaisempia ja opettaen äänekkäimmille myös kuuntelun 

arvokasta taitoa. Sosiaalisen englannin kurssin sisältö oli seuraava: 

- Building awareness of learning styles and strategies, 
- Vocabulary building techniques, 
- Conversational stragies, 
- Transactional versus interactional orientation in conversation, 
- Cross-cultural differences and 
- Non-verbal behavior. 
 

En yhtään ihmettele sitä, miksi Suzy palkittiin Oulun yliopiston Hyvänä opettajana syksyllä 2009 

seuraavin perusteluin (Tunnustuspalkinto 2009): ”Englannin kielen lehtori Suzy McAnsh on ak-
tiivinen ja innokas opetuksen kehittäjä. McAnshin opetusajattelun ytimessä on kasvattaa 
opiskelijoista aktiivisia, kriittisiä ajattelijoita ja vastuuntuntoisia oppijoita. Suzy McAnsh 
on hyvä yhteistyökumppani, opiskelijoista huolta pitävä ja innostava opettaja luokassa ja 
sen ulkopuolella. Hän tekee jatkuvasti opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvää yhteistyö-
tä kielikeskuksessa ja koko Oulun yliopistossa sekä kielen opetuksen erilaisissa kansalli-
sissa ja kansainvälisissä verkostoissa.”   
 

Sirpa Nelon ja Esa Muurisen kanssa muodostimme vuosien 1991 – 1996 aikana Lämpö- ja dif-

fuusitekniikan laboratorion assistenttikolmikon tai tarkalleen ottaen assistenttikaksipuolikkaan, sillä 

minä toimin suuren osan aikaa osaksi prosessimetallurgian laboratoriossa (Heino 2006). Sanotaan 

yleisesti, ettei jaettu vastuu ole kenenkään vastuu. Vastuuntuntoisten ja korkean työmoraalien 

omaavien Sirpan ja Esan kanssa pystyimme romuttamaan myös em. väitteen.  
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Turhaan ei arvostamamme kollega saanut yliopiston tunnustuspalkintoa myöhemmin toimiessaan 

Sähkötekniikan osaston opetuksen kehityspäällikkönä (Tunnustuspalkinto 2009): ”Kehityspääl-
likkö Sirpa Nelo työskentelee sähkö- ja tietotekniikan osastolla opinto- ja taloushallinnon 
vastuutehtävissä. Hän vastaa osaston taloussuunnittelusta ja seurannasta. Hänen tehtä-
viinsä kuuluu myös osaston opetuksen laatuun ja tuloksellisuuteen tähtäävien toimenpi-
teiden koordinointityö. Sirpa Nelon työ on ollut merkittävää opintojen vauhdittamiseen täh-
täävissä hankkeissa. Tässä työssä hänellä on ollut tärkeä rooli myös koko teknillisen tie-
dekunnan tasolla.  Sirpa Nelon yhteistyökykyistä, tasapuolista ja joustavaa työotetta ar-
vostetaan osaston ja tiedekunnan kansainvälistyvissä työyksiköissä.” 
 

Hyvää yhteistyötä voi tehdä myös ajan pituussuunnassa, vaikka yhteistyön kaikki tekijät eivät koh-

taisikaan (Heino 2006). ”Metallurgiset prosessit -kurssille tarkoitettua uudistettua kurssima-
teriaalia ja kurssia yleensä ei tarvinnut rakentaa tyhjän päälle, vaan se oli jatkoa Jarmo 
Liljan ja Salla Sundströmin alkamalle opetustyölle ja heidän kirjoittamalleen opetusmonis-
tesarjalle "Metallurgin hyvä tietää; Metallurgiset prosessit I – IV”. Huomasimme Eetu Heik-
kisen kanssa, kuinka valtavan työmäärän Jarmo ja Salla aikoinaan olivat tehneet. Sallan 
ja Jarmon lisäksi saimme kiittää myös Metallurgiset prosessit–kurssin myöhempiä opetta-
jia Seppo Ollilaa ja Riikka Heiniemeä heidän jälkeensä jättämästä materiaalista sekä al-
lekirjoitaneen käymistä rakentavista keskusteluista liittyen kurssin kehittämiseen.” 
 

Sen jälkeen ei ollutkaan lainkaan vaikeaa ”lahjoittaa” perintö kurssin seuraavalle vastuuhenkilölle 

Timo Paanaselle, joka entisestään kehitti opetusmateriaalia ja terävöitti opetusta. Kurssin opettaji-

en jäljiltä hyllyssäni onkin opetusmateriaalia noin 2 m, mitkä Timo Rautaruukille lähdettyyään pyy-

si minua säilyttämään kootusti. Lisäksi ovat digitaaliset tallenteet ja eri metallurgisten prosessien 

raaka-aine-, välituote- ja tuotenäytteet, joita edelleen käytetään visualisoimaan opetusta. 

 

Metallurgian ja yleensä prosessiteollisuuden alueella opetustyössätoimiessaan on ensiarvoisen tär-

keää ymmärtää myös sen opiskelijoiden todennäköisten rekrytoitumistyöpaikkojen laina-

alaisuuksia. Tästä minulle jäi omakohtaisesti erittäinen hieno muisto aloittaessani Metallurgiset 

prosessit –kurssin luennoinnin vuonna 1997: ”Koska en halunnut opiskelijoille puuta heinää 
puhua, kävin”haalariharjoittelussa” Outokummun Harjavallan tehtailla tutkija Don Simo-
lan ja entisen metallurgiopiskelijamme, käyttöinsinööri Pekka Pyykön toimiessa opastaji-
na. Samalla myös pohjustettiin uutta ”Metallurgiset prosessit –opintomonistetrilogiaa”.” 
 

Silloiselta kollegaltani Eine Pölläseltä sain vuonna 1991 erittäin hyvän ohjeen aloittaessani Aineen-

siirron laskuharjoitusten vetämisen: ”Muista laskettaa tunnilla mahdollisimman paljon ja jätä 
omat kalvosulkeiset vähemmälle.” Tärkeintä ei siis aina ole opettaminen vaan oppilaan opette-

leminen ja omakohtaisen tekemisen kautta oppiminen.  
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Nykyisin jo viralliseksi osaksi opetukseen hyvin läheisesti liittyvässä ns. omaopettajatoiminnassa 

olen myös ollut mukana. Omaopettajatoiminnan yksi keskeinen tehtävä on saada laskettua kyn-

nystä, joka uusilla opiskelijoilla on opetushenkilökunnan suuntaan. Onnistuneessa omaopettaja-

ryhmissä tutustutan sekä osastoon että myös eri opintosuuntiin, koska yksi opiskelun alkuajan tär-

keimmistä asioista on löytää oma opintosuunta.  

 

Parhaimmillaan omaopettajatoiminta on loppujen lopuksi hyvin interaktiivista, sillä sen lisäksi, että 

opiskelijat saavat haluamaansa tietoa, pysyy myös opettaja kiinni siinä maailmassa, jossa opiske-

leva nuoriso elää. Hyvä tiimityöskentely jää pelkästään opiskeluaikaan, vaan sinä aikana luodaan 

pohjaa myös opiskelijoiden valmistumisen jälkeiseen aikaan.  

 

Opetus voi olla myös hyvin luovalla tavalla osa tutkimusta. Rolf Nevanlinnan mielestä luentokurssin 

pitämisessä on kaksi päämäärää: antaa parastaan kuulijoille ja oppia itse uutta (Lehto 2001). Hyvä 

luento edellyttää luennoitsijan huolellista perehtymistä aiheeseen, joka sitten luennon aikana kir-

kastuu luennoitsijalle selvemmin kuin luentoa valmisteltaessa. Edellä esitettyyn tulisi vielä lisätä 

valveilla olevilta ja valveutuneilta kuulijoilta saatavat palautteet ja mahdolliset ideat.  

 

Lentopallo- ja beachvolley -uran aloitus Harjavallassa 

 

Lentopallo- eli oikeastaan beachvolley -uran alku ei ollut mitään ruusuilla tanssimista vaan pa-

remminkin päinvastoin. Meitä oli kymmenkunta poikaa ja pelasimme Outokummun asuntoalueella 

Saimaantien ja jalkapallokentän välissä sijainneiden mattopuiden ylitse. Jos oli verkko koko lailla 

kova, niin alustana ollut hiekka muistutti enemmän sitä soraa, jonka seuloimme Linnanmaan 

beach-kentältä pois.  
 

 
Syödäkö vai eikö syödä pallo; lajin valinta ei näytä valjenneen 
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Lentopalloura rupesi pikku hiljaa urkenemaan Harjavallan silloisessa hyvinkin korkeatasoisessa len-

topallokulttuurissa keskikoulun, lukion ja Harjavallan Työväen Urheilijoiden joukkueessa pelaten. 

Välillä into taisi mennä yli ymmärryksen, sillä parhaana iltana saatoin käydä kolmen eri joukkueen 

(HTU, Haka ja Jymy) tai harrastajaryhmän harjoituksissa. Pelasin muistaakseni välillä myös Harja-

vallan opettajanaisten vuorolla, sillä naisten verkko oli sopivalla korkeudella ajatellen omaa silloista 

ikääni. Olisiko aika tehnyt kierroksen, koska taas pelikavereina hiukan silloisia opettajia nuorem-

mat tytöt ja verkkokin usein naisten korkeudella. 

 

Ehkäpä tärkeimmät pelit ja harjoitukset tulevaisuutta varten olivat kausina 1972 – 74 HTU:n kak-

kossarjan joukkueessa, jossa sai hyvät lähtökohdat niin kilpailullisessa kuin yhteisöllisessä mielessä 

tulevaisuuden yhä koveneviin koitoksiin niin urheilussa, työelämässä kuin yhteiskunnassa yleensä. 

Kakkossarja oli silloin toisiksi ylin sarjataso.  

 

Vielä ovat monet silloiset pelikaverit Nurmen Pertti, Röksän Tarmo, Kauniston Raimo, Kivelän Veli-

Matti, Koskelan Matti, Lehtisen Matti, Mäntysen Mikko, Niemen Jarmo, Mäkitalon Kari, Lehtisen 

Mauri, Järvisen Seppo, Grönroosin Mikko, valmentaja Kinnusen Jussi ja yhdysmies Heinen Aatto 

hyvässä muistissa.  

 

Kauden 1973 – 74 fysiikkavalmentajanamme toimi Harjavallan sairaalan kunto-ohjaaja Tauno Lai-

ne. Tauno oli samalla Harjavallan Sairaalan puulaaki- ja sarjajoukkueen kapteeni pitkän aikaan. 

Monta kertaa sairaalan porukkaa vastaan tuli lukion joukkueella pelattua ja yhtä monesti saimme 

turpiin, missä ei kyllä ollut mitään häpeämistä, sillä sen verran laatuisa oli vastustaja.  

 

Taustalla hääri vielä muissa HTU:n joukkueissa sekä Outokummun työpaikkajoukkueissa pelannut, 

todella taitava passari Vuorisen Kalle, joka pelasi Suomen maajoukkueessa 1960 –luvun vaihteessa 

ollen ensimmäinen lentopallon Suomen mestari Porin Pyrinnön paidassa vuonna 1957. Kallen 

kanssa pelaamme edelleen Harjavallan Vinnareen koulussa Harjavallassa käydessäni. 

 

HTU:n pelaajista ehkäpä kaksi jäi kuitenkin eniten mieleen. Toinen oli Nurmen Pertti, joka oli hyvin 

kannustava pelaaja tukien nuorta miestä todella hienolla tavalla; minä tahdoin olla silloin hiukan 

totinen torvensoittaja ja jännittäjätyyppi. Pertin hienosta käytöksestä on varmasti jäänyt vaikuttei-

ta liitedokumentin 18 kirjoituksessani, jossa olen 2000 –luvun alussa Oulun Yliopiston Urheiluseu-

ran tytöille valottanut periaatteitani ja käsityksiäni lentopallosta yhteisöllisenä joukkuepelinä. Eivät 

ne ajatukset silloin valtavirran mukaisia ole, mutta toivotaan, että jotain tulevaisuuden enteitä niis-

sä toivon mukaan on. Tuohon kirjoituksen vaikutti myös aikoinaan sympaattinen alakansakoulun 

opettajani Elsa Niskanen, joka toimissaan 1960 –luvulla oli ilmeisesti kovasti aikaansa edellä.  
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Minä luulen, että mahdollisesti hiukan pehmeämpi johtamis-, ym. käyttäytyminen voisi pitkässä 

juoksussa auttaa myös siihen maineeseen, joka meillä kansakuntana on, jos on uskominen Säntin 

(2008) seuraavan sivun kirjoitukseen ”Väkivallan nobelistit”.  

 

 
 

Toinen HTU:n aikainen pelaaja Röksän Tarmo oli lentopalloilija Jumalan armosta. Hän on lahjak-

kain ja teknisin koskaan näkemäni ns. iso pelaaja sekä persoona isolla P:llä. Tarmo on ollut ns. 

lentopallotaiteellinen innoittajani, joka jo ennen Tomas Wojtowitzia hakkasi kolmesta kuin kone.  

Puolalainen Thomas Wojtowitz on yksi lentopallon legendoista, jonka ansiota hyvin pitkälle on 

Puolan olympiavoitto 1976 Montrealin kisoissa; loppuottelu Puolan ja Neuvostoliiton välillä on yksi 

lentopallon klassikoista. Siinä Puolan maajoukkue toi mukaan uuden ulottuvuuden eli kolmen met-

rin hyökkäyksen, jota Tarmo tosin oli harrastanut Kiukaisten Kisailijoissa hyvällä menestyksellä 

Koivumäen Simon toimiessa taitavana passarina.  

 

Tarmon eriskummallisiin ja vastustajia hämmentäviin tempauksiin, meinasi välillä oma porukkakin 

seota ja niin kävi kerran myös minulle, kun olimme Hämeenlinnassa 1997 pelaamassa ensimmäis-

tä Ay- ja työpaikkajoukkueiden mestaruusturnausta. Mutta annetaanpa Parkkisen Jukan kertoa, 

miten silloin kävi (Parkkinen & Heino 1997): ”Viimeinen sijoitusottelu Helsinkiläistä KTV:tä 
vastaan oli sitten kahden väsyneen joukkueen ja kahden 15 vuoden takaisen SM-sarjan 
tähtipelaajan iloinen kohtaaminen. ‘Spede’ Kytö ja Jyrki Heino pitivät pelin ajan sellaista 
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elämää, että TEK:n nuori joukkue meni aivan totaalisesti sekaisin. Se, minkä piti hämmen-
tää vastustajaa ja nostaa oman joukkueen suorituskykyä, toimikin niin, että oma joukkue 
hämmentyi ja vastustajan suorituskyky ei ainakaan huonontunut. Tuloksena oli jälleen 
tiukka tappio tie brake -erän jälkeen.” 
 

Ehkäpä nuorilla miehillä oli silloin vielä paras valmennus- sekä yksilö- että joukkuetaktiikan oppikir-

ja eli Linnan ”Tuntematon sotilas” vielä lukematta. Siitä olen ammentanut parhaat vinkeeni sekä 

oppinut myös joukkueyhteisöllisyyttä. Tuntemattoman Sotilaan perusfilosofiastahan löytyy hyvän 

yhteisöllisyyden ja joukkuepelin peruslainalaisuuksien hallinnan lisäksi mm. seuraavaa: “Lehdon 
lujuus”, “Kariluodon into”, “Vanhalan huumori”, “Honkajoen narrinrooli”, “Rokan kyky 
taistella yksin kuin joukkueen etu huomioiden”, “Rahikaisen kierous”, “Viirilän kylähul-
luus”, “Hietasen valoisuus”, “Lahtisen nöyryys” ja kruununa kaiken yllä “Koskelan itse-
ään korostamaton mutta kaikkien hyväksymä johtajuus ja sen ilmentyminen vain silloin 
kuin tarvitaan sekä tietenkin oman esimerkin näyttäminen tarvittaessa”.” 
 

Liitteessä 20 oleva Oulun Kiskon kotisivulta otettu vuosia 1978 – 1981 koskenut, Matti Ländenin 

(2010) tekemä ja kirjoittama haastattelu on omalta osaltani tapani kunnioittaa alun perin Kiukai-

sista lähtöisin ollutta Röksän Tarmoa, joka aivan hiljan siirtyi sinne, missä passit ovat aina koh-
dallaan.  

 

Kyllähän ne Tarmon passit kohdalleen osuivat täällä maan päälläkin. En voi myöskään kieltää 

Tarmon esikuvallista vaikutusta joihinkin värikkäisiin temppuihini, joita ei vielä Harjavallassa tullut 

harrastettua, koska opissahan silloin vasta oltiin. 

 

Erotuomarin toiminta ja johtajuus 

 

Kolmas 1970 –luvun alun HTU:n joukkueen jäsen, jonka haluan näin jälkikäteen erityisesti mainita, 

on valmentajamme ja huoltajamme Kinnusen Juhani, joka myöhemmin siirtyi tuomarin tehtäviin. 

Siinäkin tehtävässä kohtasin Jussin keväällä 1980. Raskas kausi 1979 - 80 huipentui nousukarsin-

tojen ratkaisuotteluun Vammalassa Satakunnassa. Kapteenilla ei siinä pelissä ollut muuta kuin 

keskittyä omaan suoritukseen, sillä joukkueemme lataus oli todella huippuluokkaa. Tärkeimmäksi 

suoritukseksi pelissä jäi se, että kävin sanomassa tuomarille kesken pelin, että hän tuomitsi oikein. 

 

Kinnusen Jussin tiesin rehdiksi ja oikeudenmukaiseksi tuomariksi, jolloin tuomarityöskentelyyn ei 

tarvinnut kiinnittää mitään huomiota. Pelissä tuli kuitenkin ns. tulkintatilanne, jonka silloisen otte-

lun avainpelaajamme mielsivät epäoikeudenmukaisesti tuomituksi ja silmät paloivat hehkuvina hii-

linä siihen malliin, että pian jompikumpi lähtee sanomaan. Tällöin on aina mahdollista, että ote 

herpoaa ratkaisevaksi ajaksi ottelun voittoa ajatellen.  
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Minä en tilanteessa nähnyt mitään väärää, koska tunsin tuomarin ja luotin häneen. Kapteenina 

minun oli kuitenkin reagoitava ja kiipesin tuomaritorniin sanomaan tuomari-Jussille, että oikein 

tuomittu ja jatkahan samaan malliin. Pojat tietenkin luulivat minun tuomaria sopivasti moittineen 

sekä tyytyivät siihen ja rauhoittuivat. Peli voitettiin ja pelin jälkeen Jussi sanoi minulle, ettei hänel-

le kukaan ole ennen sanonut noin. 

 

Aina ei ollut Jussin kaltaisia rehellisiä tuomareita. Vammalan ratkaisuotteluun valmistauduttaessa 

pohjoisen pojilla olivat tunteet pinnassa, mitä kuvaa Ländenin Matin (2010) tekemän haastattelun 

osio, jossa Haapakosken Matti muistelee rehellisen suoraan tapaansa aiempia tapahtumia 1970 –

luvulta: ” – Etelän pojat eivät tainneet haluta Oulun punaista porukkaa mestaruussarjaan, 
lataa Matti ja kertoo erään esimerkin. – Saarijärvellä v. 1971 pelatuissa SM – karsinnoissa 
erotuomari vihelsi heti alkuun passarillemme Hanhelan Oselle 12 käsittelyvirhettä ja jou-
duimme vaihtamaan passaria – se oli siinä!” 

 

Tuomarin toiminta muistuttaa yhdellä tapaa johtajan toimintaa, sillä hän on parhaimmillaan silloin, 

kun ei kukaan häntä huoma ja asiat etenevät hyvin. Muukkosen (2008) mukaan “Reilu johtaja 
säästää sydäntä”: ”Ottaako rinnasta? Vaihda työpaikkaa. Se saattaa auttaa. Epäoikeu-
denmukainen päätöksenteko on nimittäin yhteydessä huonoon terveyteen. Oikeudenmu-
kaiseksi koettu kohtelu vastaavasti vähentää sairastumisriskiä. Englantilaisessa, valtion 
virkamiehiä koskeneessa Whitehall II -tutkimuksessa korkea oikeudenmukaisuus pienensi 
sydäntautiriskiä 30 prosenttia verrattuna keskinkertaiseksi tai heikoksi koettuun oikeu-
denmukaisuuteen.  
 
Pumppu ja pää kestävät paremmin, jos pomo on reilu. Tämän todistaa moni muukin tutki-
mus. Työterveyslaitos on tutkinut päätöksenteon ja johtamisen oikeudenmukaisuuden ter-
veysvaikutuksia jo pitkään ja päätynyt samaan tulokseen. Jos oikeudenmukaisuus on 
näin elintärkeää, miksi pomo ei sitten ole reilu?  
- Johtajalta saattaa puuttua jämäkkyyttä tai johdonmukaisuutta, eettiseen johtamiseen 

erikoistunut psykologi Erika Heiskanen Novetoksesta kertoo.  
 
Kohtelun oikeudenmukaisuus tarkoittaa, että ihmisiä kohdellaan kunnioittavasti, rehelli-
sesti ja ystävällisesti. Johtaja saattaa olla omasta mielestään reilu ja oikeudenmukainen, 
mutta työyhteisö kokee asian toisin.  
- Jämäkällekin saattaa syntyä sokeita pisteitä. Jostain syystä toisen ehdotuksille sano-

taan aina kyllä ja toisen ei. Johtaja ei näe, että näin syntyy suosikkijärjestelmä, Heis-
kanen sanoo. " 
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Päästiinpä sitten sellaiselle alueelle, josta onkin yliopistoyhteisössä hyvä jatkaa, mutta se onkin 

toisen kirjan paikka; onko se sitten uusi väitöskirja vai jotain muuta, sen näyttää aika. Jos kerran 

harrastusmieltä on näin paljon ollut, niin mikseipä sitä voisi harrastaa jatkossakin hiukan kevyem-

mästi, jos siihen vielä liittäisi oman toisen väitöskirjan aikeen, joka sisältäisi Johtajuuden, yhteisöl-

lisyyden ja voimaantumisen sopivasti eri tilanteisiin sovellettuna.  

 

Ehkäpä yhden kauneimman johtamisen ideaalin on kuvannut ye. eversti ja valt. tohtori h c. Wolf 

H. Halsti kirjassaan ”Aika vaatii veronsa. Muistelmat 2. 1939 – 1948”. Hänen kuvaamansa kenraali 

Selim Isaksson oli vastuussa Summan lohkosta, jossa Halsti toimi huoltopäällikkönä. (Halsti 1974) 

 

 

 
 
 

 



 49

 
 

Koivusen (1997) Hiljainen tieto – kirjasta löytyy myös seuraava viisaus koskien Halstin edellä ku-

vaamaa johtajuutta: ”Hiljainen johtaja antaa ryhmänsä toimia. Hänen voimansa ei perustu 
tiukkaan ohjeistukseen tai tarkkoihin koodattuihin tehokkuusmittareihin vaan siihen, että 
hän antaa ihmisten oman hiljaisen tiedon vaikuttaa työhön. Parhaat johtajat unohtuvat, 
koska heille prosessi on tärkeämpää kuin omiin nimiin kirjatut saavutukset. Viisas johtaja 
on taustalla helpottamassa ihmisten työtä. Hänen suurimmat ja tärkeimmät ratkaisut jää-
vät huomiotta. Johtajan tärkein ominaisuus on vaatimattomuus ja kohtuullisuus sekä ta-
pahtumien ymmärtäminen. Ponnistelemalla ei saavuteta parasta lopputulosta. Olemalla 
hiljaa ja näennäisesti tekemättä mitään keskitytään ja ymmärretään toiminnan olennaiset 
kohdat. Suuren johtajan tunnistaa siitä, että kun hän on tehnyt työnsä, ihmiset sanovat: 
”Me teimme sen itse.” 
 

Vaikka tässä kirjassa on kyseessä hiukan erilainen johtajuus kuin sotilasjohtaminen, niin jatkan sii-

tä huolimatta otteilla kahdesta kirjasta: Seppälä”Kenraali ja pahat linnut” ja Halstin ”Lapin sodas-
sa”. Seppälä (1984) on laittanut kenraali Siilasvuon sanomaksi mm. seuraava: ”Kenraali Siilas-
vuo muistutti, että upseerin tulee olla alaisiaan kohtaan oikeudenmukainen: ”Hän ei saa teh-
dä pienintä erotusta rikkaan ja köyhän välillä, ei vieraan ja sukulaisen. Hänen tulee muistaa, etteivät kaikki 
ole yhtä hyvin kehitetyt, eivät ruumiillisesti eivätkä henkisesti, ettei siis kaikilta voi vaatia samaa.” Komen-

taja Siilasvuo muistutti myös, että moraalisesti epäilyttäviä aliupseerikokelaita ei saanut 
edes ehdottaa alikersanteiksi:”Kunniallisesta ja luotettavasta alokkaasta, joka lahjoiltaan ei ole niin 
loistava, tulee parempi aliupseeri kuin lahjakkaasta mutta moraalisesti heikosta miehestä”.” 

 
Halsti (1972) on ”Lapin sodassa” -kirjassaan kirjoittanut mm. seuraavaa: ”Kuitenkin kaikitenkin, 
johtajankyky ja sen edellytyksenä oleva inhimillisyys, lähimmäisenrakkaus ja sisäinen lu-
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juus yhtyneinä vaatimattomuuteen ei ole mikään yhden kansanosan privilegio vaan Juma-
lan lahja, joka saattaa viihtyä töllissä jos linnassakin. Sen omaaminen on upseerille kaik-
kea muuta tärkeämpi ja sitä hänessä on ensimmäiseksi etsittävä. Kuitenkin se on sangen 
harvinainen ominaisuus, ja sen vuoksi se on hyvin monessa tapauksessa korvattava kas-
vatuksen luomalla tottumuksella ja kovalla kurilla.” 
 
Lopuksi vielä pieni ote samaisesta Halstin (1972) kirjasta: ”Tilalle muodostettiin Ryhmän esi-
kunta ja komentajaksi tuli eversti Puroma. Ilomme oli suuri ja vilpitön. Ruotsin rajan lähei-
syys loi eräitä olosuhteita, joista aloimme selviytyä vasta Puroman johdon alaisina. Se ai-
ka oli meille kaikille onnellista ja opettavaista aikaa. Minäkin tulin näin näkemään, että 
suuri komentaja myös voi olla hyvä, sydämellinen ihminen, vaatimattomista vaatimatto-
min oman persoonan suhteen ja joustava kuin ammattidiplomaatti.”  
 

Palaan takaisin lentopalloerotuomareihin kertoakseni toisesta Harjavallan aikaisesta tuomarista, 

myöhemmästä Harjavallan palopäälliköstä Tauno Soraluomasta, joka kerran kaudella 1972 - 73 

neljännen ja viiden erän välisellä tauolla puhutteli minua seuraavasti: ”Poika, voisin viheltää jo-
kaisen kosketuksesi, mutta kun näen, että jännität niin paljon, olen jättänyt sen tekemät-
tä.”  
 

Taunon puhuttelu oli kannustus parantaa sormilyöntiä ja aikaa myöten se onnistuikin käsityöläis-

suvun poropeukaloiselta jälkeläiseltä. Jännityksenkin sain kanavoitua harjoittelun ja keskittymisen 

ansiosta toimintaa stimuloivaksi lisävoimaksi, jolloin Oulun lentopalloelämä saikin suhteellisen vä-

rikkään lentopallon kohtuutaitajan.  

 

Pieksämäen NMKY:n pelaajavalmentajan, Reino Kososen vaikutusta seuraavan sivun Kalevan ku-

van yhteisölliseen ja dynaamiseen tuuletushetkeen ei voi kieltää vaan paremminkin päinvastoin. 

Kuva on otettu vuoden 1981 alussa, jolloin pelasimme Oulussa yli tuhannen katsojan edessä me-

nestyksekkäästi silloista moninkertaista Suomen mestarijoukkuetta Pieksämäen NMKY:tä vastaan. 

Kuvassa ovat allekirjoittaneen lisäksi Matti Haapakoski, Timo Kenakkala, Seppo Saarinen, Eero Ala-

talo ja Pekka Vesanto sekä tuomarina Kari Talsta. Vaihdosta kentälle merkittävään rooliin kysei-

sessä pelissä tuli myöhemmin Tuomo Niemi. 

 

En voi myöskään kieltää monien muiden pelikaverien ja henkilöiden vaikutusta moniin urheilun ja 

myöhempiin työelämän tuuletustilanteisiin (Heino 2006): ”Aina ei ole myötäsukaan silitetty ja 
välillä on tullut ”keppiä” kuin Timo Nummelinille aikoinaan hänen seisoessaan vastusta-
jan maalin edessä tekemässä tilaa oman joukkueen muiden pelaajien tehdä maaleja. Ai-
empaa valmentajaani Lasse Järvenpäätä kiitän niistä opeista, jotka ovat minua siivittä-
neet eteenpäin monissa vastatuulissa mahdollistaen mm. tämän työn tekemisen. Eivät ne 
opit aina niin mukavilta tuntuneet, vaikka ovatkin hyviksi osoittautuneet. 
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”Kepin” saamiseen on saattanut vaikuttaa myös satakuntalainen luonne sanoa kovaa ja 
kaunistelematta. Asiaa joskus Harjavallan kirkkoherralle Veijo Järviselle valitettuani hän 
epäili minulta puuttuvan diplomatian taitoja. Entisille pelikavereileni Raimo Körkölle ja 
Tuomo Niemelle sekä Tuomon vaimolle Pirkolle kiitos tuesta silloin, kun sitä tarvittiin. Matti 
Haapakoski on ollut pelikaveri, johon on voinut luottaa sekä häviön hetkinä että voiton 
päivinä. Tapio Peltonen opetti esimerkillään lähtemään kentältä häviönkin jälkeen voitta-
mattomana. Reijo Eerolan kanssa meillä on harvinaisen yhtäläinen käsitys joukkuepe-
laamisen perusperiaatteista, mikä oman tien kulkijaa on tavallaan suuresti rohkaissut.” 
 

Ensikokemukset prosessiteollisuudesta Harjavallan Kemirassa 

 

Ensimmäiset kokemukset prosessiteollisuudessa työskentelystä sain Harjavallan Kemirasta, jossa 

olin kesäharjoittelijana neljänä kesänä 1970 –luvulla. Sanottakoon näin jälkikäteen, että Harjaval-

lan Kemira oli edelläkävijä siinä, mitä tulee työyhteisöllisyyteen. Siellä oli mukava olla töissä, vaik-

ka kaikki työtehtävät ei niin mukavia aina ollut. Prosessihommissa joutuu tekemään kaikenlaista ja 

se ei aina ole kovin puhdasta puhumattakaan siitä, että joutuu tekemisiin vaarallisten aineiden 

kanssa. Vanhempien työtekijöiden neuvojen ja ohjastamisen tärkeys korostuu em. työskentely-

ympäristössä. 
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Työpaikkalentopalloakin tuli harrastettua joskus ruokatuntisin Harjavallan Kemiran yhtä karulla 

alustalla kuin oli Outokummun alueen mattopuiden yli pelatessa. 1970 –luvulla Kemiran tehdas-

alueella ollut verkko oli kuitenkin oikea lentopalloverkko. Pelimiesten innossa ei ollut moitetta vaan 

paremminkin päinvastoin; innokkaimmilta taisi jäädä välillä eväät syömättä, että pääsi ajoissa ken-

tälle eikä kentän laidalle odottamaan vuoroaan. 

 

Olen kuullut jälkeenpäin, mitä työilmapiiri voi pahimmillaan olla ja se on tuonut perspektiiviä ver-

tailuun. Tämän takia voinkin sanoa, että työilmapiiri Harjavallan Kemirassa oli tosi hyvä ja meidät 

kesätyöntekijät otettiin vastaan todella hienosti. Mitään kusetusta ei ollut, vaikka tietenkin aina 

pikku koninleikkiä harrastettiin; työllä ei simputettu eikä myöskään esimiehissä ollut moitetta vaan 

paremminkin päinvastoin. 

 

On niin monta henkilöä, josta oman juttunsa voisi kertoa, mutta kuitattakoon ne kaikki sillä nyky-

ään Harjavallan torilla kesällä käydessäni etenemisnopeus on n. 0,1 m/min ja ei aina sitäkään. 

Vastaan tulee niin paljon entisiä Kemiran entisiä jo eläkkeelle jääneitä työntekijöitä. Työhuoneeni 

seinällä on edelleen Jokirannan Erkin lähettämä, työkaverien allekirjoituksella varustettuun vane-

rinpalaan liimattu puuvillainen paidankaulus, joka jäi kesän 2009 jälkeen tehtaalle.  
 

 
 

Kuten aiemmat positiiviset kokemukset koulusta ja lentopallourani alkuvuosista Harjavallassa niin 

myös työskentelyni Harjavallan Kemirassa 1970 –luvulla loi pohjaa Pohjan Prikaatin aliupseerikou-

lun julkaisun ”Pohjan pojan” liitedokumentissa 21 olevaan tukijääkärikirjoitukseeni (Heino 1983); 

hiukan pehmeämpi alku takaa mielestäni paremman onnistumisen miljöössä kuin miljöössä.  

 

Vuonna 1987 pääsin sitten takaisin Oulun yliopistoon töihin ja pikku hiljaa myös aloittamaan jatko-

opinnot. Yhtenä syynä saattoi olla Oulun työsuojelupiiristä saamani liitteen 22 työtodistus, jonka 

hyvyyteen vaikutti varmasti myös Harjavallan Kemirasta saamani vaarallisen työpaikan edellyttä-

mät hyvät teoreettiset ja käytännön opit (Ryhänen 1987). Työsuojelupiirin aikaisesta työn kuvasta 
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oli myös se etu, että aikaa myöten silloinen päähankkeeni Onnettomuus- ja suuronnettomuusris-

kialttiiden työpaikkojen kartoitusprojekti oli muodostava yhden väitöstyöni kulmakivistä.  

 

Työtodistuksen allekirjoittaja, piiripäällikkö Aulis Ryhänen pyysi minua jatkamaan Työsuojelupiirin 

tehtävissä tavalla tai toisella, mutta totesin kiinnostukseni olevan enemmän ympäristöasioissa, 

joista olin diplomityönikin tehnyt vuosikymmenen alussa. Samalla kuitenkin sanoin, etten miten-

kään väheksy työsuojeluviranomaisten arvokasta työtä vaan paremminkin päinvastoin. Esimerkiksi 

henkinen työsuojelu oli juuri silloin nousemassa työsuojelutoiminnan yhdeksi painopisteeksi. Toin 

kuitenkin keskustelussamme esille epäilykseni siitä, miten työsuojeluhenkilöt pystyvät puuttumaan 

työyhteisöjen kiusaamistapauksiin ulkoapäin. Valitettavasti olin epäilyissäni aika oikeassa työsuoje-

luhenkilöstön hyvistä pyrkimyksistä huolimatta. 

 

Seuraava lainaus on otettu suoraan yhden 2000 –luvun alun työllisyyskurssin ryhmätyöstä (Huru 

ym. 2005): ”Hyvän johtajan pitää tietää, mikä on hänen työyhteisönsä tilanne. Jos tilan-
teeseen joudutaan puuttumaan ulkoa päin, on jotain vialla ja yhteisöstä jokainen pitäisi 
panna vähintään tunnekoulutukseen. Pitäisikö työilmapiiri tarkistaa työterveydenhuollon 
rutiinikäynnein siinä missä työympäristö ja –ergonomiakin? 

  

Ehkä joskus tulevaisuudessa hymähtelemme tämän päivän työpaikkakiusaamiseen ja 
sen käsittelyyn tai vielä pahemmin käsittelemättä jättämiseen samoin kuin nyt ajattelem-
me toisen maailmansodan juutalaisvainoista. Ehkä vähitellen kasvaa uusi tunneälytaidoil-
la kasvatettu sukupolvi ja työyhteisöt kukoistavat; toivotaan ja pyritään siihen. Tuskin on 
syytä pelkästään esimiestä syyllistää, sillä onhan työpaikalla muitakin ihmisiä: 
 

”Suurin tragedia eivät ole pahat ihmiset, 
vaan hyvien ihmisten hiljaisuus.” 

- Martin Luther King  
 

Miksi useissa kiusaamistapauksissa puututaan kiusatun persoonaan sekä häntä tutki-
taan ja syyllistetään? Onko väkivalta missään tilanteessa oikeutettua? Miksi henkistä vä-
kivaltaa ei kohdella kuten fyysistä ja rangaista samaan tapaan? Voitaisiinko kiusausta-
pauksissa tutkia myös kiusaajan persoonallisuus psykologisin testein siinä missä kiusa-
tunkin?  
 

Entä mitä olivat Hitlerin kannattajat tai ihmiset, jotka ummistivat silmänsä johtajansa 
kauheille teoille? Hiljaisia ja kuuliaisia, hyviä kansalaisia ja ihmisiä? Käydäänkö saman-
laista draamaa vain pienemmässä mittakaavassa monessa työpaikassa? Käykö näille 
työyhteisöille lopulta kuin Hitlerin valtakunnalle, ne romahtavat?” 
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Oulun yliopiston entinen vararehtori ja Taideaineiden ja antropologian emeritusprofessori Liisi 

Huhtala on rohkeasti lähtenyt kirjallisuuden keinoin taistelemaan eriarvoisuutta vastaan. Liitedo-

kumentissa 23 on Huhtalan (2007) artikkeli "Sinnittelyä kehitysleirien saaristossa", josta yksi kohta 

kuvaa ylipistoissa aina silloin tällöin edelleenkin noudatettavaa käytännettä: 
 

 
 

Jos ostrakismin positiivisesti ottaa, niin siinä piilee myös mahdollisuus, jonka Nummela (2007) esit-

tää liitedokumentissa 24 olevassa kirjoituksessaan "Alussa oli Orfeuksen silmät". Tavallaan 

Nummela kirjoitti auki seuraavan Tabermannin osuvan runon:  
 

Ota sammakon asento: katsele kaikkea 
sammakon silmin 

Sammakon strategia on 
tietää mistä juuret kasvavat 

 

Ota linnun asento: katsele kaikkea 
linnun silmin 

Linnun strategia on 
olla järjettömyyden yläpuolella

Yhteisölle ja varsinkin tieteelliselle yhteisölle ostrakismin harjoittaminen tekee pitkässä juoksussa 

arvaamatonta hallaa, jonka Forstén (2007) on saanut erittäin hyvin esille referoidessaan Kasva-

tuspsykologian professorin Kirsi Longan kevään 2007 Vuorimiespäivillä pitämän esitelmän ”Buli-
miaoppiminen, tunneäly, älylliset haasteet ja paljon muuta”: 
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Unelmia, mietteitä ja ajatuksia Oulun yliopiston kehittämiseksi 

 

Yliopistomaailmassa tilanne on tällä hetkellä hyvin hektinen ja muutoksen tuulia on paljon ilmassa. 

On siis vaikea sanoa, mihin tämä kaikki johtaa. On hyvä muistuttaa mieleen yliopiston perustehtä-

vä Kantasalmen (1990) toimittaman kirjan ”Yliopiston ajatusta etsimässä” pohjalta Karl Jaspersin 

sanoin: ”Yliopisto on paikka, jossa etsitään ehdotonta totuutta sen kaikissa muodoissa. 
Kaiken tutkimuksen tulee palvella tätä totuuden etsintää. Tällaisen omistautumisen radi-
kaalisuus luo yliopistoon voimakkaita intellektuaalisia jännitteitä, jotka muodostavat edel-
lytyksen tieteelliselle edistykselle. Älyllisissä kiistoissa esiin kuohahtavat jännitteet ovat 
merkittäviä, sillä vastakkainasettelujen kautta muovautuu yhteinen perusta tieteelliselle 
toiminnalle. Todelliset tieteenharjoittajat pysyvät solidaarisina toisille jopa keskellä kiih-
keintä tieteellistä kamppailuaan.” 
 
Edellä olevaa yliopiston perustehtävän määrittelyä on hyvä jatkaa von Wrightin (1987) sanoin hu-

manismista: ”Humanistin tärkein tuntomerkki on ihmisen kunnioittaminen. Ihminen on mit-
tapuu, jolla on arvioitava kaikkieni aineellisten ja moraalisten arvostelmien pätevyyttä. 
Kuten John Stuart Mill sanoo, ihmisen kaikista luomuksista tärkein on ihminen itse sekä 
hänen yksilöllisyytensä. Jotta tätä individualismia ei kuitenkaan käytettäisi peitenimenä 
pyrkimyksille, jotka kenties ovat täysin humanismin vastaisia, sitä on täydennettävä toi-
sella tuntomerkillä: sivistyksen kunnioituksella ihmisyyden korkeimpana ilmauksena.  
 
Humanismin täydellisyysihanne on sivistynyt ihminen, joka tunnustaa totuuden itseisar-
von kaikkia auktoriteetteja korkeammaksi. Totuuden etsintä – sekä taiteen ilmaisuissa et-
tä tieteen tiedoissa ja filosofian oivalluksissa – merkitsee inhimillisyytemme kehittämistä, 
sukukuntamme suurimpien johtamaa pyrkimystä, jota jokaisen meistä pitää kykyjemme 
mukaan noudattaa: 
 

”Se mihin pyrkii ihmiskunnan huiput kauniin rikkaan elämänsä ajan,  
on tavoittelun arvoista myös meille.” 

- Esaias Tegnėr 
 
Totuudenrakkauteen kuuluu tosin myös syvällinen yksityiskohtien, eksaktisuuden kunni-
oitus. Humanismi ei kuitenkaan arvosta ammattitaitoa sinänsä tieteen tai taiteen aloilla. 
Tiedot ja taidot muuttuvat sivistykseksi vasta kasvattaessaan ihmisen koko ajattelussaan 
ja toiminnassaan ilmentämään laajakatseisuutta, objektiivisuutta ja oikeamielisyyttä, jot-
ka johtuvat totuuden vaatimuksesta. Totuuden todellinen vihollinen on dogmatismi, ei 
epäily. Oikeaoppisuus orastaa mielipidesorron suojassa, kun taas epäily kantaa terveelli-
siä hedelmiään siellä, missä vallitsee ajatuksen ja sanan vapaus.”  
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Oulun yliopiston opetuksen viralliset eettiset ohjeet löytyvät liitedokumentista 25. Oulun yliopiston 

eettisten ohjeiden pohjalta lähti liikkeelle aiemman TKK:n ja nykyisen Helsingin yliopiston profes-

sorin Janne Hukkisen ja akatemiatutkija Minna Halmeen keskustelu uuden Aalto yliopiston mahdol-

lisista eettisistä arvoista. Liitedokumentissa 26 on Ziesslerin (2008) ylöskirjaamia, ”Eettinen yliopis-

to” artikkelissa esitettyjä helmiä hyödynnettäväksi myös Oulun yliopistossa. 

 
Edellä olevaa filosofista ja eettistä käsitystä yliopiston tehtävästä on hyvä jatkaa Oulun yliopiston 

teknillisen tiedekunnan dekaanin Leiviskän (2009) kirjoituksen ”Tekniikka profiloituu” lainauksella: 

 

 

 
 

Heinosen (2000) väitöskirjan ”Prometheus Revisited – Human interaction with Nature through 
Technology in Seneca” mukaan teknistaloudellisen edistyksen myytti tulisi myös purkaa ja täyden-

tää jatkuvan moraalisen kasvun käsitteellä sekä liitettynä kestävän kehityksen tavoitteluun. Heino-

nen on tiivistänyt tutkimustulokset toimintaohjelmaksi, joka painottaa pyrkimystä aitoon tietoyh-

teiskuntaan, hyvään elämään, kestävään kehitykseen ja teknologisen kehityksen ongelmien ja ris-

kien jatkuvaan arviointiin. Tällöin ihmiskunta on osa luontoekosysteemiä, jolloin luonto ei ole riip-

puvainen ihmisestä, mutta ihminen on luonnosta. 

 
Mitä Oulun yliopistolta toivon jatkossa, on jotain, jonka filosofi Pekka Himanen (2007) on määrit-

tänyt Teknologiateollisuuden tilaamassa ”Suomalainen unelma” –raportissa seuraavasti: ”Platonin 
akatemia on meille yhä ajankohtainen julistus, että on kuljettava kohti yhdistävän teeman 
ympärille muodostuneita rikastavan vuorovaikutuksen kriittisen massan ylittäviä yhteisö-
jä. Juuri tätä tarkoittaa syvimmiltään akatemiamaisuus – tai pohjimmiltaan jopa sana 
”akateemisuus”.” 
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Alun perin Rautaruukin konsernihallinnon kehitysjohtajan, TkT Veikko Heikkisen minulle suositte-

lemassa Suomalainen unelma –raportissa Himanen ottaa positiiviseksi innovaatioympäristöesimer-

kiksi Tuusulajärven taiteilijayhteisön. Filosofi Himasen (2007) helmiä kyseisestä raportista olen ke-

rännyt liitedokumenttiin 27. 

 

Saman asian kuin filosofi Himanen ”Suomalainen unelma” –raportissa on pelikaverini ja Oulun yli-

opiston kirkkain lentopallohelmi Timo Kenakkala lentopallon liittyen esittänyt seuraavasti (Ihalai-

nen 1999: ”Selänteen, Kurrin ja Litmasen tapaisiksi koko kansan tähdiksi on lentopallossa 
vaikeampi tulla, koska se on luonteeltaan niin erilainen peli. Yksi pelaaja ei kauan voi 
hautoa palloa, vaan se on toimitettava heti pois. Lentopallo on sosiaalinen laji, jossa suh-
teet muotoutuvat ja menestys on koko porukan työn tulos. Lentopallossa jokainen pelaaja 
tarvitsee toistaan, se opettaa ymmärtämään kokonaisuuksia. Lentopalloa voivat pelata 
lähes kaikki. Se on herrasmieslaji, koska välissä oleva verkko ehkäisee fyysisen kontak-
tin.” 
 
Suomen tämänhetkisen menestyvän lentopallomaajoukkueen valmentaja Mauro Berruto tuo liite-

dokumentin 28 haastattelussa ”Etsiä ja löytää” lentopallon sen muista joukkuepeleistä erottavan 

ominaisuuden esille seuraavasti (Parkkinen 2009):  

 

 
 
Lentopallolla on tosiaan monenlaisia vaikutuksia myös työelämään, jos niitä vaan osaa löytää ja 

soveltaa: ”Niin urheilu kuin monet muut hyvät harrastukset ovat se varasto, johon laitam-
me ylijäämäenergiaa sitä harrastamalla ja josta sen sitten tiukan päivän tullen otamme. 
Lentopallosta sosiaalisena pelinä saamme niitä taitoja, joita tarvitsemme opiskelu-, työ- 
ym. muissa yhteisöissä.”  
 

Jatkan vielä omalla organisaatioteoriallani, joka perustuu kolmeen eri puutyyppiin: 
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Kuusi 

 

 
 

Yhteisön viihtyvyyttä kuvaavat organisaatiolätyt, jotka ovat aika mörtsin näköisiä; mieli ei 
siis juuri mettä keitä. Aloitteellisuus ja luovuus tapetaan. Ihmisen lähtiessä tällaisesta or-
ganisaatiosta menee pitkä aika, ennen kuin toipuu organisaation vaikutuksesta, jollei sit-
ten älyä lähteä heti alussa. 

Kelomänty 
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Vahvaa, toimivaa mutta ei uutta luovaa organisaatiota kuvaa edellä oleva kelomänty. Jos 
tästä ihminen lähtee, kyllä hän seuraavassa organisaatiossa pärjää, mutta sellaista kö-
köttämistä se ensi alkuun on. Punaisella värillä halutaan ilmentää sitä, että hälytyskello-
jen pitäisi soida, koska muutoksen voi vielä olla aikaa. 
 

Pajupensaikko 

 

 
 

Luovaa organisaatiota kuvataan yllä olevalla pajupensaikolla. Sen autoritäärisyys on pie-
ni. Organisaatiota kuvaa vahvat organisaatiolätyt sekä positiivinen tekemisen vire. Yhdis-
tävänä tekijänä on ammatillinen tai muu juurakko. Yksilöä arvostetaan, mutta myös yksi-
löt ymmärtävät yhteistyön arvon. Organisaatiossa työskentelee ja sen menestyksen edel-
lytyksenä ovat vastuuntuntoiset työntekijät.  
 

Pajupensaikko –organisaatiota voisi kuvata myös Arja Ropon (2002) kevään 2002 Vuorimiespäivi-

en ”Jaettu johtajuus” – esitelmän sanoin:  

- Ei harmoniaa vaan särmää, 
- Ei ennalta tietämistä vaan neuvottelua, 
- Yhdessä tekemistä tilaa antaen, 
- Kontrollia luottamuksen kautta, 
- Kädet savessa, 
- Tiedon, arvostuksen, vallan ja myös vastuun jakamista, 
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- Jaettu johtajuus on nöyryyttä mutta ei nöyristelyä ja 
- Tiedä oma tilasi, anna arvo toisellekin. 
 

Pintateoria sekä organisaation uskottavuus ja vahvuus 

 

Ulkopintoja ovat mm. strategia, laatukäsikirja, organisaatiomalli, jne.. Ne ovat oivia ”myyntikeino-

ja”, mutta henkilöstön on sitouduttava ja uskottava niihin, joten kaiken pitää olla uskottavaa, jotta 

kriittinen väli ulospäin näytettävän ulkopinnan ja organisaation työntekijöiden tuntemusten välillä 

ei kasva liian suureksi. Jos näin käy, niin epäuskottavuus nakertaa yhteisöä sisältäpäin ja aikaa 

myöten organisaatio romahtaa. 
 

Yhteisön aikaansaama 

 

Organisaatio ei ole itseisarvo vaan sen toiminta ja tuotos. Kuvaan seuraavalla termodynaamisella 

kaavalla 1 matemaattisesti organisaation aikaansaamaa, joka riippuu sekä yksittäisistä organisaa-

tiolätyistä ja henkilökemiasta. Kaavan modifioinnissa minua on auttanut termodynamiikan asian-

tuntija Eetu Heikkinen: 
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A         (1) 

 
missä  
A     on joukkueen tai yhteisön kokonaisaikaansaama, 
ai       on yksittäisen joukkueen tai yhteisön jäsenen aikaansaama, 
∆Hij    on vuorovaikutusentalpia yksilöiden i ja j välillä, 
n     on pelaajien tai yhteisön jäsenien määrä. 
 

 Jos kokonaishenkilökemiallinen reaktio on endoterminen eli kokonaisreaktioentalpia > 
0, henkilökemia syö energiaa, jolloin joukkueen aikaansaama on pienempi kuin yksit-
täisten pelaajien aikaansaannosten summa. 

 Jos kokonaishenkilökemiallinen reaktio on eksoterminen eli kokonaisreaktioentalpia < 
0, henkilökemia vapauttaa energiaa, jolloin joukkueen aikaansaama on suurempi kuin 
yksittäisten pelaajien aikaansaannosten summa. 

 
Edellä esitettyä voimakkaasti ihanteellista näkemystä koskien niin yksilöä kuin hänen yhteisöllistä 
toimintaansa voisi jatkaa siitä, mitä Eino Leino (1983) on kirjoittanut Suomen Kansalliseepoksen 
kokoajasta ja yhteenitojasta Elias Lönnrotista (liite 29). 
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Väinö Linna ja Aleksis Kivi joukkuepelin kuvaajina 

 

Matti Kuusi on yhdistänyt Kiven ja Linnan vaikutuksen sekä merkityksen mitä parhaimmalla tavalla 

yhteisöjen toiminnan kuvaajina. Lainaan Mannisen (1984) kirjan Matti Kuusi - Kansakunnan uni-
lukkari otteita: "Linnan ja Runebergin välisen ristiriidan Matti Kuusi ilmaisee seuraavasti: 
"Epäilemättä Linna runebergiläisestä näkökulmasta on Suomen armeijan rienaaja, samoin kuin Aleksis Kivi 
samasta näkökulmasta oli Suomen kansan rienaaja. Mikään ei ole kuitenkaan Isänmaalle otollisempaa kuin 
kansallinen itsetutkistelu ja -tuntemus." 
 

Kuusi päättää arvionsa Tuntemattomasta sotilaasta seuraavasti kuvaamalla runollisesti 
teoksen pohjimmiltaan positiivisia tarkoitusperiä: "Tässä on Linnan romaanin kirpein paradoksaa-
lisuus: sankaripaatosta irvaileva satiiri sodasta ja sen ideologisista kulisseista onkin ytimeltään oodi herois-
mille: miehuudelle, toveruudelle, sitkeydelle, rohkeudelle. Oodi ainoalle suomalaisen heroismin lajille, joka 
paleltumatta kesti korpi- ja asemasodan jäätävän illuusiottomuuden." 
 
Pohjimmiltaan sama paradoksaalisuus hallitsee Kuusen käsitystä kansalliskirjallisuudes-
ta. Sen on oltava arvostelua, paljastuksia, itsetutkistelua, mutta kaiken takana on oltava 
myönteinen suhtautuminen isänmaahan, kansaan ja sen mahdollisuuksiin. 
 
Tosin Matti Kuusi piti Linnan teoksen kirjallista rakennetta sen ansiona. Hän vertasi Kos-
kelan konekiväärijoukkuetta Seitsemään veljekseen ja arvosti Tuntemattoman sotilaan 
"joukkopsykologisena" romaanina täysin Kiven mestariteoksen veroiseksi: "En epäröi väittää, 
että Koskelan konekiväärijoukkueen sisäinen dynamiikka on luonnehdittu mestarin kädellä ja korvalla."”  
 

Linnan (1954) Tuntemattoman sotilaan yhteen esikuvaan törmäsin itsekin loppukesästä -82 työs-

kennellessäni turvetutkijana Jalasjärven Korvanevalla. Ensiksi löysin hengenheimolaisia, jotka sa-

noivat, mitä ajattelivat. Sen lisäksi, että miehet sanoivat, he myös tekivät. Tekemisessä olikin 

enemmän katsottavaa ja opiksi otettavaa; työn jälki ei vaatinut mitään selittelyjä. Siellä etsivä löy-

si, opinhaluinen oppi ja kyselevälle kerrottiin. Kesän aikana olin yrittänyt imeä kaiken sen tietotai-

don, joka sen suoalueen työntekijöillä oli hallussaan. Saavutettuani heidän luottamuksensa sitä 

paljon myös sain. Kerran sitten Yli-Peltolan Olli sanoi, että et sinä Jyrki heiltä enempää taida saa-

da, mutta menepä jututtamaan Vainionpään Vilhoa. (Heino 1984) 

 

No, yhtenä päivänä minä soitin Vilholle ja kysyin, että saisiko tulla rupattelemaan. Olin tervetullut 

ja meillä rehellisesti sanoen synkkasi heti. Turpeesta juttelimme ensimmäisen kerran, mutta sitten 

luin valtion polttoainekeskuksen sisäisestä tiedotuslehdestä (liite 30), että Vilho oli ollut Vanhalan 

autenttinen esikuva Linnan Tuntemattomassa sotilaassa (Paasonen 1982). Menin uudelleen käy-

mään hänen luonaan ja minulla taisi olla vähän samanlainen olo kuin Runebergilla (1877) hänen 

tavatessaan vänrikki Stoolin tai oikeastaan Stoolin esikuvan. 
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Kiven (1898) Seitsemän veljestä kirja voidaan nähdä myös kehityskertomuksena, jossa seitsemäs-

tä metsäläisestä tuli yhteiskuntajoukkueen täysivaltaisia ja vastuuntuntoisia jäseniä. Kolumnissaan 

”Takaisin Impivaaraan” (liite 31) Lankinen (2010) korostaa sitä, että Impivaaralaisuusretoriikassa 

on unohtunut yhteisöllisyyden merkitystä veljesten toiminnassa. Hänen mukaansa veljekset toimi-

vat hädän hetkellä juuri niin kuin työntekijöitä on opastettu tiimikirjallisuuden mukaan ahkeroi-

maan 1990 –luvulta lähtien.  

 

Joukkueurheilijana ei voi olla arvostamatta sitä mahdollisesti ensimmäistä suomenkielistä joukku-

eurheilutapahtumakuvausta, joka löytyy Kiven Seitsemän veljestä –romaanista (liite 32). Erityisen 

hienoa on huomata, ettei lyötyjä enempää lyöty, vaan annettiin heidän syödä enemmän härjän li-

haa, jotta vahvistuisivat ja sen kautta voittaisivat seuraavan kurranlyöntikoetoksen. 

 

Jos palataan Linnan Tuntemattomaan sotilaaseen, niin siinä Linna kuvaa hienosti konekivääri-

komppanian ja erityisesti sen yhden joukkueen sisällä tapahtuvaa kehitystä. Koskelan, Rokan, Hie-

tasen ja muiden yhteisöllisten johtajien ansiosta myös ryhmän itsekkäimmät rupesivat kantamaan 

kortensa kekoon yhteisön hyväksi, mikä edesauttoi koko yhteisön hengissä säilymistä todella han-

kalissa olosuhteissa. 

 

Miten ihmiset saadaan tekemään hyviä päätöksiä ja tekoja koko yhteiskunnan hyväksi? Miten väl-

tetään itsekkyys, jossa jokainen katsoo vain omaa etuaan? Näitä asioita on mietitty pitkään. Zu-

richin yliopiston professorin Ernst Fehrin mukaan osa ihmisistä käyttäytyy altruistisesti tietäen, että 

eivät edes onnistuessaan hyödy välttämättä itse (Leino 2010). Osa ihmisistä puolestaan on va-

paamatkustajia, jotka eivät henkilökohtaisesti ota riskejä, mutta ovat valmiita jakamaan hedelmät 

yhteisestä potista. 
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Pelasta Oulun yliopiston talviset lumiukot- ja passaa pakkasen puolesta –liikkeet 

 

Ihminen, joka pelaa yli puolet elämästään lentopalloa, ei voi olla kovin hyvä suunnistaja aloittaes-

saan vaellusharrastuksen 34 –vuotiaana. Niinpä oli löydettävä omista ominaisuuksista parhaat 

puolet, jolloin syntyi vaellusperiaate ”Eksyvä löytää enemmän”.  
 
Sama motto on siirtynyt myös vaellusryhmääni Sanginjoen Suopoikiin, joka ei juuri reissua ole 

tehnyt, ettei kerran eksynyt.  Kyseisen periaatteen japanilainen munkki ja runoilija on pukenut 

seuraaviksi kauniiksi sanoiksi: 

 

 
 
Uppsalan yliopistoon, joka on Skandinavian vanhin yliopisto, löysin kuitenkin ilman eksymättäkin. 

Se on 481 vuotta vanhempi kuin Oulun yliopisto, joten kyllä tässä vielä aikaa kehittää yhteisölli-

syyttä, jota minä aina Ruotsissa käynkin opettelemassa ja saamassa uskoa parempaan huomiseen. 

Yliopiston päärakennuksesta löytyi seuraava ajatelma: 

 

”Tänka fritt är stort 
men tänka rätt är större.” 

 
Periaatetta soveltaen sanoisin, että parempi hävitä oikean asian puolesta kuin voittaa väärillä ar-

gumenteilla väärän asian. Itse asiassa periaate sopii oikeastaan kovasti hyvin tutkijalle, joka loppu-

jen lopuksi häviää jopa yliopistomiljöössä ollessaan oikeassakin. Onko se sitten mikään häviö, jos 

on uskominen yhtä Vaclac Havelia koskevan kirjan ”Asioista kuultuna” lainausta (Hvízd’ala 1990): 
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Käynnistän liitteessä 33 olevalla kuvakavalkadilla ”Pelastakaa Oulun yliopiston talviset lumiukot” –
liikkeen, joka sopii erittäin hyvin edellä dekaani Leiviskän esittämän Oulun yliopiston Teknillisen 

tiedekunnan profiloitumisen energia-, ympäristö- ja luonnonvarat –viitekehykseen. Pääsääntöisesti 

Seppo Maikkolan ottamiin kuviin perustuvaa kuvakertomusta on täydennetty yhdellä Kalevan pila-

piirtäjän Jarin kuvalla, Ylimaulan ym. (1993) tekstilainauksilla sekä parilla internet -lainauksella.  

 

Talvisten lumiukkojen pelastamisliikkeeseen saa kukainenkin liittyä vapaasti omalla sarallaan sa-

mansuuntaisesti puuhaten. Byrokratian välttämiseksi mitään jäsenrekisteriä ei pidetä, vaan jokai-

nen saa puuhailla sydämensä osoittamaan suuntaan lentopallopresidentti Mauno Koivistoa käsitte-

levästä Silvastin (1983) kirjasta ”Mies ja kehykset” poimimieni ajatusten pohjalta toimien: 

 

“Unelmat kirkkaimmillaan ja omatunto herkimmillään ovat kuin kompassin neula.  
Siitä voi lukea ja siitä pitää lukea oikea perussuunta.” 

- Eero Silvasti 
 

”Tärkeintä on perusteltu toivo paremmasta. Tärkeää ei ole perille pääseminen, 
 koska perille ei voi päästä, vaan tärkeää on suunta, pyrkimys, liikkeelläolo.” 

- Eero Silvasti ja Mauno Koivisto 

 

Kuvasarjaa edeltäviin Vaclac Havelin ajatuksiin viitaten toivon, etten tällä kertaa häviäisi ”Pelasta-
kaa Oulun yliopiston talviset lumiukot” –kampanjaa, koska siinä taistelussa en ole oikeastaan ke-

tään vastaan vaan paremminkin päinvastoin.  

 
Kampanjan tavoitteeseen liittyen en malta olla ottamatta oman aihealueeni väitöstyöni ehkäpä 
tärkeintä tavoitetta, joka melkein hukkui työni monen muun tärkeän asian sekaan (Heino 2006): 
"Verrattaessa kuparin ja nikkelin valmistuksen sulfidisia perusraaka-aineita oksidipohjai-
siin hiiliteräksen lähtöaineisiin havaitaan, että ne poikkeavat melkoisesti, mikä näkyy 
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mm. kaasumaisten reaktiotuotteiden erona. Kuparin ja nikkelin valmistuksen suurimman 
ongelman aiheuttivat rikkidioksidipäästöt, kun taas hiiliteräksen valmistuksen suurimman 
ympäristöhaasteen muodostavat hiilidioksidipäästöt. Värimetallien valmistusprosessista 
talteen saadulle rikkidioksidille on onnistuttu kehittämään teollisia hyötykäyttökohteita. 
Hiilidioksidin päästöjen pienentämiseen liittyvä kehitystyö on vasta alussa.  
 
Teräksentuotannon hiilidioksidipäästöistä 90 % on lähtöisin hiilipitoisista raaka-aineista, 
eikä masuunipohjaisessa valmistusprosessissa hiilen käytölle pelkistäjänä ole nähtävissä 
suurimittakaavaista taloudellista vaihtoehtoa. Romua lukuun ottamatta uusioraaka-
aineetkaan eivät ratkaise hiilidioksidiongelmaa, sillä ne joudutaan pelkistämään luonnon 
raaka-aineiden lailla rautaoksideista. Uusioraaka-aineilla kuitenkin pystytään vähentä-
mään neitseellisten raaka-aineiden tarvetta ja pienentämään poisteiden varastointiin tar-
vittavien maa-alueiden määrää.  
 
Väitöstyön johtava teema on ottaa oppia kuparin ja nikkelin valmistuksen ympärille muo-
dostuneen Harjavallan suurteollisuuspuiston kokemuksista kehitettäessä hiiliteräksen 
valmistuksen ja edelleen hiiliteräksen ympäristömyönteisyyttä. 
 

”Learning and understanding require intensive study, detailed inquiry,  
careful thought, clear discernment and constant practice.  

Success comes from cumulative learning and practice.” 
- Konfutse 

 
Keitschin (2005) mukaan teollinen ekologia vaikuttaa ja sen kehittämiseen voidaan vaikut-
taa samanaikaisesti kolmella eri tasolla: 

 Mikrotaso, jolla parannetaan tuotteita ja tuotantoprosesseja 
 Mesotaso, jolla suunnitellaan uusia tuotteita ja prosesseja 
 Makrotaso, jolla suunnitellaan uusia toimenpiderakenteita 

 
Sivutuote- tai energiatehokkuuden parantamisen lisäksi merkittävä kehityspotentiaali löy-
tyy myös päätuotteen ominaisuuksien parantamisesta. Teräksen ainutkertaiset käyttö-
ominaisuudet ja kierrätettävyys tarjoaa hyvän lähtökohdan ekotehokkaiden tuotteiden 
suunnittelulle ja toteutukselle (Hemminki 2004). Teräksen iso käyttövolyymi tarkoittaa 
myös sitä, että myös sen käyttövaiheessa syntyy haitallisia kasvihuonepäästöjä, joiden 
pienentämiseen pystytään teräksen kehitystyöllä vaikuttamaan. Kestävää kehitystä tavoi-
teltaessa tullaan yhä enemmän täydentämään perinteistä prosessi- ja tuotantoyksikköpe-
rusteista ympäristölainsäädäntöä tuotelähtöisellä ympäristölainsäädännöllä.  
 
Teollisen ekologian -mallin soveltamisen tavoitteena on vapauttaa resursseja, jolloin teräk-
sen tekijät voivat keskittyä omalle ydinosaamisalueelleen ja kehittää entisestään teräksen 
ainutkertaisia ominaisuuksia. Hiiliteräksen valmistajan ydinosaamisalueeseen kuuluvat 
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teräksen tuottamisen lisäksi myös teräksen asiakastarpeen mukaiset räätälöidyt ratkai-
sut, jotka perustuvat osin jo itse teräksenvalmistusprosessiin. Samalla pystytään vaikut-
tamaan hukkamateriaalin syntyynkin.  
 
Jos ajatellaan entistä pidemmälle ja päästään siihen, että tarvittava teräsmateriaalimäärä 
ei enää kasvakaan. Tällöin kierrätysromun suhteellinen osuus kasvaa entisestään. Neit-
seellisten raaka-aineiden käyttöä on puolustettu teräksen kokonaistarpeen kasvun lisäksi 
myös sillä, että puhtaita raaka-aineita tarvitaan puhtaiden ja kestävien terästen tekemi-
sen takia. Kierrätettävyys tarkoittaa myös laatua ja kestävyyttä heikentävien harmeai-
neiden poistamisen joko mekaanisesti tai sitten sulafaasista uusilla menetelmillä. Romun 
puhtaus- tai harmeaineiden poistovaatimukset lisääntyvät, jolloin niiden entistä tehok-
kaamman poistamisen eteen pitää tehdä tutkimusta. Tällöin myös haitta-aineita sisältävät 
uusioraaka-aineet ovat entistä varteenotettavampia uusioraaka-ainelähteitä. 
 
Teräksen tuotekehitystyöllä kohti kevyempiä mutta samalla lujempia tuoteominaisuuksia 
on käytössä sekä suoranaisesti että välillisesti ympäristön tilaa parantavia ominaisuuk-
sia. Osa säästöistä tulee energiankulutuksen pienenemisenä, kun taas välilliset vaikutuk-
set kohdentuvat yhä parempaan työturvallisuuteen ja onnettomuuksien ehkäisyyn. Ag-
gressiivisemmat kemialliset yhdisteet sekä korkeammat prosessilämpötilat että – paineet 
vaativat myös prosessiteollisuuden rakennemateriaaleilta parempia ominaisuuksia.” 
 

Unelma käy edellä ajatuksen, 
ajatus edellä teon. 

Liian suuri ei saa olla tunne eron, 
joka on välillä sanan ja teon. 

 
Teräksen valmistus on huipputekniikkaa, 

tehdas silti savuaa. 
Muutos koskee ekologiaa, 

se tuo parempaa teknologiaa. 
 

On parannettava kuvaa ulkoista, 
se lähtee paremmasta prosessimetallurgiasta. 

Muutos pitää alaan saada, 
se lisää aivoja voi tuoda. 

 
Parannukseen tarvitaan älykkäitä ratkaisuja, 

se vaatii uusia toivoja. 
On puhuttava myös uusista arvoista. 

Kyse ei siis ole pelkistä aivoista. 
 

Tarvitaan myös kovaa työtä. 
Älykkyys ei siis yksin riitä. 

On hallittava joukkuepelin taidot nuo, 
se viihtyvyyden luo. 
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Missä ero taktiikan ja strategian lie? 
Se meidät ratkaisujen juurille vie. 

Toinen on oppi taistelusta. 
Jälkimmäinen kertoo sodan toiminnasta. 

 
Yksi on taistelu hävitty, 

se lienee totuus tunnettu. 
Jos karvaan kalkin osaamme niellä, 

häviössä uusi voitto voi piillä. 
 

Yksi ratkaisu on tie valistuksen, 
kuljemme kohti yksikköä paremman opetuksen. 

Lienee sama missä koulutamme, 
jos asiat hyvin hallitsemme. 

 
Ei auta vielä miettiä eläkettä, 
jaksamiseen lepo on lääkettä. 
Myös kunto pitää parempi olla, 

silloin hoito haasteiden helpommaksi voi tulla. 

 
Edellä esitetyn Heinon (2003) unelman toteuttamista tukee myös Oulun yliopiston (2010) uusi 

strategia 2010 - 2012, jonka kyseistä aihepiiriä koskeva osio on esitetty liitteessä 34.  

 

Lama puri valitettavasti täällä yliopistollakin, jolloin jopa ihmiskunnan tulevaisuuden painopistealu-

eelta väitellyt henkilö vältti täyspäisen työttömyyden osa-aikatyöskentelyn avulla. Luovuus on kui-

tenkin rajaton ulottuvuus ja hätä keinot keksii. Yksi mahdollisuus olikin mennä metsän harvennuk-

sen Harjavaltaan. Jos tässä ikään kuin olin valmistautunut ilmaston muutosta ehkäisevään tutki-

mustoimintaan, niin en usko metsän kasvun parantamiseen tähtäävän raivaus- ja harvennustoi-

minnankaan haitaksi olevan vaan paremminkin päinvastoin (Heino 2006): ”Metsäekosysteemin 
tuotanto perustuu kasvien fotosynteesiin, jossa auringon energiaa sitoutuu ensisijaisiin 
yhteyttämistuotteisiin kemialliseksi energiaksi. Kasvin viherhiukkasissa tapahtuva yhteyt-
tämisprosessi voidaan kuvata Kellomäen mukaan seuraavalla bruttokaavalla (Kellomäki 
2005): 
  
6CO2 + 12H2O =>C6H12O6 + 6H2O + 6O2       (2) 
 

Loput ”tuotannosta” ovat muuntoprosesseja, joissa kasvi muuntaa yhteyttämistuotteita 
hiilihydraateiksi, rasvahapoiksi, rasvoiksi, valkuaisaineiksi ja muiksi orgaanisiksi yhdis-
teiksi, joista elämä ja ravinnonsaanti maapallolla riippuu.” 
 
Aiheesta on liitteessä 35 Turusen (2006) artikkeli ”Suomen metsät sitovat yli kolmanneksen hiilidi-

oksidipäästöistä”. Viiden melko lailla kovan tutkimus- ja väitöskirjan tekovuoden jälkeen ei ehkä 
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yleiskunnonkaan kohottaminen haittaa tehnyt ja jospa siinä samalla mieli virkistyi, kun näki asiat 

vaikkapa kauniissa illan sinisen hetken väreissä (Lehtinen 2004 ja Lehtinen 2009). 

 

 
 

Samalla löytyi todellista käyttöä CIRU –tiimiltä saamalleni Metsämiehen Tohtorinmiekalle 

(=Kirves), jota on CIRU:n lahjana tuoreelle väittelijänä Luomalan Mirkan ottamassa kuvassa ojen-

tamssa Virpi Mannerheimin valvovan silmän alla Hannun ja Esan toimiessa ”airueina”. 
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Vaikka ”tohtorinmiekkaa” metsän harvennukseen ja raivaukseen mahdollisesti voi käyttää, muuten 

on parempi noudattaa TkT Esa Jutilan kauniita ohjeita liittyen miekan oikeaoppiseen käyttöön: 
”Sanan miekka on teroitettava entistä enemmän asioiden esittämistavan tehostamiseksi, 
jotta halutut tavoitteet saadaan toteutumaan. Sanan miekan käyttötaito on myös hiottava 
niin, että pystymme toisia haavoittamatta viemään tärkeäksi kokemiamme asioita eteen-
päin hyvässä yhteishengessä kaikkien kanssa.”  
 
Oulun yliopiston talvisten lumiukkojen –pelastamisliikettä ei ole liitedokumentissa 36 esiteltävän 

Suomen Luonnonsuojeluliiton ja Haaga-Helian Ammattikorkeakoulun ”Passaa pakkasen puolesta” 

–liikkeen ((http://www.passaapakkasenpuolesta.fi/) kanssa kilpaileva liike (Erkkilä 2009). Ne ovat 

syntyneet toisistaan tietämättä ehkäpä jonkinlaisen kollektiivisen tajunnan kautta, sillä onhan mo-

lemmissa Joulupukki ja lumi.  

 

Isoista haasteista huolimatta hyville pohjille ja hyvälle yhteistyölle eri liikkeiden ja yhteisöjen välillä 

on helpompi rakentaa parempaa tulevaisuutta, johon ei kuulu se, että seuraavan kuvan pupu jou-

tuu pohjoisessa luopumaan talviturkistaan myös talvisaikaan (Hemminki 2005). 
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Rauhan Nobel ja ympäristönsuojelu 

 

Mitä yhteistä on Oulun yliopiston kasvatin ja kunniatohtorin Martti Ahtisaaren saamalla Nobelin 

rauhanpalkinolla sekä Pelastakaa Oulun yliopiston talvisen lumiukot- ja Passaa pakkasen puolesta 

–liikkeillä?  

 

Ensisijaisesti ympäristön pilaantuminen ilmenee ilman, veden tai ravintolähteiden puut-
teena ja toisella sijalla on pula raaka-aineista ja energiasta. Niukkuuden kasvu kiristää 
kansojen välistä kilpailua. Lopputuloksena ei häämötä pelkästään nälkä ja köyhyys, vaan 
niistä sikiävä kamppailu sekä sota viimeisenä vaihtoehtona. Persianlahden sota 1991 
osoitti kuinka maailman riippuvuus fossiilisista polttoaineista voi synnyttää kansainväli-
siä jännitteitä sekä purkaa niitä väkivaltaisena yhteenottona. (McMichael 1993) 
 
Vaatimattomuus saattaa olla ihmiskunnalle pysyvää ja nykyinen tuhlaileva rikkaus on 
ohimenevää. Tulevat sukupolvet saattavat joutua opettelemaan tulemaan toimeen pää-
sääntöisesti paikallisin voimavaroin ja luopumaan paljosta sellaisesta, johon yltäkylläinen 
elämä on heidät totuttanut. On tärkeää, etteivät vanha elämäntapa ja perustavaa laatua 
olevat selviytymiskeinot unohdu. Eestiläisen kirjailijan Jan Kaplinskin (2003) mukaan ke-
mian ja fysiikan lisäksi voidaan tarvita myös kansatiedettä selviytymiseen.  
 
Turhienkin tarpeiden tyydyttäminen luo kuitenkin työntekomahdollisuuksia ihmisille ja on 
sitä kautta pitämässä huolta sosiaalisesta tasa-arvosta. Äkilliset muutokset tuotantoelä-
mässä saattavat aiheuttaa epätasapainoa, mikä voi johtaa väkivaltakeinoihin turvautumi-
seen. Näin voi aiheutua entistä suuremmat ympäristövauriot, kuten kävi esimerkiksi Ko-
sovon pommituksissa. (Haavisto 1999, Jacobson 2003 ja Visuri 2000) 
 
Yksittäisten ihmisten kulutustottumuksien muuttamisen ja niihin vaikuttamisen vaikeutta 
lisää se, että paikalliset lähtökohdat ovat niin kovasti erilaiset. Iso osa maapallon ihmisis-
tä elää materialistisessa yltäkylläisyydessä, kun taas vielä suurempi osa äärettömässä 
aineellisessa köyhyydessä, jossa edes jokapäiväisen leipä ei ole itsestäänselvyys. Kailan 
(1948) mukaan biologisesti katsoen niin ihminen kuin muutkin elävät olennot muuttuvat, 
kun elinehdot muuttuvat. Tämä biologinen muuttuminen, ihmisen mahdollinen kehittymi-
nen suuremmassa määrässä henkiseksi, tapahtuu vallitsevien historiallisten käsitysten 
mukaan arvattavasti erinomaisen hitaasti. 
 
Vaikeuksia siis syntyy, jos lähestytään ongelmia vain puhtaasti teknillisesti ja unohde-
taan etiikan osuus. Insinöörikoulutuksessa on syytä painottaa tekniikan lisäksi entistä 
enemmän eettisiä, sosiaalisia ja poliittisia osa-alueita, jotta insinööri ymmärtäisi ja avoi-
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mesti kertoisivat toimiensa seuraukset. Erityisesti ympäristökysymyksissä tämä on varsin 
tärkeää muidenkaan alojen merkitystä pois sulkematta. 
 
Aikoinaan ensimmäisen ydinpommin kehittäjät joutuivat suorittamaan tällaisen eettisen 
pohdinnan Jungkin (1957) mukaan edellytykset, joiden vallitessa he olivat aloittaneet 
atomipommin suunnittelun, eivät täsmänneet enää. Oliko työn jatkaminen pommin ai-
kaansaamiseksi moraalisesti ylimalkaan enää oikeutettua? Toisaalta olisi ollut tieteen ja 
tekniikan hengen vastaista jättää puolitiehen tutkimusalan kehittäminen, vaikkapa se tie-
täisikin uhkaa tulevaisuudelle.  
 
Perusteet jatkolle löydettiinkin toteamalla, ellei nyt osoiteta julkisessa koetilaisuudessa, 
kuinka pelottava se on, voi toinen häikäilemätön valta yrittää kaikessa hiljaisuudessa 
valmistaa sellaisen (Jungk 1957). Vastaisen rauhan kannalta on ihmiskunnan hyvä edes 
tietää, millainen tilanne on. Maailma tarvitsee meidän keksimäämme ja kehittämäämme 
uutta voimanlähdettä. Meidän vain on huolehdittava siitä, että tämä voima tulee vastai-
suudessa rauhanomaisiin tarkoituksiin eikä tuhoaseiksi. 
 
Tiede sai epäilyttävän kunnian siitä, että monet sen etevimmistä edustajista olivat olleet 
mukana toiminnassa, josta sittemmin kehittyi kuolettava uhka ihmiskunnan elonjäämisel-
le. Eräs mukanaolijoista, fyysikko Sziland, on sittemmin sanonut, että se tappoi kauniin 
tieteen (von Wright 1999).  
 

Apollo 13 -avaruusalus maapallon metaforana 

 

”Mitä vain suinkin voit tehdä tai kuvitella tekeväsi, ryhdy siihen,  
uskallus tuo hengen, voiman ja vallan.” 

- J.W. von Goethe 
 

Perimältään ihmisellä biologisena olentona on kolme perustarvetta oman elämänsä ylläpitämises-

sä. Ne ovat happea sisältävä ilma, makea vesi ja ravintoaineet. Kuuhun tai Marsiin muuttamisen 

utopioista kirjoitti filosofi von Wright (1995) seuraavasti: ”Jotkut kuvittelevat vakavissaan, että 
kaikki maat voisivat olla yhtä varakkaita kuin Suomi, Ruotsi ja Sveitsi ovat. Silloin maail-
ma yksinkertaisesti ei kestäisi enää, koska jo jätteiden vuori kasvaisi niin suureksi, että 
ihmisille tuskin jäisi tilaa. Kuvaavaa tilanteelle on, että eräät tiedemiehet aivan vakavis-
saan esittävät väestöongelman ratkaisuksi kuun tai Marsin kolonisoimista taikka satelliit-
teja, joissa ihminen voisi elää.” 
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Tuskin von Wrightinkään oli tarkoitus aliarvioida kuulentoja teknisenä suorituksena. Niistä on otet-

tu ja voidaan edelleen ottaa oppia. Erityisen opettava on epäonnistunut Apollo 13 –lento, jonka 

alun perin piti olla kolmas kuulento. Seuraava lainaus lentoa koskien on otettu Wikipediasta, mutta 

hyvin asia tuotiin esille myös Ron Howardin elokuvassa ”Apollo 13”:  

 

”Apollo 13:sta huoltomoduulin toinen happitankki räjähti aluksen ollessa 321 680 km:n 
päässä Maasta. Lennonjohdosta oli annettu pyyntö käynnistää happisäiliön sekoitus, 
mutta vika sekoittimen moottorin johdoissa sai aikaan kipinöintiä, joka puolestaan räjäytti 
koko säiliön.  
 
Onnettomuuden takia miehistön oli hylättävä suunnitelma Kuuhun laskeutumisesta. He 
onnistuivat kääntämään kurssin takaisin maata kohti, vaikka vioittuneella laitteistolla 
tämä olikin huomattavan haasteellista. Koska Apollo 13:n komentomoduuli Odyssey oli 
lähes kokonaan toimintakyvytön, astronauttien piti käyttää "pelastusvenemäistä" kuumo-
duuli Aquariusta asuinpaikkana matkalla kotiin.  
 
Nelipäiväinen paluumatka oli kylmä, epämiellyttävä ja jännittynyt, sillä myös kuumoduu-
lin virrankulutus täytyi säätää minimiin, minkä takia mm. lämmitys- ja navigointilaitteet 
sammutettiin. Vain radioyhteys Maahan sekä ilmaa kierrättävä tuuletin jätettiin päälle, 
mikä laski alusten virrankulutuksen riittävän alhaiselle tasolle.  
 
Kuumoduulin ilmanpuhdistimen suotimet eivät kestäneet paluulennon ajan, koska niitä ei 
ollut suunniteltu niin pitkään käyttöön. Komentomoduulin suuremmat ja tehokkaammat 
suotimet puolestaan eivät sellaisinaan mahtuneet kuumoduulin laitteistoon. Lennonjohdon 
täytyi kehittää ennätysajassa menetelmä, jonka avulla miehistö saattoi mukanaan olleilla 
sangen vähäisillä tarvikkeilla kytkeä suuret suodattimet järjestelmäänsä.  
 
Apollo 13 osoitti Apollo-ohjelman kyvyn kohdata suuria vaikeuksia ja voivan silti palaut-
taa miehistön takaisin elossa. Suuri ansio tästä tosin lankeaa lennonjohdon päällikölle 
Eugene Kranzille, jonka järkkymätön tahto ja usko onnistumiseen pakotti miehet niin len-
nonjohdossa kuin avaruudessa venymään yli rajojensa ja lopulta onnistumaan toivotto-
mana pidetyssä tehtävässä.” 
 
Onnistuminen onnettomuuden jälkeen oli hyvä osoitus siitä, mihin pystytään, kun kaikki pyrkivät 

samaan tavoitteeseen hyvässä yhteishengessä; melkein mahdottomasta tuli mahdollinen. Saman-

laisen kahden ison ongelman (hiilidioksiditason nousu pysäyttäminen ja energiankulutuksen pie-

nentäminen) edessä on tällä hetkellä maapallokin. Malaska hahmotti 1970-luvulla eko- ja tek-

nosysteemien kehityksen sekä ihmiskunnan mahdollisuudet seuraavasti (Malaska ym. 1989): 
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1. Hallitsevan ekosysteemin vaihe 
 
Hallitsevan ekosysteemin maailman tilalla ajatellaan ideaalia, jossa ekosysteemiin kuu-
luivat luonnonlait, joiden kanssa ihminen eli sopusoinnussa ollen yksi osa luontoa. 
 
2. Laajenevan teknosysteemin vaihe 
 
Ihminen oppi uuden tekniikan periaatteen mukaan tuottamaan luonnon lainmukaisuuksi-
en mukaan sellaisia aineita, joita ei ennen luonnossa esiintynyt. Ihmisen tietous jäi rajoit-
tuneeksi ja irralliseksi luontokokonaisuudesta, jolloin hän ei pystynyt arvioimaan innovaa-
tioidensa seurauksia.  
 
3. Supistuvan ekosysteemin vaihe 
 
Teknosysteemi lähenee ekosysteemin rajoja, jolloin itseään säätävä ekosysteemi pyrkii 
hävittämään häiriöt omalla toiminnallaan. Kun tämä ei riitä, muuttaa ekosysteemi raken-
nettaan ja supistuu, eikä lopputuloksesta ole varmaa tietoa. 
 
4. Tulevaisuuden vaihtoehdot 
 
Yksi vaihtoehto on se, että teknosysteemi paisuu yli ekosysteemin rajojen, jolloin pahim-
massa tapauksessa jää jäljelle vain erillisiä ekosysteemin toimintakykyisiä saarekkeita.  
 
Toinen mahdollisuus on se, että ihminen rakentaa uudelleen oman osansa ekosysteemin 
harmonian mukaisesti ja eliminoi osittaistiedon pohjalta syntyvät teknosysteemin lonke-
rot. Tämä edellyttää maailmanlaajuista suunnittelua ja yhteistyötä sekä asenteiden ja 
elämänmuodon muutosta teollisuusmailta. Samalla se vaatii myös kokonaisvaltaisempaa 
luonnon tarkastelua ja ajattelua, joka johtaa yhteistyöhön luonnon kanssa. 
 

Edward O. Wilsonin (2001) mukaan ympäristöongelmien ratkaisuun riittävät varat, vaikka 
ihmiskunnan valtava kasvu on vienyt planeettamme kantokykynsä rajoille. Varojen halti-
joilla on monta syytä saavuttaa tämä tavoite, ei vähiten oman turvallisuutensa takia. Vii-
me kädessä kuitenkin onnistuminen tai epäonnistuminen riippuu eettisestä päätöksestä, 
jonka perusteella nyt elävät ihmiset määritellään ja arvioidaan kaikkina tulevina sukupol-
vina.” 
 
Wilson asettaa toivonsa konsilienssiin, tiedon yhtenäistämiseen. Wilsonin ehdotuksen 
mukaan tulisi palata sivistyksen alkujuurille ja liittää sen jatkeeksi uusin tieto erityisesti 
luonnontieteistä. Mukaan otettaisiin insinööritieteiden lisäksi biologia, fysiikka, geologia, 
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antropologia, lääketiede, psykologia, filosofia, uskonto, moraali, etiikka, taiteet, talous, 
ekologia, yhteiskunta ja informaatio. Hänen mielestään heikoimmat lenkit ovat sosiaali- ja 
taloustieteet, joissa aika kuluu talouden mallintamisessa, kun aika haastaa raivoisasti 
ekologisen taloustieteen esiinmarssia.  
 
Väitöstyössäni esitin seuraavia toimenpide-ehdotuksia tavoitteeseen pääsemiseksi (Heino 2006): 

 
1. Luonto on kierrätyksen mestari, joten luontoa mallina ja opettajana -ajatusta on kehi-

tettävä tavoitteena hiiliteräksen ja muiden aineiden ympäristömyönteisyyden paran-
taminen. 

 
2. Uutta johtajuutta kaivataan niin yritys-, viranomais-, poliittisella kuin valtiollisella ta-

sollakin, joissa tärkeänä yhteisenä nimittäjänä on paikallisiin realiteetteihin perustuva 
yleismaailmallinen tapa lähestyä kestävän kehityksen problematiikan tärkeimpiä osa-
alueita.  

 
3. Yksittäisen ihmisen käyttäytymisen ja kulutustottumusten ohjaaminen ekologisesti 

kestävään suuntaan on iso tulevaisuuden haaste. Vaikutusmekanismit on löydettävän 
informaatioyhteiskunnan suomista mahdollisuuksista sekä paikallisten lähtökohtien ja 
voimavarojen hyödyntämisestä. 

 
4. Työturvallisuus ja suuronnettomuuksien ehkäisy sekä mahdollisiin onnettomuuksiin 

valmistautuminen pitää ottaa mukaan teollisen ekologian malliin. 
 
Edellä oleviin tavoitteisiin viitaten viimeisessä liitedokumentissa 37 on psykiatrian erikoislääkäri ja 

psykoanalyytikko Jukka Välimäen ja psykiatrian emeritus professori ja psykoanalyytikko Johannes 

Lehtosen (2009) puhutteleva artikkeli ”Ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvitaan johtajuutta”.  
 
Voidaan myös samalla vastata kysymykseen ”Miten lisätä ymmärrystä kilpailusta ja yhteis-
työstä perustana kohti parempaa paikallista, alueellista, valtioiden välistä ja globaalia 
ympäristöasioiden hallintaa?” ja pitää kansainvälisen NMKY –liiton kotisivulta 

http://www.ymca.int/ löytynyt pallo yhdessä pelissä…  
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Palaamalla Tabermannin (2008) välittämisteemaan voidaan jatkaa Dalai Laman ajatuksilla (Rin-

poche 1998): “Tämän ajan tavattoman kattavassa keskinäisessä vuorovaikutuksessa eivät 
yksilöt tai kansat enää voi ratkaista ongelmiaan yksinään. Meidän on kehitettävä yleistä 
vastuuntuntoamme… Meidän vastuullamme, yhteisesti ja yksilöllisesti, on suojella globaa-
lia perhettä, tukea sen heikkoja jäseniä ja säilyttää ja hoitaa tämä ympäristö, jossa me 
kaikki elämme.” 
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KARJALAISEN KULTTUURIN LIIKUNTA- JA KULTTUURIVALTUUSKUNNAN 

MATKA TUVAN TASAVALTAAN 29.7. - 6.8.1995 

 

 
 

Teksti Jyrki Heino & Jussi Mäkinen sekä osin Pentti Pirhonen 
Kuvat Hannu Koivisto 

 
 
 

 
 

(Tämän alkuperäisen kirjoituksen tieteellisen pohjan on laatinut Jyrki Heino, jota sitten Jussi Mäki-

nen on värittänyt taiteilijan vapaudella; lehtiin tarkoitettu kirjoitelmamme modifioitiin tästä origi-

naalista.) 
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KARJALAISEN KULTTUURIN TAUSTA JA MATKAKOHTEEN VALINTA 

 

Karjalaisen Kulttuurin lentopallojoukkueen ja asiaan kuuluvien tukijoukkojen liikunta- ja kulttuuri-

matkan kohteeksi Jussi Mäkisen ja Ossi Väisäsen yhteensä 90-vuotisen elämäntaipaleen kun-

niaksi valittiin Tuvan tasavalta, joka sijaitsee Keski-Aasiassa Mongolian rajalla Jenisei-joen alkuläh-

teillä aivan Aasian maantieteellisessä keskipisteessä. Se rajoittuu Krasnojarskin, Altain ja Irkutskin 

alueisiin sekä Mongoliaan ja Buryatin tasavaltaan. Tästä Mongolian ylängöllä (1500 m merenpin-

nasta) sijaitsevasta "korkean paikan leiristämme" Kiinaankin olisi ollut parhaimmillaan vain 600 

km. Matkakohteen valintaan vaikutti voimakkaasti maan eksoottisuus ja toivomuslistalla ollut eko-

loginen ja kulturellinen puhtaus.  

 

Karjalaisen Kulttuurin perustivat kuhmolaiset lentopalloilijanuorukaiset eräällä pelireissullaan jo pa-

rikymmentä vuotta sitten. Bomba-talo oli juuri avattu Nurmeksessa ja Karjala-aate oli jälleen nou-

sussa. Kokoonpano on pysynyt hyvin vakiona, mm. vaihtopenkki on ollut sama jo yli kymmenen 

vuoden ajan. Uudet jäsenet valitaankin nykyään kutsuperiaatteella ja perusvaatimuksena on oike-

an karjalaisen kulttuurihengen osoittaminen ja tietenkin kaikkien perustajajäsenten hyväksyminen. 

 

MATKAKOHTEEN YLEISESITTELY 

 

Nykyinen Tuva kuului aina vuoteen 1914 asti Kiinalle ja tunnettiin Urianghain nimellä. Vuosina 

1921-1944 alue oli muodollisesti itsenäinen Tannu-Tuvan kansantasavalta, jonka tosin vain Neu-

vostoliitto ja Mongolia tunnustivat. Itse asiassa tässä voidaan nähdään myös kohtalonyhteys Suo-

meen, sillä Tannu-Tuva sai itsenäisyytensä kuten Suomikin Leninin allekirjoituksella Venäjän val-

lankumouksen seurauksena.  

 

Tuvan kansantasavallan alun toiminnassa näkyi Neuvostoliiton ideologinen vaikutus. 20- ja 30-

luvuilla Tuvan asioihin puututtiin avoimesti. Kiinalaisia kauppiaita karkotettiin, buddhalaisia temp-

peleitä hajotettiin, perinteistä shamanismia vainottiin ja ateismia juurrutettiin kansaan. Asukkaita 

siirrettiin kolhooseihin. Poliittiset vainot alkoivat vuonna 1924 Tuvan kommunistisen puolueen toi-

mesta. Pahimmillaan ne olivat 30- ja 40 - luvuilla ulottuen vielä 50-luvun alkuun. Virallisten tilasto-

jen mukaan vainoissa sai surmansa 1036 ihmistä.  

 

Vainojen ajasta kertova museon (seur. sivun kuva) opas Kizyl -ool Mongus on kuitenkin vakuuttu-

nut, että surmansa saaneita oli ainakin 2000. Tannu-Tuva liitettiin 1944 kaikessa hiljaisuudessa 

Neuvostoliittoon autonomisena alueena ja sai 10.10.1961 autonomisen tasavallan aseman. 
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Maan pääkaupunki on Kyzyl ja se sijaitsee tarkalleen ottaen kahden Jenisei-joen haaran (Ison ja 

Pienen Jenisein) liittymäkohdassa. Tuvan pinta-ala on 170500 km2 ja sen väestön kokonaismäärä 

on n. 309000. Väestö muodostuu tuvalaisista (64,5 %) ja venäläisistä (32,0 %). Pääkielet ovat tu-

va (63,7 %) ja venäjä (34,1 %). Tuva on turkinsukuinen kieli ja aikoinaan tuvalaisia on kutsuttu 

sojooneiksi. He ovat läheisiä sukulaisia altailaisille heimoille ja etenkin tofa-heimolle.  

 

Mielenkiintoisena yksityiskohtana voisi mainita myös sen, että uusimpien tulkintojen mukaan 

Tsingis-kaani (mongoliruhtinas ja eräs historian suurimmista valloittajista, vv.1161-1227) olisi ol-

lut lähtöisin Tuvan alueelta. Uskonnoltaan tuvalaiset ovat joko buddhalaisia tai ortodokseja. Budd-

halaisuus on levinnyt alueelle 1700-luvulla. 

 

Ahmed Ahne -kirjoista tuttu seivästäminen oli mongolivalloittajien tapa rangaista kapinallisia. 

Eräänkin kahakan jälkeen oli kuudenkymmenen tuvalaisen suurmiehen päät nostettu seipäiden 

päihin ja asetettu teiden risteyksiin varoittamaan muita "toisinajattelijoita". Menneinä vuosisatoina 

oli myös Tuvassa, kuten Egyptissäkin tapana haudata kuolleen hallitsijan mukana ruokaa, rikkauk-

sia, perheenjäsenet ja hoviväkeä sekä muuta tuonpuoleisessa tarvittavaa. Suurin hautalöydös, 

jonka pienoismallin näimme kansallismuseossa, sisälsi 17 hallitsijalle läheisen ihmisen ruumiit ja 

niiden lisäksi toistasataa hevosta ja muuta hänelle kuulunutta arvokasta omaisuutta. 

 

Tuva kuuluu Altai- ja Sajan-vuoristojen alueelle. Noin 82 % maasta on vuoristoa ja 18 % tasaista 

maata, joka on pääsääntöisesti aroa. Tuvassa on n. 400 järveä, joiden kokonaispinta-ala on n. 770 

km2. Sen lisäksi vesistöistä kannattaa mainita Jenisei-joki, jonka alkulähteet ovat sekä Tuvassa et-

tä Mongoliassa. Jenisei on kaikkiaan 4100 km pitkä joki, joka virtaa koko Siperian halki ja laskee 
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Pohjoiseen Jäämereen. Eksoottisena lisäpiirteenä Tuvan vesistöistä voisi mainita myös lukuisat mi-

neraalipitoiset terveyslähteet sekä suola- ja mutajärvet. 

 

Ilmasto on tyypillisen mannermainen. Talvi on pitkä ja kylmä, mutta mannermaisuuden takia se ei 

tunnu niin kylmältä. Talvella pakkasta saattaa olla jopa - 50oC. Kevät on lyhyt ja melko myöhäi-

nen. Sen sijaan kesä on hyvin lämmin ja melko pitkä kestäen yli 4 kk, kun taas syksy on puoles-

taan lyhyt. Maan kasvisto ja eläimistö on monipuolinen ja rikas. Siellä on paljon sellaisia kasveja, 

joita ei tavata muualta. Eläimistöstä voisi mainita mm. Siperian lumikon, lumileopardin, jakin, jer-

boan, hirven, poron, peuran, soopelin, kauriin, villikarjun, ruskeakarhun, myskihärän, jne. 

 

Tuvalaisessa elämänmenossa olennaisena piirteenä on omien lähtökohtien ja oman kulttuurin voi-

makas kunnioitus. Samalla halutaan korostaa kuitenkin sitä, että mitään pyrkimystä irtaantua Ve-

näjästä ei ole; halutaan vain säilyttää oma kulttuuri mahdollisimman puhtaana. Kiteytettynä voi-

daan sanoa, että siihen on ollut ja on erittäin hyvät mahdollisuudet, koska sosialismi on suojellut 

maata liialliselta länsimaistumiselta ja huonot kulkuyhteydet (mm. rautatietä ei ole Tuvassa ollen-

kaan) ja luonnon olosuhteet liialta venäläistymiseltä. Yhtenä osoituksena omien lähtökohtien kun-

nioituksesta on shamanismi. Shamanismi on säilynyt Tuvassa huolimatta sotilaallisen ateismin tai 

totalitäärisen systeemin ankarista kielloista tuoden muinaisajan kokemuksen ja parannustaidon 

myös nykyihmisen käyttöön. 

 

MATKAKERTOMUS 

 

Liikunta- ja kulttuurivaltuuskuntamme 12-henkinen ryhmä lähti ikimuistoiselle matkalleen Jämsästä 

28.7.1995 aamulla toiveikkain, mutta ehkäpä samalla lievästi pelonsekaisin tuntein. Alkumatka su-

jui kuitenkin niin hienosti, että pikkupelot taisivat haihtua sen sileän tien -saimme nimittäin arvois-

tamme tai ehkäpä arvoamme parempaa seuraa, sillä alkumatka  Viipuriin ja edelleen Valkjärvelle 

suoritettiin Valkjärven evakkojen ja heidän jälkeläistensä seurassa. Siitä huolimatta että meidät 

majoitettiin bussin "sikaosastolle" pääsimme pikku hiljaa juttusille näiden alkuperäisten karjalaisten 

kanssa, mikä oli omiaan siivittämään matkamme kulkua kohti tuntemattomia kohtaloita. Pietariin 

saavuimme sopivasti juuri ennen IL-62 -mallisen lentokoneen lähtöä. Siellä meitä vastassa oli an-

sioitunut tulkkimme Tamara ja vielä ansioituneempi tulkin mies Raimo Paavilainen. 

 

Noin parin vuorokauden yhdistetyn bussi-lento-bussimatkailun jälkeen saavuimme ensimmäiseen 

viralliseen matkakohteeseemme Stsagytai-järvelle, joka sijaitsee vuoristossa noin 2000 m. korkeu-

dessa muutaman kymmen kilometrin päässä Mongolian rajasta. Menomatkamme kohokohtana oli 

mm. tutustuminen yhteen Jenisei-joen isoista padoista. Tämän Krasnojarskin kaupungin yläpuolel-

la sijaitsevan, maailman toiseksi suurimmaksi mainitun padon pudotuskorkeus on yli 120 metriä ja 

pituus toista kilometriä; iso maa ja isot padot. Padon yhteydessä sijaitsevan voimalaitoksen teho 

on n. 600 MW ja silti vettä juoksutettiin jatkuvasti myös vapaasti patoluukkujen kautta. Toinen 
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kohokohta oli Tuvan tasavallan kulttuuri- ja liikuntaministerin Sergei Oortzhakin vastaanotto Ky-

zylissä. Vastaanoton ikimuistoinen tapahtuma oli aidon kurkkulaulajan esitys.  

 

 
 

Kurkkulaulaja ja "Ay-Kherel"-nimisen kansanmusiikkiyhtyeen johtaja Vladimir Sojan olikin sitten 

koko matkan ajan mukanamme aina silloin tällöin ilahduttaen meitä personallisilla esityksillään. 

Kurkkulaulu on niin rankkaa työtä, että taiteilijat saavat täyden eläkkeen jo 15 vuoden palvelun 

jälkeen, mutta Tuvalaisessa kurkkulaulussa tunnetaankin jopa seitsemän erilaista kurkkuääntä ja 

parhaat kurkkulaulajat hallitsevat tekniikan kolmella äänellä yhtäaikaisesti. Stsagytai-järvelle tultiin 

noin klo 02.00 yöllä paikallista aikaa maastokäyttöön hyvin soveltuvalla linja-autollamme. 
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Olimme aika-taulustamme vähän myöhässä, mutta koska ohjelmaamme oli merkitty kalastusta, 

niin päätimme laskea verkot vielä ennen lampaan sisälmyksistä koostuvaa iltapalaa ja nukkumaan 

menoa. Verkon lasku tehtiin sysipimeässä yössä uiden; vieressä olleet veneet huomattiin vasta 

päivän valjettua. Jurtassa ja lomamökeissä hyvin ja pitkään nukutun yön jälkeen meitä odotti yllä-

tys: sauna.  

 

 
 

Harvinaisen hienosti olivat isännät osanneet suunnitella suomalaisen valtuuskunnan matkan, sillä 

raskaan matkan aiheuttama väsymys oli kuin pois pyyhkäisty. Saunan ja aamupalan jälkeen pääs-

tiin vihdoin ja viimein kokeilemaan myös kalastusta. Verkko ei antanut vielä tällä kertaa mitään, 

koska paikalliset kalat viihtyivät järven syvimmissä osissa. Tämän takia alkuperäisväestön yleisin 

kalastustyyli syväverkkojen lisäksi oli pohjaonginta. Yleisin saalis oli peled-siika, jota myös Suo-

meen on istutettu. Oman ryhmämme ensimmäisen päivän kalansaalis jäi vielä melko laihaksi. Päi-

vän myötä päästiin tutustumaan myös paikallisiin kalastajiin. Illalla olikin vuorossa 350 m. pitkän 

verkkojatan lasku yhdessä ammattikalastaja Ivanovitsin kanssa. Pienestä kalansaalista huolimatta 

päivän rentouttava ja rauhoittava vaikutus oli todella suuri. 

 

Ensimmäisen päivän ohjelmaan kuului myös hevosella ratsastusta ja vapaapainia painimestari 

Sashan kanssa. Ratsastus taisi olla monelle ensimmäinen kerta laatuaan, sillä huolimatta hevos-

ten rauhallisuudesta osa valitsi pariratsastuksen paikallisen ratsumestarin kanssa. Tuvan suosi-

tuimman urheilulajin, Hooresh-nimisen vapaapainin olennainen osa on alun kotkatanssi, jossa kei-
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karoidaan kuin taistelevat metsot konsanaan. Kotka symboloi tässä yhteydessä mielenmalttia ja 

rohkeutta. Itse painista oli sitten kaikki turha karsittu pois; tavoitteena oli vain saada vastapuoli 

suistettua tasapainosta ja vähintään vastustajan polvi maahan. Painimaaottelu Tuva-Suomi päättyi 

lukemin 3-1 paikallisen mestarin voittoon. Loppuilta ja -yö kuluikin sitten leirille jääneiltä lauluiltaa 

viettäen ja osalla painijoista sairaalassa haavojaan paikkaillen sekä sijoiltaan menneitä jäseniä pai-

koilleen kiskoen, sillä sen verran totista oli meininki painikentällä. 

 

Toisen järvipäivän aamuna nostettiin yhteisverkko, jolloin huomattiin, että yhteisen keskustelukie-

len puutteesta huolimatta verkon lasku ja nosto onnistui ammattimiesten kesken todella hyvin; 

saalista tuli puoli saavillista, joten kalastusmatkan voi sanoa olleen onnistuneen sekä saaliin että 

kaiken muun puolesta. Lämpimien jäähyväisten jälkeen siirryttiin 80 000 asukkaan Kyzylin kau-

punkiin ja ruvettiin valmistautumaan lentopallon juhlaturnaukseen. 

 

LENTOPALLOAKIN PELATTIIN 

 

Kolmipäiväisen kansainvälisen veteraanien lentopallon ystävyysturnauksen avajaisseremoniat Ky-

zylin kaupungin urheilupuistossa olivat todella vaikuttavat. Ensimmäisen ottelun joukkueet Ulug-

Hem ja Karjalainen Kulttuuri olivat ryhmittyneinä kentälle, kun avajaispuheen pitivät Tuvan ta-

savallan presidentti Sherig-ool-Oortzhak, paikallisen lentopalloliiton puheenjohtaja Mongush 

(jonka käyntikortti on vain venäjäksi ja kiinaksi) sekä kulttuuri- ja urheiluasioista vastaava ministeri 

Sergei Oortzhak. Kun joukkueiden kapteenit olivat suorittaneet yhdessä lipunnoston ja maaottelun 

avajaisiksi Karjalaisen Kulttuurin joukkueen kapteeni Jussi Mäkinen oli juonut perinteistä tamman-

maitoa olikin taiteilija Vladimir Sojanin vuoro ilahduttaa satapäistä yleisöä perinteisellä kurkkulau-

lullaan. 

 

Tietenkin Karjalainen Kulttuuri eli Suomen joukkue oli mukana Tuvan tasavallan TV:n pääuutislä-

hetyksessä ja delegaation johtajan Pentti Pirhosen otteluihin keskittymistä häiritsivät lukuisat 

TV- ja lehtihaastattelut. Ottelu päästiin kuitenkin alkamaan, kunhan yleisön suursuosikiksi kohon-

nut Jyrki Heino oli ensin löytänyt tarpeeksi suuren kiven ja naulannut kentän pinnan parempaan 

kuntoon. Sillä vaikka kenttä olikin ulkona, sen pinta oli tehty höyläämättömästä kakkosnelosesta. 

Turnauksen olosuhteet olivat noin 30 oC:n helteestä huolimatta erinomaiset, sillä lehtipuut varjos-

tivat kenttää sopivasti. Avausottelumme olikin voittoisa erin 3 - 1 (15-8, 15-12, 10-15, 15-7). Ku-

vassa ovat Jyrki, Jussi ja Ossi. 
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Turnauksen lomaan oli sijoitettu  
myös muuta ohjelmaa,  
josta mainittakoon muutamia  
kohokohtia: 
Kyzylin kansallismuseossa  
saimme kuulla mielenkiintoisen 
esitelmän tuvalaisista 
kansallispuvuista. Esitelmän 
vaikutusta olivat tehostamassa  
"elävät mallinuket".  
 

 

 

 

 

 

 

Kävimme myös Tuvan tasavallan varapresidentin vastaanotolla. Kohteliaiden puheiden ja lahjojen 

luovutusten jälkeen keskustelimme vapaasti kaikesta mahdollisesta. Jyrki lahjoitti tietenkin materi-

aalia koskien Oulun yliopistosta esittäen samalla toivomuksen kulttuurivaihdon ulottumisesta aikaa 

myöten myös muille elämän aloille lentopallon tärkeyttä ja merkitystä mitenkään väheksymättä. 
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Presidentti, varapresidentti ja Kyzylin alueen maaherra olivat kaikki innokkaita lentopallon harras-

tajia ja lajia onkin pelattu Tuvassa jo 40-luvulta lähtien. Lentopallo on maan toiseksi suosituin ur-

heilulaji (heti vapaapainin jälkeen) ja muutamaa viikkoa ennen tätä veteraaniturnausta oli pelattu 

paikallinen Presidentti-Cup, johon osallistui yli 40 joukkuetta. 

 

Toinen ottelumme olikin sitten turnausvoiton kannalta ratkaiseva, sillä vastaan tuli Tuvan veteraa-

nien mestariyhdistelmä Tsadan. Vaikka pelaajat tässäkin joukkueessa olivat 40-55 -vuotiaita, oli 

painiharrastus pitänyt heidät ketterinä ja hyvässä kunnossa. Yleisöönmenevä ja yli kaksituntinen 

kamppailu päättyi lopulta niukkaan, mutta ansaittuun kotivoittoon Tsadanille erin 3-2 (15-8, 3-15, 

11-15, 15-10, 17-15).  Tässä pelissä Jyrki löi kenttään sellaisen iskulyönnin, että yleisö kunnioitti 

sitä seisaalleen nousten ja pallo pomppasi lankkulattiasta suojamuurin yli luonnonpuistoon. Niin 

kauas, että miliisit alkoivat jo käynnistellä Kaz-maastoautojaan pallonhakumatkaa varten. Ja sitten 

saunaan ... 

 

Meillä oli myös mahdollisuus tutustua aitoon shamaaniin. Luonnossa, terveyslähteellä vietetty 

shamaanin istunto teki vaikutuksen kaikkiin läsnäolijoihin. Aivan konkreettista apua ei painiottelus-

sa vammautunut matkalaisemme saanut, mutta ehkäpä ensi kerralla, jolloin usko on vielä vah-

vempi.  
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Päivän kruunasi uinti- ja mutakylpymatka suolajärvelle, jossa sijaitsi terveyskylpylä. Vesi suolajär-

vessä oli sen verran epäilyttävän näköistä matoineen ja vihreine liejuineen, että läheskään koko 

tiimi ei uskaltautunut uimaan ja kylpemään. Rohkeat uimarit kuitenkin nauttivat kokemastaan, 

kunhan vain muistivat olla nielemättä vettä, sillä sen suolapitoisuus oli yli kymmenen prosenttia. 

Olisiko epäuskoisten osallistumattomuus tähän vesileikkiin ollut vaikuttamassa sitten lievien vatsa-

tautien syntyyn. 

 
 

Asumistasomme ylitti sikäläiset standardit runsaasti, sillä hotellimme oli käytännössä Tuvan Tasa-

vallan Presidentin vierastalo Jenisei-joen rantatörmällä. Normaali kahden henkilön yhteinen 



 97

"kämppä" oli huoneisto, jossa oli olohuone, makuuhuone, vierashuone ja kylpyhuone. Koska kau-

pungissa oli meneillään laaja putkiremontti, eikä suihkusta tullut lämmintä vettä lainkaan, olivat 

isäntämme järjestäneet meille joka ilta saunan Kyzylin urheilukoulun tiloihin. Kaiken kaikkiaan ma-

joitus-, ravitsemus- ja kuljetuspalveluista täytyy antaa kiitettävä arvosana, sillä ensimmäinen suu-

rempi viivästys koettiin vasta paluumatkalla Riihimäellä, kun VR:n juna oli neljä minuuttia myöhäs-

sä! Liekö syynä ollut "valtiovieraan statuksemme", mukanamme jatkuvasti kulkeva ministeriön 

kansliapäällikkö, erinomainen tulkkimme Tamara Paavilainen vai mikä, mutta kolmen eri lentoyhti-

ön koneet kulkivat Venäjällä minuutilleen aikataulujen mukaan. 

 

Viimeisen päivän peliin valmistuminen oli hyvin ikimuistoinen. Paikalliset munkit pitivät mielentyh-

jennysjumalanpalveluksen koko joukkueelle buddhalaisessa kirkossa.  
 

 
 

Oliko ko. toimenpiteellä mitään vaikutusta, vai oliko edellisen pelin tappio jäänyt kaivelemaan mie-

len sopukoihin, mene ja tiedä. Joka tapauksessa Kyzylin joukkuetta vastaan johdimme viimeisen 

ottelun ensimmäistä erää jo 14-0 ja voitimme sen 15-1. Vaikea sitä on tieteellisesti osoittaa, mutta 

jotain vaikutusta sillä mentaalivalmennuksella kuitenkin oli. Koko ottelun voitto erin 3-0 (15-1, 15-

8, 15-13) takasi meille kuitenkin kunniakkaan hopeamitalin ja isännällemme Sergeille ministerinvi-

rassa jatkamisen. 
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Viimeisen ottelun jälkeen olivat ohjelmassa päättäjäisseremoniat asiaan kuuluvine lipun laskui-

neen, kurkkulauluineen jne. Kaikki erotuomarit ja suuri joukko muuta väkeä valokuvautti itsensä 

joukkueemme kanssa ryhmäkuvassa, Suomi-maaottelut lienevät edelleenkin harvinaisia sillä seu-

dulla.  
 

 
 

Päättäjäisillallisen kohokohta oli isäntämme Sergein puhe, jossa hän lukuisien ketunlenkkien jäl-

keen nosti koko illan keskipisteeksi joukkueemme ikäpresidentin Ossi Väisäsen täten juhlistaen ja 

kunnioittaen hänen 50-vuotissyntymäpäiviään. Puhe oli niin loistavasti laadittu, että saatoimme 
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yksimielisesti todeta, ettei isäntäämme turhaan ollut valittu Tuvan tasavallan kulttuuri- ja liikunta-

ministeriksi. 

 

Ossi nimitettiin Selektiivitulkkien Liiton perustaja- ja kunniajäseneksi. Selektiivitulkin ja simul-

taanitulkin erona on se, että vaikka molemmat tulkkaavat puhujan kanssa samanaikaisesti, selek-

tiivitulkki kääntää asiat aina parhain päin omalta kannaltaan. Ossille annoimme täyden kympin 

avustavan tulkin tehtävien hoitamisesta. 

 

KAIKEN KAIKKIAAN MAHTAVAA! 

 

Yhteenvetona matkastamme voi sanoa sen, että ennakko-odotuksissa ei petytty vaan ne tuli ylitet-

tyä monin kerroin. Silmään pistävää oli Tuvan tasavallan ekologinen ja kulturellinen puhtaus. Teol-

lisuus ei onneksi ole eikä ilmeisesti helposti tulekaan olemaan mikään merkittävä tekijä Tuvassa. 

Ihmiset olivat hyvin ystävällisiä. Tämä puolestaan puhuu sitä tulkintaa vastaan, että Tsingis-kaani 

olisi ollut Tuvasta kotoisin; hänen luonteenpiirteisiinsä ystävällisyys ei tainnut juuri kuulua.  

 

Uskonpa, että aika monelle valtuuskuntamme edustajalle jäi päällimmäisenä mieleen sellainen aja-

tus ja toive, että tänne pitää päästä vielä toistekin. Tällöin kannattaa mennä vieläkin kauemmaksi 

luontoon, jolloin myös lähes 5000 metrin korkeuteen kohoava vuoristo on yksi todennäköinen tu-

tustumiskohde.  

 

Tällä ikimuistoisella matkalla olivat mukana aloituskuusikon pelaajina Jyrki Heino, Jouni Kosonen ja 

Kalevi Ylinampa Oulusta, Jussi Mäkinen Limingasta, Ossi Väisänen Muhokselta ja Pentti Pirhonen 

Jämsästä. Varamiehinä ja kulturellista antia turvaamassa olivat Harri Kosonen Tampereelta ja 

Hannu Koivisto, Ilkka Törhönen, Petteri Vihmalo sekä tulkki Tamara ja tulkin mies Raimo Paavilai-

nen Jämsästä. 

 
SARJATAULUKKO 

 

Kansainvälinen veteraanien lentopallon ystävyysturnaus Suomen ja Tuvan välillä: 

 

Joukkue Pisteet  Sijoitus 

Tsadan     6     I 

Suomi     5     II 

Kyzyl     4     III 

Ulug-Hem    3     IV 

 

Päätuomari: S.K. Dovador 

Pääsihteeri: H.D-N. Oortzhak
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Liite 6. 
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Liite 7. 
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Liite 8. 

OPISKELIJALENTOPALLOURAN LOPPU 

 
Oulun yliopiston teekkariyhdistyksen järjestämän NALLIKARI OPEN -beachturnuksen vuoden 2006 
mestaruutta lähdimme tavoittelemaan CIRU:n toiminnanjohtajan, kemian perustutkinto-opiskelijan 
Esa Virtasen kanssa kahdestaan. Varmuuden vuoksi värväsin turnaukseen mennessäni kaupun-
gilta Pohjalaisen kirjakaupasta Kuuselan Matin. Seuraavissa kuvissa on nuorekkaan opiskelija-
kolmikkomme kaksi edustajaa Matti ja Esa.  
 

Kuuselan Matti oli oiva vahvistus 

CIRU:n tiimiin, sillä hän on niitä 

miehiä lentopallossa, joita kai-

vattaisiin enemmän niin työelä-

mään kuin joukkuepeleihin. Koko 

turnauksessa Matti ei lyönyt yh-

tään lyöntiä täysiä, sillä vasta-

puolella oli enemmän lajia har-

rastaneiden lisäksi myös vä-

hemmän harrastaneita, jolloin 

tietty varovaisuus on tarpeen.  

 

Esalla puolestaan vääntöä riitti, 

eikä Essin edes tarvinnut pukeu-

tua vanhana nuorten SM- ja EM-

tason painijana painitrikoisiin. 

Jotain jäi siis takataskuunkin 

vielä, jos tilanne olisi oikein han-

kalaksi muuttunut. 

 

Turnaus oli kovasti leikkimielinen ja hyvä urheilullisuus säilyi koko turnauksen ajan. Hyvin otti 

nuoriso meidät vastaan turnauksessa, vaikka kolmimiehisen opiskelijajoukkueemme yhteisikä lä-

henteli 120 vuotta. Tosin sama yhteisikä oli muillakin joukkueilla, mutta niissä oli 5 tai 6 pelaajaa. 

Me perustimme pelimme varmoihin aloitussyöttöihin sekä yritteliääseen kenttäpuolustukseen ja 

varsinkin viimeisessä pelissä myös Esan torjuntaan. 

 

Onneksi kilpailun johtajan Kirsi Haanpään vahvan toiminnan ansiosta myös loppuottelu saatiin pe-

lattua ajoissa, joten pikakomennolla värvätyn Matin iltaloma-aika riitti kattamaan koko varsinaisen 

turnuksen ajan palkintojen jakoa lukuun ottamatta. 
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Liite 9. 

 

PALAVA PENSAS (Tommy Taberman) 

 

”Sydämiä on monenlaisia. On hauraita ja on vahvoja, on säikkyjä ja rohkeita. Onpa jopa 
mykkiä ja kuuroja. Mutta yksi laji on ylitse muiden: sivistynyt sydän. Se on kuin palava 
pensas keskellä erämaata. Se valaisee pimeänkin päivän, antaa uskoa, toivoa ja voimaa. 
Hellyys, suvaitsevaisuus, ymmärtäväisyys ja puhdas pyhä viha kaikkea vääryyttä koh-
taan ovat muutamia sivistyneen sydämen tunnusmerkkejä.  

Niitä voi jokainen oppia ja vaalia ilman oppituoleja ja lopputodistuksia. Esimerkkejä kor-
keasti oppineista kanssaeläjistä, joilta puuttuu sydämen sivistys, löytyy yllin kyllin. Vali-
tettavasti. Muodollinen oppi ja vallan sauva tekee helposti kopeaksi. Se joka katselee tois-
ta kuin saalista, orjaa tai maan matosta on totisesti barbaarien sukua. olipa hänellä kuin-
ka korkea hattu, ja millainen sormus sormessa tahansa.  

Hyvä esimerkki sydämen sivistyksestä löytyy aina läheltä, jos vain herkistyy katsomaan. 
Palavia pensaita on enemmän kuin uskommekaan. Meidän bussikuskimme on yksi sellai-
nen. Talomme ohi huristelee säännöllisin väliajoin sininen bussi, joka pysähtyy hetkeksi 
kulman pysäkille, ja jatkaa sitten kiireisine kuormineen kohti keskustaa. Kuten usein aa-
muisin sattuu, joku juoksee armoa rukoillen viime tingassa paikalle, kun bussi on jo liik-
keellä: Ethän jätä!  

Useimmiten bussi ei armahda, vaan jatkaa julmasti matkaansa. Mitä myöhästyit! Oma vi-
ka! Mutta välillä se jarruttaa, rikkoo sääntöjä, odottaa, ottaa kyytiin. Palava pensas syt-
tyy. Ja kun ovi avautuu, iloista tulijaa kohtaa leveä, tumma hymy, joka toivottaa hauskas-
ti sorahtavalla suomella hyvää huomenta. Päivä on pelastettu. Tänään bussikuskina oli se 
musta nuorukainen, jostakin kaukaa, se jolle pääasia eivät ole säännöt, vaan se, että 
kaikki pääsevät mukaan.  

Sydämen sivistys on universaalia. Kun me kohtaamme toisen ihmisen, me tunnemme kie-
lestä ja kulttuurista välittämättä heti lajitoverin, sydämen sivistyneen. Me tunnemme hä-
net siitä, että hänen sylinsä ja mielensä ovat avoimet, eivät suljetut. On ihmisiä, jotka ovat 
sillan oloisia, ja on ihmisiä, joissa on paljon muuria. Pelkäänpä pahoin, että meillä suoma-
laisilla on vielä monta muuria purkamatta ja monta siltaa rakentamatta. Jos kasvatuksel-
la, siis ihmiseksi opastamisella, jokin päämäärä tulee olla, niin olkoon se palavaksi pen-
saaksi kasvattaminen. Niistä on yhä huutava puute.  

Välinpitämättömyys on yksi väkivallan muodoista. Aito välittäminen on taas yksi rakkau-
den ilmenemismuodoista. Kummanhan kanssa mahtaa olla mukavampi elää?” 
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Liite 10.  
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Liite 11. 

 

PROSESSITEKNIIKAN OSASTON OPPILAIDEN JA HENKILÖKUNNAN VÄLISEN LENTO-

PALLO-OTTELUN VAPAAMUOTOINEN MUISTELO 1990 -LUVULTA 

 

Vastapuolelle asettui kuusi koko lailla kookasta urosta, joista suurimmat olivat puhelinkopin kokoi-

sia pelimiehiä (pitääköhän nykyään sanoa nakki- tai porilaiskioskin kokoista, koska kännyköiden 

yleistyttyä puhelinkopit ovat melkein historiaa, jolloin niiden käyttäminen verrokkina ei enää vastaa 

tarkoitustaan). Vastustajien ykköstykkinä oli Laukkasen Janne, joka oli myöhemmin nostamassa 

tämänhetkistä lentopallon Suomen mestarijoukkuetta ja 2000 –luvun kestomenestyjää Pielaveden 

Sampoa lentopalloliigaan pelaten myös Sammon ensimmäisen liigakauden. 

 

Penttisen Jompen kanssa katsoimme kunnioittaen vastustajiamme ja totesimme, että taitaa tulla 

rumasti turpaan, jos ei jotain keksitä. Fyysisellä puolella meillä ei ollut mitään jakoja, sillä allekir-

joittanut oli hiukan alle 190 cm:n pituudellaan joukkueemme torni, kun taas vastustajan kuusikos-

sa puolestaan ei tainnut juuri kukaan olla alle 190 cm.  

 

Kyllähän me sitten kaikenlaista keksimme ja lähdimme ensimmäiseksi kysymään nuorilta miehiltä 

opintokirjat nähtäväksemme, jotta niiden avulla todistaisivat olevana osastomme opiskelijoita; 

osaa nimittäin emme olleet edes osaston käytävillä nähneet. Sillä tempulla hiukan saimme horju-

tettua heidän henkistä selkärankaansa, sillä eihän siihen aikaa enää mitään opintokirjoja tainnut 

olla. Joutuivat opiskelijat miettimään, mistä nuo ehtoopuolen palloilijat oikein puhuvat.  

 

Pelin aikana otimme käyttöön yhä uusia ja uusia psykologisia temppuja, joiden avulla onnistumme 

sitten hiljentämään vastustajamme monikymmenpäisen kannustajajoukonkin voittamalla yhden 

erän. Sen verran eettisesti korkeatasoiseen toimintaan olemme osastolla pyrkineet, joten on ilmei-

sesti parempi jättää kertomatta keinot, joilla pääsimme sillä kertaa kohtuulliseen 1 – 3 -tappioon. 
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Passari -Jompen ja minun lisäksi henkilökunnan joukkueeseen kuuluivat hakkureina prof. Urpo 

Kortela, Pasi Heikkinen ja Toivo Nissinaho sekä yleispelaajina Hannu Kuopanportti, Pekka Niemistö 

ja Tapani Karjalainen.  

 

Passarina Jorma onnistui yllättämään jopa itsensä ollen siis jopa Kenakkalan Timoa parempi, sillä 

Timon aikoinaan passatessa yleensä vastustaja oli ymmällä, mihin passi suuntautui. Jompen pas-

satessa ei edes oma joukkue tiennyt, mihin hän milloinkin passinsa suuntasi; hiukan epäilimme, 

tiesikö mies itsekään, mutta eihän passari salaisuuksiaan kerro, joten se jäi sitten mysteeriksi. Voi-

daan siis todeta, että ennustamattomat olivat hänen passiensa kulkureitit, mutta pystyi niistä lyö-

mään, jos vain osasi odottaa jotain aivan utopistista edellyttäen, että jaloissa nopeus riitti. 

 

Olen jälkikäteen monesti pohtinut, olisiko edes emeritus professori Veikko Pohjola pystynyt kehit-

tämään mallia, jolla olisi pystynyt luotettavasti estimoimaan osastomme kokeellisen toiminnan 

monivuotisen kulmakiven, kultasormi -Penttisen passien kulkureittiä ja kohdetta; lieneekö edes 

kehitetty sellaista metodologiaa, jolla edes jälkikäteen olisi selitetty, miten hän kulloiseenkin rat-

kaisuun päätyi. Satunnaislukugeneraattorilla olisi voinut saada luetettavimman jälkikäteisen esti-

maatin, mutta senkin tulos olisi saattanut olla kovasti vaihtelevan epätarkka. 
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Liite 12. 
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Liite 13. 

Arvoisa mestaritiimi 

Kun pelasin aikoinaan eli siis hiukan jälkeen pronssikauden lentopalloa, Pieksämäen 
NMKY hallitsi ja oli seitsemänkertainen Suomen mestari. En voi kieltää, ettenkö kadehti-
nut heitä ja miettinyt, miten joukkueeni voisi kehittyä yhtä hyväksi ja jollei jopa parem-
maksi. Ihan niin hyväksi emme koskaan yltäneet, mutta yhtenä päivänä onnistuimme kui-
tenkin yksittäisessä ottelussa PNMKY:n voittamaan, mikä jäikin lentopallourani huippu-
saavutukseksi. 

Nyt olen sitten 50 vuotta täyttävän Nobel-yliopiston kolminkertaisen opetuksen laatuyk-
sikköjoukkueen jäsen, mistä voin sanoa, että hieno homma, jolloin hallintakautemme on 
jopa pidempi kuin PNMKY:n konsaan ylittäen sen siis kahdella vuodella. Jos Jaakon Ju-
haan on luottaminen ja miksi emme luottaisi, niin kolmen laatuyksikkyyden putkeen ei ole 
mikään muu yliopistoyksikkö Suomessa yltänyt. 

Tämä on siis hieno tunne, josta voi ja josta kannattaa jokaisen joukkueen jäsenen olla yl-
peä. Ylpeyteen on kuitenkin syytä sekoittaa hiven nöyryyttä, enkä malta tälläkään kertaa 
olla ottamatta lainausta kaikkien minut tuntevan minulle tunnetun mutta monelle muulle 
Tuntemattomasta kirjasta: "Menestyksen hetkellä pitää muistaa Lahtisen nöyryys, jottei kehitys lop-
puisi ylenmääräisen ylpeyden takia". 

Muistelen tässä vielä aikaa n. 10 vuotta takaisinpäin, jolloin aloitin Prosessimetallurgian 
laboratorion opetuksen projektipäällikkönä ja yliassistenttina ”Metallurgisten prosessien” 
kurssia kertomalla mm. opetuksestamme ja sen kehittämissuunnitelmista. Silloin heräsi 
yksi opiskelija luentouniltaan ja aivan spontaanisti kysyi: ”Mitä? Suunnitteleeko täällä joku jo-
tain? Minä olen aina luullut, että tänne tulee vaan joku lätkimään kalvoja yliolanheittimelle, puhuu jotain 
ja lähtee pois.”  

Koetin kärsivällisesti ja rauhallisesti selittää, että kyllä täällä kovasti suunnitellaan, mutta 
tekijöistä on paremminkin pula. Se oli aikaa, jota kuvasi erittäin Ylioppilaslehdessäkin yh-
den nimeltä mainitsemattoman sähkötekniikan osaston professorin huumorilla lausuttu 
repliikki, että pitää olla hullu, jos jää yliopistolle assistentiksi. Ei se silloin ihan ehdoton 
edellytys ollut, mutta helpotti huomattavasti, jos otan oikeuden jatkaa samalla huumorilla. 
Sen jälkeen tilanne on paljon parantunut, etten oikein taida itsekään tajuta virallisen ope-
tushenkilökuntamme tämänhetkistä virallisenkin pätevyyden tasoa.  

Ansio tästä saavutuksesta menee myös muille sidosryhmille, jotka ovat osaston suo-
tuisaan kehitykseen myötävaikuttaneet. Puhuisin siis oppimisen laatuyksikkyydestä, sillä 
kyllä tässä kokonaisuudesta on kysymys eli oppimisympäristöstä. Silloin siinä on koko 
osaston henkilökunta mukana, vaikka ei suoranaisessa opetusvastuussa olekaan.  
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Toimintaan on liittynyt yhtenä melkeinpä tärkeimpänä elementtinä opiskelijoiden kriittisen 
rakentava palaute ja muu mukanaolo kehitystyössä. Opiskelijoita onkin syytä muistaa eri-
tyisesti. Siperia on opettanut ja niin on täällä siperialaisessa tehtaassakin yritetty tehdä jo 
viidenkymmenen vuoden ajan. Onneksi monen ruman simpukan sisällä on kauniita hel-
miä, jollaisiksi voidaan Oulun yliopiston juurevat ja fiksut opiskelijat mieltää. Itse asiassa 
väitöstyössäni kiittelin opiskelijoita seuraavasti hiukan mutkan ja liekkisulatusmenetel-
män kautta, joten palaan kotimaakuntaan ja erityisesti Harjavaltaan Matti Krannilan ot-
tamalla ja tekstittämällä valokuvalla 1950 –luvun alusta…  

  

”Eihän se nyt varsinainen kaunotar ollut tämä paikkakunnan keskeisin leiväntuoja..."  
 
Oulun yliopiston vanhimmat osat ovat hiukan kuvan tehdasta kauniimpia, mutta molem-
mat rumilukset ovat pitäneet sisällään kauniita helmiä. Oulun yliopiston helmiä olen sitten 
yrittänyt itsekin opettaa ja heiltä myös samalla oppia, minkä takia en uskalla puhua mi-
tään kasvatustehtävästä, vaan omasta kasvamisesta fiksujen ihmisten kanssa. Henkisen 
kasvun soisin ja toivoisin edelleen jatkuvan. Täytyy tunnustaa, että nämä nuoret ovat ol-
leet ja ovat lahjakkaita sekä jollain tapaa minua kovasti hämmästyttäviä henkilöitä. Oi-
keudesta saada työskennellä heidän kanssaan voi olla kovasti ylpeä. 
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Liite 14. 
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Liite 15. 

Centre for Advanced Steels Research (CASR) 

During the 2006, the Centre for Advanced Steels Research (CASR) has been established at the 

University of Oulu to strengthen activities on the field of steel research. The CASR consists of 

six research teams in three departments of the Faculty of Technology of the University of Oulu. 

The CASR conducts high-level scientific and applied research on modern steels, their processing 

methods and properties, in conjunction with several universities, research institutes and steel 

companies, in addition to overseeing the education of postgraduates. Currently, the staff of 

CASR consists of about 40 researchers funded by various external resources supported by uni-

versity budget financed personnel.  

 

The Centre for Advanced Steels Research (CASR) is participated by the following six research 

teams: 

 Physical Metallurgy Group; Prof. Pentti Karjalainen, Materials Engineering Laboratory  

 Forming Technology Group; Prof. Pekka Mäntylä, Materials Engineering Laboratory  

 Process Metallurgy Laboratory; Prof. Timo Fabritius  

 Mass and Heat Transfer Process Laboratory; Prof. Riitta Keiski  

 Control Engineering Laboratory; Prof. Kauko Leiviskä  

 Intelligent System Group; Prof. Juha Röning, Computer Engineering Laboratory  
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Liite 16. 

  

CIRU – Centre on Suomen johtava kiinteiden epäorgaanisten poistei-
den hyötykäytön asiantuntija. 

Kiristyvän ympäristölainsäädännön myötä teollisuusyritykset joutuvat pohtimaan yhä enemmän 

mitä tehdä prosesseissa syntyville sivuainevirroille. Kuona-aineet, pölyt, tuhkat ja lietteet sisältävät 

kuitenkin paljon potentiaalia. Edistämällä sivuvirtojen hyötykäyttöä jätteitä on mahdollista jalostaa 

tuotteiksi tai raaka-aineeksi toisiin prosesseihin. 

CIRU – Centre auttaa teollisuusyrityksiä kehittämään prosessejaan ja hyödyntämään niissä synty-

viä sivuainevirtoja. Asiantuntemuksemme perustuu tieteelliseen tutkimukseen termodynamiikan, 

minerologian, kemiallisten analyysien, reaktiokinetiikan ja virtausmallinnuksen alueilla. 

Teollisuudenalat, jotka voivat hyötyä CIRU - Centren toiminnasta: 

 Sellu- ja paperiteollisuus 

 Kemianteollisuus 

 Terästeollisuus 

 Kaivosteollisuus 

 Energiateollisuus 

Arvostettu ja puolueeton tutkijayhteisömme palvelee myös viranomaisten tarpeita ympäristölain 

kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Organisaatiomme koostuu neljän toiminnallisen yksikön 

tutkijoista Oulun yliopistossa ja Helsingin teknillisessä korkeakoulussa. 

 

Yhteistyön etuja teollisuusyrityksille 

Prosessien sivuvirtojen tehokkaammalla hyödyntämisellä on mittavia kustannusvaikutuksia. Erilai-

sia kuonia, lietteitä ja tuhkia muodostuu teollisissa prosesseissa satojatuhansia tonneja vuodessa 

pelkästään Suomessa. Niiden käsittely aiheuttaa huomattavia kustannuksia (ja lisäksi yritykset jou-

tuvat hankkimaan jätteiden käsittelyä varten ympäristölupia.) 
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Prosesseja kehittämällä sivuvirroista minimoidaan jätteeksi jäävä osa ja maksimoidaan hyöty-

käytettävä osa. Käytännössä tämä tapahtuu esimerkiksi erottamalla poisteista haitalliset aineet 

(esimerkiksi höyrystämällä tai liuottamalla) tai immobilisoimalla haitallinen aine siten, ettei sitä va-

paudu ympäristöön. 

Ulkopuolisena tahona tuomme prosesseihin uudenlaisia menetelmiä ja tapoja kehittää tekniikkaa 

ja teknologiaa. Innovaatioita syntyy tutkimuksen avulla. CIRU – Centre tarjoaa myös analyysipal-

veluja sekä resursseja, joilla teollisuusyritykset voivat ratkaista prosesseihin liittyviä ongelmia en-

nalta määritellyssä aikataulussa ja budjetissa. Tuotamme myös puolueettomia tutkimustuloksia ja 

annamme lausuntoja erilaisia viranomaisprosesseja varten. 
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Liite 17. 
 

Tietopisto 2001 14/01 
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Liite 18. 
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Liite 19. 

 

JYRKIN MIETTEITÄ JA HAVAINTOJA KESKITTYMISESTÄ, ASENNOITUMISESTA  
JA JOUKKUEPELAAMISESTA SEKÄ NIIDEN VAIKUTUKSESTA  

VALMENTAUTUMISEEN JA PELAAMISEEN 
 

 

KESKITTYMINEN JA ASENNE 
 
Omakohtaisesta kokemuksesta tiedän, että keskittyminen on kaiken a ja o. Itse asiassa huomaan 
sen vieläkin, että hommat ei oikein toimi, jos menen treeneihin hiukankin valmistautumattomana. 
Aikaisemmin oikein tosissani pelatessani käytin melko lailla aikaa sekä harjoituksiin että peliin kes-
kittymiseen. Hyvin usein hiippailin töistä tai opinnoista kotiin hyvissä ajoin ja otin pikku torkut en-

nen treeneihin lähtöä. Itse pelipäivän aamu oli sitten yhtä peliä, jossa aamutreeniä aika usein seu-
rasi torkut tai unenomainen horrostila, jonka avulla latauduttiin peliin. Pelin jälkeen tuli latauksen 
purku ja aina se ei mennyt ihan putkeen vieden välillä levolliset yöunetkin. 
 
Keskittyminen tuottikin tulosta ja johti jopa seuraavaan uskomattomaan asiaan huippu-urheilu-
urani jälkeen, sillä varsinainen urheilu-urani loppui väliaikaisesti syksyllä –81; syitä en käy tar-
kemmin ruotimaan. Olin pelannut vielä keväällä –81 mestaruussarjassa, mutta sitten meni melkein 
täysi vuosi ilman, että koskin kertaakaan palloa. Paino nousi lähelle 110 kg, jossa se taas valitetta-
vasti on, muttei onneksi ei niin paljon rasvamolekyyleistä koostuen. Kunto huononi muutenkin. Ke-
sällä-82 menin kuitenkin turvesuolle töihin ja siitä se rupesi silava hiljalleen sulamaan ja mielikin 
virkistymään.  
 

Syksyllä-82 menin Kiskon (mestaruussarja-aikainen seurani) treeneihin Urheilutalolle. Otin pallon 
käteeni ja ilman mitään alkulämmittelyä vuoden tauon jälkeen löin Kenakkalan Timon (silloinen 
maajoukkuepassari) passista takapaterin melkein Urheilutalon lattiasta kattoon. Jatkoin harjoitte-
lua ja pelasin entisten pelikaverieni kanssa tasavertaisena eli ei siinä kukaan juuri huomannut, että 
muut olivat treenanneet lajiosaa 5 – 7 kertaa viikossa ja minä en ollut koskenut vuoteen palloon. 
Koko homma vain ja ainoastaan armottoman keskittymisen ansiosta. Kyllä se siinä pikku hiljaa ote 
rupesi hiipumaan ja pakko oli palata takaisin harjoittelemaan sekä lajiosaa että kuntosalissa eli ei 
keskittymisellä aivan mahdottomia pysty vaan pitää harjoitella kanssa. 
 

Tiedän, ettei kaikilla ole yksinkertaisesti aikaa niin suureen keskittymiseen, mutta jonkin verran 
asiaan kannattaa kiinnittää huomiota. Eipä se tilanne siitä sitten juurikaan eroa, onko kysymykses-
sä tentti, jokin esiintyminen, tms. Keskittyminen eli mielen ja ajatuksen keskittäminen tiettyyn asi-
aan parantaa aina mahdollisuutta suoriutua asiasta kunnolla sekä kehittää muutenkin seuraavaa 
kertaa varten; onpahan pannut itsensä täysillä peliin eikä jo ennakkoon selittele, ettenhän minä 
voinut onnistua, kun mää en sitä ja tätä, jne. 
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Mitä sitten peliin keskittyminen ja latautuminen käytännössä merkitsevät. Ihmisen ovat erilaisia. 
Toiset ovat positiivisia kuin ja toiset murisevat. Yleensä kaikki joukkuepelaajat kuitenkin pyrkivät 
parhaaseen joukkueen kannalta.  
 

HARJOITUKSET JA HARJOITUSILMAPIIRI 
 
Otettakoon tähän muutamia Carl Rogersin ajatuksia Kari Uusikylän ja Jane Piirron kirjasta: ”Luo-
vuus – Taito löytää, rohkeus toteuttaa.”  Olen ottanut nämä ajatukset ko. kirjan kappaleesta ”Ra-
kentava luovuus osana persoonallisuuden kasvua”: ”Rogersin ohjeet voidaan ottaa kaiken 
inhimillisen vuorovaikutuksen ohjenuoraksi. Luovuus edellyttää psykologista turvallisuut-
ta, johon liittyy kolme näkökohtaa: 

 
1. On hyväksyttävä varauksetta jokaisen ihmisarvo. 
 
Tähän ei saa vaikuttaa se, mikä on yksilön henkinen tila, miten hän käyttäytyy. Kun us-
komme ihmiseen ja osoitamme sen hänelle, hänen turvallisuudentunteensa lisääntyy. Hän 
oppii vähitellen, että voi olla oma itsensä ilman kasvojensa menettämisen pelkoa. Hänen 
ei tarvitse uhrata voimavaroja itsensä suojaamiseen, vaan hänellä on vapaus toimia siten 
kuin parhaaksi näkee. 
 
2. On luotava vapaa ilmapiiri, jossa ei ole arvostelun pelkoa. 
 
Valmentaja, joka lopettaa ihmisten luokittelun omien kriteeriensä perusteella, tukee luo-
vuutta. Kun yksilö tuntee, ettei häntä verrata muihin tai mitata tiukkojen ulkoa asetettujen 
standardien avulla puolustautumisen tarve vähenee ja vapautuksen tunne voi olla valta-
va. Ihmisen ei tarvitse enää kieltää omien kokemustensa arvoa. Ihminen alkaa arvioida 
aidosti omia sisäisiä tuntojaan. 
 
Arvioinnin lopettaminen ei merkitse reagoinnin lopettamista! On tärkeää antaa palautetta 
tehdystä työstä ja kehityksestä. Tämä ei tarkoita väheksymistä, vaan jokaiselle annetaan 
täysi oikeus itse päättää, mitä palaute merkitsee, miten se suhteutetaan omaan arvioon. 
 
3. Empaattinen ymmärtäminen ohjaa suhtautumista 
 
Empaattinen ymmärtäminen tarkoittaa sitä, että ymmärrämme toista nimenomaan hänen 
näkökulmastaan emmekä ole koko ajan tyrkyttämässä omaa totuuttamme muka parem-
pana. Kun oma minuus saa tulla vapaasti esiin, on luovuudelle suotuisat edellytykset. 
 
Sallivuus ja hyväksyvyys eivät kuitenkaan merkitse pahuuden, ilkeyden ja röyhkeyden 
rohkaisemista. Vapauteen liittyy aina vastuu. Jokaisen on otettava vastuu erehdyksistään 
ja jokaisella tulisi olla oikeus iloita saavutuksistaan.” 
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Olen lukenut Martin Luther Kingin elämäkertaa ja sieltä löysin seuraavan lauseen Matteuksen ylös-
kirjaamana; siinä Jeesus opetti opetuslapsiaan seuraavasti: ”Olkaa ovelia kuin käärmeet ja 
lempeitä kuin kyyhkyset.”  Miten ko. ohjeistuksen sitten selittäisi? Oveluutta pitää käyttää 

vastustajan kaatamiseksi ja myötäelämisenkykyä oman joukkueen sisällä. 

 

Sitten lopuksi aika lailla tärkeä fakta, jonka Tamminen tuo esille seuraavasti: "Oman kokemuk-
seni perustella tiedän, että esimerkiksi jo pelitavan alkeellinen valmistaminen ja sisäistä-
minen vaativat noin 250 hyvin johdettua, laadukasta ja keskittynyttä harjoitusta, joissa 
vaihtuvuus joukkueen sisällä on minimaalinen, viisikot ovat kutakuinkin samat ja pelaajat 
pysyvät koko prosessin ajan terveinä." 
 

Lentopallossa tilanne on hiukan helpompi, koska vastustajat ovat verkon toisella puolella, mutta 

pelitilannepaine ja oudot olosuhteet kuitenkin lukuisia eri toistoja, ennen kuin homma toimii kun-

nolla. Ns. alkeiskidepelaajien esimerkki olisi kultaakin kalliimpi; olisi vaan jaksettava pelata jokai-

nen kohdastaan hyvin ja ken on kokeneempi, niin siltä vaaditaan enemmän esikuvallisuutta. Aina 

on parempi itse tehdä hyvin kuin sanoa kaverille, kuinka hänen olisi pitänyt edellisessä pallossa 

tehdä. Itsehillintä on kaiken a ja o, vaikka kuinka käämit käryää ja pönttö savuaa. Eteenpäin so-

piminen ja puhuminen lienee hedelmällisempää. 

 

HYVÄ OPETTAJA JA HYVÄ OPPILAS 

Menen sitten osastomme entisten opiskelijoiden Jani Mäenpään ja Elina Oleniuksen käsitykseen 
siitä, millainen on hyvä luennoitsija. Tietyin varauksin siinä on myös ohjenuoraa, millainen on hyvä 
harjoitusten vetäjä (otin Janin ja Elinan esityksestä pois ne kohdat, joilla ei ole vastaavuutta har-
joitusten kanssa). Kun Jani ja Elina kyseiset ”teesinsä” esittivät, meni vanhempi prosessipuolen in-
sinööri hiukan hiljaiseksi, sillä sen verran vakuuttavasti perustellen kaikki teesit tulivat:  

- Uskaltaa olla oma itsensä. Ei yritäkään peitellä omaa persoonallisuuttaan, vaan pistää 
itsensä täysin likoon ja saa näin oppilaan kiinnostumaan asiastaan. 

- Suunnittelee, mitä aikoo puhua ja valmistella kullekin luennolle runko. Tämä runko on 
hyvä esittää luennon alussa ja palata siihen aina tarpeen niin vaatiessa. Koko kurssis-
ta on myös hyvä esittää runko, jota voi tarpeen tullen näyttää. 

- Puhuu selkeästi ja kuuluvasti, jotta peräpenkkikin kuulee. 
- Tohtii poiketa välillä asiasta. Kertoo tilanteeseen sopivia omakohtaisia kokemuksia tai 

vitsejä. Jos ei ole luonnostaan humoristi, niin ei kannata ruveta väkisin vääntämään 
vitsiä. 

- Ilmaisee selkeästi mitkä asiat ovat todella tärkeitä ja painottaa selkeästi asioita, joita 
tahtoo oppilaiden vähintään osaavan kurssin päättyessä. 
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- Osaa tulkita opiskelijoiden reaktioita ja vastaanottavaisuuden astetta, eli osaa valita 
etenemisnopeuden siten, että kuulijakunta ennättää omaksua opetettavan asian, mut-
ta ettei sen mielenkiinto katoa tylsistymisen jälkeen.  

- Ei moiti ketään yksittäistä henkilöä julkisesti, vaan antaa negatiivisen palautteen 
isommalle ryhmälle. On myös tärkeää, että negatiivinen palaute kerrotaan suoraan 
asianomaisille henkilöille ilman välikäsiä.  

- Pyrkii kannustamaan ja innostamaan opiskelijoita. 
- Jos tentti on mennyt kautta linjan huonosti, katsoo itseään peiliin ja miettii, mikä meni 

opetuksessa pieleen. 
- Ei siirrä oppimisvastuuta ja –velvollisuutta yksin opiskelijalle, vaan kantaa myös oman 

vastuunsa asiasta.  
- On itse kiinnostunut asiasta ja ilmaiseen sen selvästi. 
- On helposti lähestyttävä.  
- Osaa asettua opiskelijan asemaan. 
- Ei pidä asioita itsestäänselvyyksinä, eikä vähättele oppilaiden esittämiä kysymyksiä, 

kysyivätpä he mitä tahansa.  
- Käyttää sanamuotoja, joita opiskelijakin voi ymmärtää. Välttää lainasanojen / sivis-

tyssanojen käyttöä. Jos käyttää sivistyssanoja tulisi myös selittää niiden merkitys. 
- Kurssin kehyksestä ei kannata pitää liian orjallisesti kiinni, jos sen läpiviemisestä ei 

ole kenellekään mitään hyötyä. Pääasioiden painottaminen ja perustan rakentaminen 
on paljon tärkeämpää. Perustan ollessa kunnossa oppilaat voivat itsekin menestyk-
sekkäästi opiskella niitä asioita, joita ei ole ennätetty käsitellä. Mikäli perustat eivät 
ole kunnossa, on aivan turha yrittääkään opettaa hienouksia. 

 
Sitten otan tähän mukaan osastomme opettajan Juha Jaakon käsityksen siitä, millainen on hyvä 
oppilas. (Kuvat on otettu kirjasta Vuorinen ”Tuhat tapaa opettaa”). Tämä oli Juhan esitys osas-

tomme palautepäivänä ja sen jälkeen pyysin häneltä oikeuden käyttää näitä, kuten pyysin myös 
Janilta ja Elinalta: 
 

Ärsyttävää... 
 

• ”Siis mä en kerkii tehä tätä – kato mulla on muuta tekemistä.” 
• ”Siis tästähän ei ole mulle mitään hyötyä.” 
• ”Tässä on ihan hirveesti työtä.”  
• ”Tuleeko tämä tenttiin?” 
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Opiskelijan orientaatiomallit 

 

 
 

Oppiminen 
 

 
 

Hyvä opiskelija 
 

• Vastuun ottaminen omasta työstä 
• Ei pelkää työtä 
• Omat motiivit selvillä 
• Kykenee antamaan palautetta 
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• Oppii oppimaan 
• Aktiivinen toimija yhteisössä 

 
Siinäpä tuli sitten sekä hyvää opiskelijaa että hyvää opettajaa/luennoitsijaa roppakaupalla. Itse 
asiassa kysymys taitaa olla enemmän siitä, millainen on hyvä oppimis- eli harjoitustilaisuus. Se on 

varmasti voimakasta vuorovaikutusta ja jokapuolista tekemistä sekä yrittämistä ja oikeaa asennet-
ta. Siinä meillä onkin sitten kehittämistä jatkossa. 
 

AJATUKSIA MENESTYMISESTÄ 
 
Loppuyhteenvetona otettakoon suoraan Juhani Tammisen Aurinkokuningas –kirjasta lainaus: 
 

””Maailmassa on monta asiaa, joita et voi muuttaa.  
Yhtä voit muuttaa aina ja se on oma asenteesi.” 

- Juhani Wahlsten Tammiselle syksyllä-75 
 

Menestyjän asenne vaatii sopusointua ja tasapainoa itsensä kanssa. On kehitettävä sellaiset arkipäivän ja 
harjoittelun rutiinit, jotka saavat pelaajat hyvälle tuulelle. Pääasia, että rutiinit ovat omavalintaisia ja sel-
laisia, joita tekijä kaipaa. Näin syntyy positiivinen valmius, joka mahdollistaa tinkimättömän ja vapaaehtoi-
sen sitoutumisen työn vaatimuksiin. Positiivista asennetta voi vahvistaa myös ympäröimällä itsensä positii-
visilla ihmisillä. Fiilis tarttuu molempiin suuntiin. 

”Tee just sitä, mitä olet treenannut.” 
- Lasse Oksanen Tammiselle eka maaottelun alla. 

 
Halutessasi kasvaa huippusuorittajaksi, sinun on selvitettävä, mitkä tekijät vaikuttavat menestymiseen eni-
ten. Sen jälkeen keskity vain niihin. Ensimmäinen periaate, joka sinun täytyy oppia, että pelaat niin kuin 
harjoittelet. Tuloksesi kentällä symboloivat sitä tapaa, miten olet harjoitellut, keskittynyt ja valmistautunut. 
Huippuammattilainen ei ota päänsärkyä lopputuloksesta, joka on aina sivutuote. Varsinainen tuote on tapa, 
jolla valmistaudut. Jos olet valmistautunut parhaalla mahdollisella tavalla, niin voit katsoa rauhallisena tu-
lostaululle, olipa tulos mikä tahansa. Olet tehnyt parhaasi ja tappiokaan ei pysty Sinua tuhoamaan.” 
 

LOPPUKEVENNYS 
 
Otettakoon mukaan loppukevennys, kun hymytyttö Mari siirtyi kevätkaudeksi naurattamaan Huippuvuor-
ten nalleja, joille synkässä kaamoksessa jäätiköllä tallustaessaan ei muuten moniakaan ilonhetkiä suoda: 

 
Marin maili 22.3.2002 17:49:08 Jääkarhun kohtaamisesta: ”Tämä tarina on tosi: Keski-
viikkona ajeltiin kelkoilla Billefjordenille, tästä kylästä 2,5 tunnin ajomatka pohjoiseen (to-
sin meiltä otti 5 tuntia mm. siksi että minä vedin voltit kelkan ja reen kanssa), tarkoituk-
sena kahden päivän aijan kerätä Calanus-näytteitä meren pohjasta. Mukana kuusi opis-
kelijaa ja opettaja. Saavuimme mökille jossa aioimme yömme viettää ja kävi käsky että 
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kahden on jäätävä lämmittämään mökkiä ja sulattamaan lunta sillä aikaa kun muut me-
nee jäälle n. kilometrin päähän valmistelemaan seuraavan päivän askareita eli sahaa-
maan avantoa ja testaamaan laitteita. Koska kukaan ei halunnut jäädä, suoritettiin arvon-
ta ja minä ja saksalainen Luis oltiin epäonniset ja jouduttiin jäämään mökkiläisiksi.  
 
No, siinä sitä sitten sulateltiin lunta ja poukkoiltiin pihamaalla ja ihailtiin auringon laskun 
aiheuttamia värityksiä, sinisenä kuultavaa jäätikköä ja taustalla kohoavia vuoria. Maise-
ma vaihtui jatkuvasti ja kulutin filmiä aikalailla Luisin odotellessa kärsivällisesti kiväärin 
kanssa vieressä, sillä meitä oli kielletty menemästä yksin ulos ja varsinkin jos aikoi sää-
tää kameran kanssa minuuttitolkulla ilman että näkee mitä ympäristössä tapahtuu. Tun-
tui liioittelulta mutta koska olimme siihen jo tottuneet niin mikäpä siinä. 
 
Erään kuvaussession päätteeksi menimme sisään ja minä lakaisin lattian (kiinnostavaa, 
kyllä!) Menin ulos heittääkseni roskat rikkalapiosta, avasin oven ja otin muutaman aske-
leen pihamaalle. Heitin roskat ja aloin ihailla jälleen maisemaa ja mietin josko se taas on 
erilainen kuin muutama minuutti sitten. Kun siinä käänsin katsetta niin voi pyhä pietari 
sentään, siinä suoraan nenäni edessä (alle 40m, mitattiin myöhemmin) oli JUMALATTO-
MAN KOKOINEN UROSKARHU. Leuka loksahti rintaan ja taisin päästää jonkin moisen 
äänen joka sai nallen kääntymään hitaasti minua kohti. Siihen se jäi, tuijottelimme toisi-
amme, mulla rikkalapio kohotettu valmiina puolustukseen. 
 
Hetki oli ehdottomasti yksi elämäni parhaista, jotain sanoin kuvaamatonta kerrassaan. 
Ensimmäinen ajatus oli että MISSÄ KAMERA, toinen että täytyy kai mennä sisälle. Kerroin 
Luisille että meillä on tuolla valtava karhu pihassa ja mietin edelleen kameraani mutta sen 
sijaan otin kiväärin ja dynamiitin tapaisen räjähteen jolla voi yrittää hätistellä tunkeilijaa 
kauemmas ja aloimme juosta ympäri kahden huoneen mökkiä ja yritimme nähdä karhun 
ikkunoista. Vaan yhtä lukuun ottamatta kaikki ikkunat oli umpijäässä emmekä nähneet 
mitään. Joten sain unohtaa valokuvauksen sillä enhän voinut tietää josko tuo karhu oli 
tullut lähemmäs vaiko jatkanut matkaansa. Olimme radioyhteydessä muuhun porukkaan 
ja kerroimme että pihassa on karhu joka tulisi häätää pois ja niinpä he jättivät kaiken sillä 
silmän räpäyksellä ja lähtivät kelkoilla kohti mökkiä. Eivät nähneet karhua mutta jälkiä 
seuraillen yrittivät karkoittaa sitä kauemmas. Jäljet oli suuren suuret, kuin isot pitsalau-
taset. Olin ekstaasissa koko loppuillan ja seuraavan päivän jolloinka näimme muuten uu-
den karhun, tosin n. 150 metrin päässä juoksemassa meitä karkuun kun ajoimme kotia 
kohti.  
 
Opettaja oli huolissaan, että mimmosia traumoja olin saannut, mutta huomasi suht pian 
että olin kokenut jotain vallan ihanaa ja mahtavaa. Kuten sanottua, sitä tunnetta on vai-
kea kuvata, mutta miettikää; täysi hiljaisuus, sininen jäätikkö takana, korkeat vuoret joille 
auringonlasku tuo punaista väriä.. ja tuo upea eläin siinä nenän edessä. Ei puhettakaan 
uhkaavasta tilanteesta vaan kertakaikkisen upea fiilis nähdä sen kääntyvän ja jäävän 
katselemaan minua. Olen seitsämännessä taivaassa. Kyllä vaan. nootta näin. Nyt menen 
korjaamaan puolikasta moottorikelkkaani. Voikaa hyvin, kertokaa terveisiä, palataan asi-
aan. mvh –Mari 
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Liite 20. 

MATTI LÄNDENIN TEKEMÄ HAASTATTELU OULUN KISKON KOTISIVULTA 

http://www.oulunkisko.fi/index.php?sivu=tyksen-vuodet-1977-86 

 

”Todellinen lentopallokenttien väriläiskä, joka asennepuolella opetti itseä ja muita 
kovaan työntekoon sekä taistelumieleen kentillä ja saleilla. Kulmikkaasta olemuk-
sesta huolimatta tai siitä johtuen hyökkäsi räjähtävästi, tuuletti mieleenpainuvasti 
ja ärsytti omat sekä vieraat. Harvinaisuus siinäkin mielessä, että etelästä harvoin 
tultiin pohjoiseen jalostumaan pelimieheksi. Pelikentillä duo Kenakkala - Heino va-
lekierto- hässäkkä oli lentopalloakrobatiaa, johon verrattuna You Tubesta tuttu 
oman kierron lyöjä näyttää sauvakävelijältä.  

- Kentälle menin ja menen aina nöyränä , mutta en lyötynä, teroittaa Jyrki lento-
pallofilosofiaansa, jonka juuret yltävät kotikuntaan Harjavaltaan. Innostus kuljetti 
nuorta miestä jopa kolmiin lentopallotreeneihin samana iltana ja saivatpa paikal-
liset naisopettajatkin vuorolleen innokkaan harjoittelijan. – Verkko oli tuolloin mul-
le sopivalla korkeudella, täsmentää Jyski. 

Ensimmäinen kovempi lentopallokorkeakoulu oli Harjavallan TU:n kakkossarja-
miehistö, jossa nuori mies alkoi jalostumisen. – Pelattiin tuolloin valtakunnan toi-
seksi korkeimmalla sarjatasolla ja porukassa oli tosi loistavia pelimiehiä, joiden 
asenteista ja taidoista koetin imuroida kaiken mahdollisen, muistelee Jyrki Heino 
kotikunnan pelivuosia. 

Yliopisto-opiskelut toivat nuoren miehen Ouluun vuonna 1974 ja peliura jatkui Yn-
nissä 3 –sarjajoukkueessa, josta nopeasti nouseva kyky otettiin 2 –sarjaan. – 
Vuonna 1977 tapasin NMKY – liikkeen lentopallokisoissa Pieksämäen NMKY:n 
valmentajalegenda Reino Kososen ja se sai lopullisesti veret kuumenemaan lento-
palloilulle, kertaa Jyrki. – Samaan aikaan pelattiin yliopiston matseja ja reitti alkoi 
olla selvä - Kiskoon muutetaan paperit, jatkaa Jyrki. – Halusin myös Järvenpään 
Lassen valmennukseen kehittymään, joten siinäkin mielessä seurasiirto oli ajan-
kohtainen, vaikka politiikka toi sen ajan peleihin ja seurasiirtoihin omat lisämaus-
teensa. 

Jyrkin kanssa Ynnistä muutti kaudelle 1978/79 myös Jukka Aho passariksi. – 
Väitän, että kesän 1979 turnausmenestys loi seuraavan kevään nousullemme 
vankan pohjan, kertailee Jyrki pääsarjaan nousun taustoja. Joukkueen kap-
teeniksi valittu Jyrki Heino muistaa kevään ratkaisuottelusta yhden mielenkiintoi-
sen kohdan. – Itse pelasin yhdessä pelissä tosi huonosti ja nuori Kai Stenius 
paikkasi meikäläistä tosi tyylikkäästi.  
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Ottelussa oli päätuomarina entinen valmentajani ja erään kyseenalaisen tuomion 
jälkeen tunnelma alkoi Kiskon leirissä kuumeta. Kapteenina kiipesin tuomaripukil-
la ja kuiskasin tuomarille: ”Aivan oikea tuomio”. Pelikaverit luulivat minun sätti-
neen tuomaria ja tilanne niiltä osin rauhoittui. Pelin jälkeen tuomari kävi totea-
massa, että eipä ole moista tolpassa aiemmin kuullut, naureskelee Jyrki. 

Kapteenina Jyrki sanoo aina olleensa pelaajien puolella. Tarina kertoo Kiskon 
isännöidessä TUL:n mestaruuskisoja ja uusien peliasujen vielä puuttuessa Jyrkin 
leikanneen pelipaidan hihan osittain irti ja pelien tuoksinassa se sitten tietysti tip-
pui. Mestaruuspokaalin kapteeni Heino kävi pokkaamassa resuisissa verkkareis-
sa ja hupparissa seurajohdon kauhuksi. Peliasut kuulemma tulivat pikavauhtia.  

Olisin jatkanut pelaamista, mutta meille tuli valmennuksen kanssa erimielisyyk-
siä sovituista asioista ja kieltäydyin kapteenin tehtävistä ja jäin pois kauden lo-
puttua, kertailee Jyrki. - Asiat on myöhemmin sovittu ja Lassen kanssa olemme 
sokeriväleissä, toteaa Jyrki.  

Kun kysymys kääntyy siihen, mitä Kiskon vuodet Jyrkille antoivat, tulee vastaus 

kuin apteekin hyllyltä. – Itseluottamusta, hyviä kavereita sekä hirveän joukon 

mahtavia muistoja. Väitöskirjassanikin kiittelin vielä Järvenpään Lassea persoo-

nallisesta valmennustyöstä, kiteyttää Jyrki ja jatkaa ikämiesurheilijana matkaa 

kohden lentopallon filosofian syvintä olemusta.” 
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Liite 21. 
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Liite 22. 
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Liite 23. 
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Liite 24. 
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Liite 25. 
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Liite 26. 

Minna Halmeen ja Janne Hukkisen dialogi (ylöskirjaaja Sofia Ziessler) 

”Keskustelu käynnistyy Oulun yliopiston opetuksen eettisten sääntöjen pohjalta. 
Minna Halme havaitsee kuitenkin ajatuksessa ongelmia:  

– Ihmiset eivät opi arvojaan listoista, ja ääneen lausumattomat, todelliset arvot 
voivat olla niiden kanssa ristiriidassa. Janne Hukkinen on samoilla linjoilla:  

– Yleviä teesejä on helppo lähteä myötäilemään, mutta jos hymistely ei ulotu toi-
mintaan, eettisistä säännöistä ei ole paljoakaan hyötyä, hän pohtii. Arvot tulisi 
siis saada juurrutettua yhteisöön. Halmeen kokemuksien mukaan vielä HSE:n 
orientoivissa opinnoissa opiskelijat ovat motivoituneita käymään läpi opiskelun 
pelisääntöjä, mutta kun massakurssit alkavat, he huomaavat, että käytännössä 
korkeakouluyhteisön pelinsäännöt ovat vallan toisenlaiset.  

– Toinen ongelma on eliittiyliopistodiskurssi, joka tarttuu yliopistoyhteisön uusiin 
jäseniin hyvin nopeasti: esimerkiksi pääsykokeista selvinneet opiskelijat pitävät 
itseään ”valittuina” ja vähitellen ylimielinen asenne juurtuu osaksi heidän toimin-
taansa, ellei heitä varta vasten ohjata toisenlaiseen ajatteluun Halme toteaa. Uu-
dessa yliopistossa opettajat voisivatkin tietoisesti kitkeä ylimielistä ilmapiiriä pois 
ja pitää yllä rakentavaa kriittisyyttä yhteisön toimintaa kohtaan.  

Ylpeydellä voi olla huonoja vaikutuksia myös oppimiseen:  

– Länsimaalainen eetos on, että ihmisen on pakerrettava yksin ja luotava menes-
tyksensä siten myös yliopistossa, Hukkinen pohtii ja jatkaa:  

– Meillä katsotaan, että on moraalisesti väärin, jos jokainen ei itse saavuta tieto-
jaan; yksin nypertämistä pidetään hienompana.  

Sekä Hukkinen että Halme pitävät kollektiivista oppimista eettisesti tavoiteltavana 
tulosten ja paremman oppimisprosessin takia ja toivovat, että uudessa yliopistos-
sa koko yhteisöä kannustetaan ryhmätyöskentelyyn ja yhteistyöhön.  

Keskustelu siirtyy ammattietiikkaan, josta Halme on kovin huolissaan.  

– Työtilanteissa syntyvistä kysymyksistä ei puhuta moraalisina kysymyksinä, 
vaan ne redusoidaan taloudelliseksi tai tekniseksi rationaalisuudeksi. Pakko me-
nee päätöksenteossa moraalin edelle, Halme pohtii.  

Hukkinen on samaa mieltä:  

– Ammatillinen harha on, että malli on eettisesti hyvä kun se toimii. Yhteisössä tu-
lisi taistella ammattietiikan puolesta ja pitää mielessä, että työelämässä on mo-
raalisia ongelmia.  
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– Puhdas optimointiajattelu synnyttää rampoja maistereita, Halme toteaa. Dra-
maattista molempien mielestä on, että uudessa yliopistossa ollaan supistamassa 
rankasti ympäristökouluttamista.  

– HSE:n Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu liiketoiminnassa -sivuopintokokonaisuus 
tulee olemaan uudessa yliopistossa ainoa ohjelma, jossa ympäristökysymyksiä 
lähestytään ei-teknisestä näkökulmasta, Hukkinen harmittelee, mutta Halme li-
sää, että myös TaiKissa tullaan aloittamaan Creative sustainability -niminen kes-
tävän kehityksen ohjelma.  

Sekä Halme että Hukkinen päivittelevät, miksei uusi yliopisto yritä vastata opinto-
valikoimallaan päivän polttaviin kysymyksiin kuten ilmastonmuutokseen ja luon-
nonvarojen niukkenemiseen.  

Ennen ongelmat olivat alueellisia, mutta nykyään ne ovat levittäytyneet globaalisti 
ja koskettavat kaikkia, Hukkinen toteaa.  

Molempien mielestä olennaista olisi nyt palkata joku koordinoimaan ympäristöky-
symyksiin vastaavaa koulutusohjelmaa, mutta hallinto on kumman vastahakoi-
nen investoimaan tässä suhteessa tulevaisuuteen.  

Hukkinen katsoo, ettei kapea-alaiseenydinosaamiseen tähtäävä koulutus kehitä 
yksilön älyllisiä työkaluja, joita tarvitaan eettisissä valinnoissa. Molempien mie-
lestä opintojen laajuus ja vapaus olisikin eettisyyden takaamiseksi tärkeää, mutta 
uudessa yliopistossa ollaan menossa päinvastaiseen suuntaan.  

– On paradoksaalista, että puhutaan luovuudesta ja innovaatioista, ja ajatellaan, 
että sitä voisi johtaa ylhäältä käsin. Ihmiset pannaan kapenevaan putkeen; pro-
sessi on päämääränsä vastainen, Halme selittää.  

– Uusi yliopisto rakennetaan kapea-alaisista yliopistoista, joten vaikka valinnan-
vapautta olisikin, niin tulos ei olisi kovin laadukas monien luonnontieteellisten, yh-
teiskuntatieteellisten ja humanististen aineiden jäädessä ulkopuolelle, Hukkinen 
jatkaa pohdintaa.  

– Itse näen koulutuksen tietynlaisena hakuisuutena, polkuna, joka avaa opiskeli-
jalle jatkuvasti uusia pintoja, joihin tarttua. Lähtökohtaisesti yliopiston tulisi tarjo-
ta mahdollisuus etsimiseen, Hukkinen pohtii.  

Olennaisin kysymys on kuitenkin yhä, miten eettisyys tulisi uudessa yliopistossa 
eläväksi. – Moraalinen harkinta ylipäätänsä muodostuu yhteisön olemassaolon 
kautta, minkä takia esimerkiksi ylioppilaskunnat ovat hyvin tärkeitä, Hukkinen 
miettii. Sosiaalinen infra takaa sen, että on jokin yhteisö, jossa asioista puhutaan 
ja joissa pelisäännöt luodaan; tätä infraa tarvitsevat korkeakoulussa aivan kaik-
ki.” 
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Liite 27. 

Filosofi Himasen (2007) helmiä ”Suomalainen unelma” –raportista. 
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Liite 28. 
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Liite 29. 

KUVAUS ELIAS LÖNNROTISTA 
 
”Lönnrotissa yhtyivät kuin polttopisteessä kaikki silloisen Suomen luonteenuomai-
simmat ominaisuudet. Ei niin, että Suomen kansa silloin, yhtä vähän kuin nyt-
kään, todella olisi »kuin Elias Lönnrot». Olisipa se siinä tapauksessa oikea ihanne-
kansa, ainoa laatuaan maailmanhistoriassa! Mutta niin, että Elias Lönnrot oli 
kuin hänen aikaisensa Suomen kansa korkeimmassa mahdollisessa ilmestys-
muodossaan. Hän oli silloisen Suomen ihannetyyppi, sen paras ja puhtain periku-
va. 
 
Hän oli kuin jalostettu tulos siitä, miksi ympäröivät olot ja menneiden aikojen vai-
heet olivat silloisen Suomen kansan muodostaneet. Taikka oikeammin sen eri 
heimokunnat. Sillä vasta Lönnrotissa näki Suomen kansa itsensä ensi kerran ko-
konaisena, lujana, harmaana kalliona, jonka suuriin ääriviivoihin sisältyivät 
kaikki sen eri osien parhaat ominaisuudet. Hän oli sitkeä kuin hämäläinen ja 
herkkä kuin karjalainen. Hän oli hiljainen kuin metsälampi ja toimelias kuin me-
renranta. Hän oli oppinut kuin yliopisto ja vaatimaton kuin maalaiskirkko. Helsin-
kiläinen tiedemies ja karjalainen kontti-ukko löivät hänessä kättä toisilleen.  
 
Hänessä oli suomalaisen rodun kansallinen kehitys tehnyt ensimmäisen suuren 
kiertokulkunsa: kotimaisesta korvenpihkasta ja muukalaisesta herraskasvatuk-
sesta oli pusertunut esiin ensimmäinen eheä, suuri, suomalainen kulttuuriyksilö, 
joka kaikilla silloisen henkisen viljelyksen aseilla varustettuna palasi itsetietoise-
na tekijänä jatkamaan sitä työtä, minkä ennen häntä tuntemattomat runoniekat 
salojen siimeksessä olivat aloittaneet ja suorittaneet. Hän oli silloisen Suomen it-
setietoon tullut kansallishenki. 
 
Sama pohja oli Lönnrotissa. Tältä pohjalta nousivat myös hänen kulttuuri-
yksilölliset ominaisuutensa: hänen nuoruutensa sammumaton tiedonjano, hänen 
miehuutensa ainainen halu olla hyödyllinen, kantaa korsia kekoon, palvella joka 
päivä ja joka hetki hama an harmajaan vanhuuteen niitä pyhiä päämääriä, jotka 
hän kerran oli elämälleen asettanut. Niistä kumpusi taas hänen sisällinen itsetun-
tonsa, joka oli niin suuri ja syvä että se ei kaivannut mihinkään ulkonaisiin muo-
toihin pukeutumista. Hän arvasi oman tilansa, antoi arvon toisellekin. Kuitenkin 
oli hänen persoonallinen paatoksensa niin leveä, että siihen mahtui koko kansa-
kunta.” 
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Liite 30. 

 

 
 
 

“ol’ teos tuntemattoman 
se Suomen taistelusta; 

 
Aloille aatteheni mun 
vei tuntemattomille, 

uus elo syttyi sieluhun, 
aavistamaton sille; 

kuin siivin lensi aikani, 
oi, kuink’ ol lyhyt kirjani! 

 
Se loppui, samoin iltakin, 

vaan hehkuvalla miellä lisää kuulla  
halusin 

ja selvitystä vielä 
niin moniin kohtiin hämäriin. 

Luo vanhan Stoolin läksin niin. 
Luin Suomen viime sodasta, 

olenhan suomalainen. 
 

Mua lisää kuulla haluttais, 
ken tiesi teiltä sais? 

 
“Jotakin ehkä tietäisin, 
olinhan siellä minäkin.” 

Siin’ istuin hiljaa, kuuntelin, 
ei sanaa kadonnunna; 

puol’yö, kun sieltä erkanin, 
jo oli kulununna; 

hän saattoi minut ovellen, 
mua iloisesti kätellen. 

 
Nyt viettää yhdess’ aljettiin 

elon hauskaa ratki, 
murehet, riemut jaettiin 
ja yksin “vaakunatki”. 

Nyt olin vain yl’oppilas, 
hän suurempi kuin kuningas.”
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Liite 31. 
Takaisin Impivaaraan  
Pasi Lankinen  
 
Yksi suomalaisen kaunokirjallisuuden tehtävistä on kertoa, minkälaisia me suomalaiset 
olemme, mitkä asiat me koemme tärkeiksi ja miten me suhtaudumme elämän eri ilmiöi-
hin. Kaunokirjallisuutta lukemalla voi saada käsityksen muun muassa suomalaisesta 
johtamisesta.  
 
Näin toteaa markkinointijohtaja Helena Malmikunnas Kari Hotakaisen romaanissa Ih-
misen osa: ”Minä olen kyllästynyt siihen, että joka ikinen uusi johtaja rahtaa tänne esikuntansa ja ar-
meijansa ja tuuppaa jokaisen kalenterin täyteen palavereja ja komiteoita ja mietintöjä ja vetäytymissemi-
naareja ja strategiatyöryhmiä ja jokainen uusi väliportaan sirkuspelle nostaa hatusta uuden powerpoint-
pupun joka paapattaa amerikanenglannilla ikivanhoja veisuja uusilla sanoilla.”  
 
Eihän ihmisiä noin johdeta, sanoo terve järki. Miksi Hotakaisen sanat kuitenkin tuntuvat 
niin tosilta? Onko nykyisessä johtamiskulttuurissa unohdettu jotakin tärkeää?  

 
Seitsemän veljestä elivät johtamisen tulevaisuudessa 

Gary Hamel ja Bill Breen esittävät teoksessaan Johtamisen tulevaisuus, että yksi 1900-
luvun teollistumisen ongelma oli alkuperäisen, ryhmätoimintaan perustuvan työnteon ty-
rehtyminen. Se kokonaisnäkemys työstä, joka oli syntynyt maatiloilla tai pajoissa, ka-
ventui yksittäisiksi työtehtäviksi. Työn merkitys pirstoutui, kun käsityön mestareista tuli 
tehdaskoneiston osia. Samalla katkesi tuntuma työn luovaan potentiaaliin. Tarkasti 
määritellyt tehtävät ohjasivat suorittavaan, rajalliseen toimintaan eivätkä esimerkiksi 
oman työn tai työyhteisön kehittämiseen.  
 

Jo Impivaarassa innovoitiin. 
Henkilökohtainen työote olisi Hamelin ja Breenin mukaan löydettävä uudelleen. Suuret-
kin organisaatiot toimivat parhaiten, jos ne ymmärretään itseohjautuvista paikallisyhtei-
söistä koostuviksi ja niihin suhtaudutaan sen mukaisesti. Yksi johtamisen tulevaisuu-
den kannalta kriittinen tekijä on löytää uudelleen ihmisten aidot tavat toimia yhteisönsä 
jäsenenä.  
 
Hamelin ja Breenin esittelemän mallin omaksumiseksi ei tarvita amerikanenglantia paa-
pattavia powerpointpupuja eikä muitakaan ulkomaan ihmeitä. Riittää, että lähtee käy-
mään Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen kanssa Impivaarassa. Seitsemän veljestä ra-
kensivat Impivaaran tyhjästä, omaksuivat toimintaympäristössään uusia elinkeinomuo-
toja ja palasivat ihmisten ilmoille muuttuneina miehinä. Heistä kehittyi oman alueensa 
merkittäviä toimijoita, nykytermein ilmaistuna jopa innovoijia.  



 152

 
Yhteinen tavoite ja täydentävät taidot 

Yleisessä nurkkakuntaisuutta korostavassa impivaaralaisuus-retoriikassa on kuitenkin 
kokonaan unohtunut yhteisöllisyyden ja eteenpäin suuntautuneisuuden merkitys veljes-
ten toiminnassa. Esimerkki yhteistyön toimivuudesta saadaan, kun edelliskesänä ra-
kennettu Impivaaran pirtti palaa jouluyönä maan tasalle. Sekavassa tilanteessa veljek-
set pystyvät hyödyntämään yhteisönsä jäsenten vahvuuksia, muun muassa Timon he-
vosenkäsittely- ja Laurin ampumataitoa. Juhani luopuu jaetun johtajuuden periaatteen 
mukaisesti asemaansa perustuvasta johtajuudestaan pakoa organisoivien Aapon ja 
Tuomaksen hyväksi. Yhteispelillä saavutetaan ihanteellinen tulos: veljekset pääsevät 
Jukolaan turvaan.  
 
Pakkasen ja susien ahdistamilla veljeksillä on yhteinen lyhyen aikavälin tavoite, johon 
he ovat sitoutuneet (mahdollisimman nopeasti Jukolaan) ja yhteinen toimintamalli (Tuo-
maksen organisoimat pako-ohjeet) sen saavuttamiseksi. He käyttävät hyväkseen ryh-
mänsä jäsenten toisiaan täydentäviä taitoja. He kokevat olevansa yhteisvastuussa suo-
rituksestaan: ketään ei jätetä.  
 
Tätä hyväksi havaittua ryhmässä työskentelemisen mallia he käyttävät organisoidum-
min hyväkseen seuraavina vuosina, kuten romaanista voimme lukea.  
 
Seitsemän veljestä toimivat Impivaarassa juuri niin kuin työntekijöitä on opastettu tiimi-
kirjallisuuden mukaan ahkeroimaan 1990-luvulta lähtien:  
- Työssä edellytetään toisten tukemista, yhteisvastuuta ja luottamukseen perustuvia 

suhteita,  
- Jokaisen odotetaan ajattelevan ja tekevän, 
- Ihmisiä rohkaistaan omaksumaan monia rooleja ja tekemään yhdessä työtä paran-

nusten aikaansaamiseksi,  
- Ihmiset saadaan sisäistämään mielekäs päämäärä, auttamaan suuntaviivojen mää-

rityksessä ja oppimaan ja 
- Jokaisella on pyrkimys henkilökohtaiseen kasvuun.  

 

Johtajan jos toisenkin olisi hyvä lukea uudelleen kansalliskirjailijamme merkittävin teos 
ja palauttaa mieleensä impivaaralaisuuden todellinen, aidon yhteisöllinen merkitys. 
Kenties sitä tarvitaan jopa enemmän kuin viime aikojen talouspuheissa paljon mainos-
tettua talvisodan henkeä.  
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Liite 32. 

 

ALEKSIS KIVEN JOUKKUEPELIKUVAUS SEITSEMÄN VELJESTÄ –KIRJASTA. 

 
”JUHANI. Emmehän tässä harakoitse kuin mätäkuun houkot, vaan yhdymmepä toisenmoiseen leikkiin. 
Ah! missä ovat nyt poikuuteni huikeat päivät? Veljet, lyökäämme tulista kurraa vielä kuin löimme ennen 
Toukolan tomuavilla teillä. Tässä on meillä sileä aho, ja mitä kantoja on esteeksi, tempaisemme juurineen 
pois, ja tuolta otamme tarhallemme jatkoa nummen tasaisesta pinnasta. Nyt velisarja kahteen osaan, ja 
sen puolen miehet, jotka käyvät taistelossa tappiolle, nielkööt ehtoolla juhdan lihaa kymmenen naulaa. 
TUOMAS. Olkoon sanottu. 
JUHANI. Kymmenen naulaa, veljet? 
EERO. Juuri niin! Kymmenen naulaa rangaistukseksi heille, joita visainen kurra kaahaa. 
JUHANI. Kolme kummallakin puolella, se olis suorin kauppa, mutta meitä on seitsemän miestä. 
LAURI. Pois luovun minä. Ennen katselen kalupuita metsissä, kuin hurjapäisenä poikanallina tässä juok-
sen ja hikoilen. Lyökäät leikkiänne, minä käyn metsään, kirveskynä kainalossa. 
 
Niin haastellen he päättivät viimein atriansa ja läksivät rakentamaan kiekkotarhaa. Sen 
raivasivat he juoksemaan halki ahon ja vielä matkan pitkin nummen kamaraa ahon itäi-
sellä puolella. Ja muutaman tunnin päästä seisoivat he valmiina leikkiin, kourissa vah-
vat koivuiset kanget; ja seisoivat he jaettuina kahteen joukkoon: Juhani, Simeoni ja Timo 
toisella puolella, mutta toisella Tuomas, Aapo ja Eero. Alkoi kiekko lennellä heidän välil-
länsä, ja kauas kajahteli tienoo, koska kanget iskelivät vasten visasta pyörää, joka hu-
minalla juoksi edestakaisin. 
 
Kovin siinä iskeiltiin ja juostiin, ja voittajina taistelivat Tuomas, Aapo ja Eero, jotka jo 
olivat karkoittaneet vastusmiehensä tarhan itäiseen päähän. Mutta kun raivattu tie oli 
loppunut, vaihettivat puolueet asemia kiistassaan, ja veljekset Juhani, Simeoni ja Timo 
rupesivat pakenemaan kohden kotoa taas, vaikka pinnistelivätkin vastaan voimiansa 
myöden. Vaikeata oli vastustaa Tuomaan heittoa, koska kiekko loiskien ja parkuen kir-
masi esiin; vaikeata kiekon, taasen tullessaan takaisin, pyöriä ohi Eeron, ilman sattu-
mista hänen sauvaansa.  
 
Niin siinä kamppailtiin, hikoiltiin ja kirkkuiltiin täyttä kitaa, ja kamppausta katseli ääne-
tön Lauri, seljässä Metsolan taakka, katselivat myös Killi ja Kiiski, istuen aina lähellä 
Juhania, avaten tuolloin, tällöin leukojansa vilahtavaan haukoituksen. Ja kirkkaana 
kaarteli heidän päällänsä syyskuun taivas, raikas koillinen hongistossa hymisi, ja kor-
vessa, kuivan kuusen kyljessä, nakutteli punaharjainen, keltasilmäinen tikka, ja välistä 
helähteli hänen kileä ja kaunis äänensä. 
 
JUHANI. Nyt annappas kurrasi tulla ja saapa hän seipäästäni otsikkoonsa, tietääkseen mistä hän on tul-
lut.  
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TUOMAS. Kas tuossa! Siinä heitto, joka soittaa teidät aina Ilvesjärvelle. 
JUHANI. Sitä en juuri tahtoisi uskoa. Niin tuossahan se makaa, veikkoseni, vallan koreasti. Mutta Her-
ran leimaus! nyt katso, poika, kinttus. Tuossa! 
TUOMAS. Lyö vastaan, iske häntä, Aapo! 
AAPO. Meni kuin pääskynen ohitseni suhinalla. Mutta minä tiedän että Eeron kanki kajahtaa taasen. 
Juuri niinkuin sanoin! Hyvin isketty, Eero, hyvin! 
TUOMAS. Kunnia Eerolle, kunnia korkea! 
JUHANI. Ilman sitä peevelin tiitiäistä siellä hännässänne olisittepa jo metsän pohjassa, äijä-parat. 
TUOMAS. Ota vastaan kurra, mies, ja älä siinä löpertele kuin lapsi. 
EERO. Heleijaa! Meneepä ohitsensa taas. 
AAPO. Ei kohtaa häntä yksikään sauva, ei yksikään.  
JUHANI. Mitä tuumiskelee Aapo siellä? Katso, poika, ettet teloittanut kiekkoani visaista ja vahvaa. 
TUOMAS. Tuonnehan se kanervistoon polulta pöllähti ja pysähtyi mielestäni lähelle tuota pientä närettä. 
- Päivää, Lauri! No miksi seisot tuossa noin äkeänä ja äänetönnä?  
EERO. Mitä kuuluu metsästä, Lauri? 
 
Siihen loppui teiskaus voimihin koseva; ja aurinko vaipui länteen sammaleisten mäntyin 
kohtuun. Hikisinä astelivat veljekset nyt kotia, niin voittajat, Tuomas, Aapo ja Eero, kuin 
voitetut, mutta viimeisenä käyskeli Lauri, olalla valtainen taakka. Siitä tultuaan pirttipi-
halle, asettivat he padan tulelle lihaa täynnä ja keittivät sitä.  
 
Rupesivat he yhteisesti atrioitsemaan; mutta Juhanin, Simeonin ja Timon oli nieltävä 
härjänlihaa peloittava mitta, kymmenen naulaa, niinkuin leikin alkaessa yhteisesti mää-
rättiin. Ilman armoa täytyi heidän tehdä tehtävänsä, kun Tuomas heidän edessään uha-
ten seisoi. Jalosti he purivat ja nieleskelivät, vaikka usein hyökkäsikin heidän vatsansa 
vastaan ja silmänsä veriponnistuivat. Täyttivät viimein määränsä Simeoni ja Timo, ja sil-
loin he, puhkaten ja surkeasti irvistäen, astuivat viipymättä pirttiin ja kaatuivat nukku-
maan kaislaisille vuoteillensa. 
 
Mutta hetken vielä viipyi tuikeassa atriassaan Juhani, vaikka hän ahkeraankin pureksi 
ja jäyräsi. Äänetönnä, katsahdellen kankeasti korpeen alas, istui hän kannolla ja söi, 
vihaisena, varsinkin kuullessaan Eeron väkivaltaista naurun tirskumista. Lopulta nielai-
si hän viimeisen kerran, ja kasvonsa pullistuivat ja punehtuivat hirmuisesti, mutta alas-
pa lotkahti kuitenkin kurkusta pala, puoleksi purtu. Ja silloinpa hän viipymättä, puhka-
ten, surkeasti irvistäen ja pidellen vatsastansa, astui vääntäin pirttiin ja kaatui nukku-
maan kaislaiselle vuoteellensa; ja seurasivat häntä myös muut veljet yölliseen lepoon.” 
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Liite 33. 
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Liite 34. 

 

Oulun yliopiston uusi strategia ympäristöasioiden sekä erityisesti terästutkimukseen osalta pe-

rustuen 29.4.2010 rehtori Lajusen pitämän tiedotustilaisuuden kalvoihin (Oulun yliopiston stra-

tegia 2010 – 2012 2010): 
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Liite 35. 
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Liite 36. 
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Liite 37. 
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