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Kapeilla kärjillä
MENNÄÄN KORKEALLE
Vuosi Mikkelin kaupunginjohtajana ja tehtävät yliopistokeskuk-
sen johtoryhmän puheenjohtajana ja ohjausryhmän jäsenenä 
ovat osoittaneet yliopistokeskuksen merkityksen alueen kehitty-
misen tukena. Vaikka haasteita riittää, on pidettävä kiinni kun-
nianhimoisista tavoitteista ja kurkotettava korkealle.

 Nykyaika on täynnä heikkoja sig-
naaleja. Tarvitaan herkkyyttä ja riittä-
vää yksituumaisuutta, jotta niihin osa-
taan tarttua. Panostetaan niillä re-
sursseilla, joita on. 

T im o Halonen

Mik kel in  k aup ung injoh t aja

Y liopistomaailmassa on meneil-
lään merkittäviä rakennemuu-
toksia, mikä näkyy myös Mik-

kelin yliopistokeskuksen toiminnas-
sa. Muutoksissa voidaan kuitenkin ai-
na nähdä myös mahdollisuuksia. Vai-
keina aikoina voittajiksi selviytyvät 
ne, jotka keksivät uusia väyliä pääs-
tä eteenpäin ja uuden kasvun tielle. 
 Mikkelin yliopistokeskus on ole-
massaolonsa aikana lunastanut paik-
kansa moneen kertaan. Yliopistokes-
kus on alueelle tärkeä, ja sen katon 
alla toimiva monialainen tiedeyhteisö 
on tukenut koko maakunnan osaa-
mispääoman kasvattamista. 
 Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. 
Hedelmällinen yhteistyö elinkeino-
elämän, julkisen sektorin ja muiden 
maakunnan kehittäjien kanssa kas-
vattaa jatkossakin sellaisia tulevaisuu-
den tekijöitä, joiden avulla on mah-
dollistaa löytää keihäänkärjet me-
nestyksen pohjaksi. 
 Meillä kaikilla alueen kehittäjillä 
tulee olla yhteinen visio, joka perus-
tuu oikeisiin vahvuuksiin ja mahdol-
lisuuksiin. Haasteena muutoksissa – 
jotka nykyään konkretisoituvat erityi-
sesti leikkauslistoina – on se, että pi-
detään vahvuuksista kiinni ja katso-
taan kauemmaksi ohi tämän hetken. 
Haasteet eivät saa hämärtää määrän-
päätä ja sotkea sitä polkua, jota pit-
kin ollaan matkalla tulevaisuuteen.

 Erityisen tärkeää juuri näinä aikoi-
na on aktiivinen vuoropuhelu eri toi-
mijoiden kesken. Sillä varmistetaan, 
että yliopistokeskus pystyy vastaa-
maan alueen kysyntään ja vahvista-
maan yliopistokeskuksen tehtävän 
tarpeellisuutta. 
 Yliopistollista perustutkimusta on 
joskus vaikea kytkeä maakunnan tar-
peisiin, jotka vaativat soveltamista ja 
nopeita tuloksia. Näiden yhteensovit-
tamiseksi on etsittävä sellaisia aloja, 
joilla voidaan erikoistua. Erikoistu-
minen voi olla hyvinkin kapea sekto-
ri, jonka huippuosaaminen avaa mah-
dollisuuksia. Esimerkkinä mainitta-
koon professori Mika Sillanpään ve-
siosaaminen, jonka ansiosta Mikkeli 
tunnetaan alan asiantuntijoiden kes-
kuudessa maailmanlaajuisesti. 
 Erityisosaamista hyödyntämällä 
teroitetaan juuri ne keihäänkärjet, 
joilla vuollaan uutta kultaa. Niiden 
avulla voidaan rakentaa puitteet, jot-
ka houkuttelevat elinkeinoelämää ja 
synnyttävät yritystoimintaa.
 Vielä kerran: aineellisten resurs-
sien leikkaamiset eivät saa murskata 
unelmia, sillä unelmat kantavat, eivät 
leikkauslistat. Juuri tässä leikkaamis-
ten ajassa pitää olla rohkeutta etsiä 
ja kokeilla sellaisia mahdollisuuksia, 
joiden kautta alueen toimijat sitoute-
taan rakentamaan alueen todellisia 
vahvuuksia kohti menestystä.
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Mikkelissä toimii tutkijahotelli,
sähköiset etätentit alkavat

Yliopistot ovat joutuneet monen 
muun yhteisön ohella taloudellis-

ten leikkausten kohteeksi. Käytännös-
sä se tarkoittaa useimmiten henkilös-
tön karsimista ja irtisanomisia. Uu-
dessa tilanteessa ei kuitenkaan kä-
perrytä kuoreen, vaan yliopistoissa 
haetaan vahvuuksia uutta kehittä-
mällä ja entistä vahvempaan yhteis-
työhön uskoen. Samalla mietitään 
myös uusia tutkimusavauksia.
 – Rahaa on vähemmän ja verkosto-
jen merkitys kasvaa koko ajan, sanoo 
Mikkelin yliopistokeskuksen pääsih-
teeri Matti Malinen.
 – Liikkuvuus ja verkostoituminen 
on tärkeää. Yliopistosektorikin on 
verkostojen maailma ja meidän täy-
tyy pitää huolta, että Mikkeli kuuluu 
tähän verkostoon. Meidän pitää myös 
miettiä, kuinka saada erilaisia osaajia 
tälle seudulle myös ulkomailta; sellai-
sia opiskelijoita, jatko-opiskelijoita ja 
tutkijoita, joiden läsnäolo on merkit-
tävää myös alueen kannalta.

Tutkijahotelli käynnistyi 
vuoden alussa

Tämän vuoden alussa Mikkelin yli-
opistokeskuksessa käynnistyi tutki-
jahotelli, joka tarkoittaa työtilojen ja 
työyhteisön tarjoamista kohtuullista 
korvausta vastaan.
 – Mikkelin seudulla on tutkijoita, 
jotka tekevät väitöskirjaansa tai sen 
jälkeistä tutkimusta apurahalla. Kai-
killa ei ole kunnollista paikkaa tehdä 
työtään, sanoo Matti Malinen.
 Malinen tunnistaa ongelman.
 – Omatkin jatko-opinnot kärsivät 
aikoinaan työtilan puutteesta. Tutki-
jahotelli tarjoaa käytännössä työti-
lan, jossa on verkkoyhteys ja yhtei-
sön vertaistuki. Tänne voi tulla kuin 
töihin ja keskittyä ydinasiaan.

Talouden puristuksessa
YLIOPISTOMAAILMA HAKEE UUTTA 
ja vahvistaa hyväksi havaittuja yhteistyömuotoja

 Vertaistuella voi olla suuri merki-
tys.
 – Oman väitöskirjansa ongelma-
kohdista voi keskustella vaikka toi-
sen väitöskirjan tekijän kanssa. Aihe-
alueiden ei välttämättä tarvitse olla 
samat.
 Tutkimustyö voi liittyä myös yli-
opistokeskuksen aihepiireihin, jolloin 
vertaistukea saa palkatulta henkilö-
kunnalta.
 – Tällaiset yhteydet voivat myö-
hemmin poikia tutkimusavauksia.
 Mikkelin yliopistokeskus on tuo-
nut tutkijahotellimallin Seinäjoelta, 
jossa järjestely on osoittautunut suo-
situksi muutamassa vuodessa. Siel-
lä kaikki eivät enää mahdu käytös-
sä oleviin tiloihin. Samaan toivotaan 
päästävän Mikkelissä. Tavoitteena 
on, että hakijoita voitaisiin valita sillä 
perusteella, miten tutkimustyön aihe 
liittyy yliopistokeskukseen ja maa-
kuntaan.

Sähköinen etätentti käyttöön 
syksyllä

Mikkelin yliopistokeskuksella ote-
taan käyttöön myös e-tenttiakvaario. 
Käytännössä se tarkoittaa sitä, että 
opiskelija voi suorittaa tenttejä tieto-
koneella Mikkelistä käsin. 
 – Teknologia helpottaa opiskelijoi-
den elämää ja samalla säästyy aikaa 
ja rahaa. Mikkelissä perinteisiä tent-
tejä on voinut tehdä jo pitkään 
kesäyliopistolla, mutta e-tent-
timinen tulee nyt yhdeksi 
vaihtoehdoksi, sanoo 
Matti Malinen.

 Aluksi sähköinen tenttiminen on 
mahdollista Lappeenrannan teknilli-
sen yliopiston kanssa. Myöhemmin 
tänä vuonna mukaan tulee myös Hel-
singin yliopisto.
 – Katsomme sitten, mitä muita yli-
opistoja voi tulla mukaan.
 E-tenttiakvaarioon voisi kuulua 
myös niitä yliopistoja, jotka eivät 
kuulu Mikkelin yliopistokeskukseen.
 Käytännössä e-tentin voi suorittaa 
siten, että opiskelija sopii tenttimi-
sestä opettajan kanssa ja varaa tentti-
tilan. Opettaja laatii kysymykset ja 
tentissä opiskelija kirjautuu järjestel-
mään omilla tunnuksillaan. Tenttitilas-
ei saa olla mukana mitään ylimääräis-
tä eikä tenttikoneella pääse tentissä 
tarpeettomille verkkosivuille. Tentti-
tilassa on kameravalvonta mahdollis-
ten epäselvyyksien tarkistamiseksi.
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Juha-Matti Saksa selostaa innos-
tuneesti, miksi yliopistojen ja pai-
kallisen yhteisön sekä ennen kaik-
kea yrityselämän on tehtävä yh-
teistyötä. Saksa sanoo yhteistyön 
hyödyttävän kaikkia.
– Me olemme tehneet yrityksille 
miljoonia, eikä se ole meiltä pois, 
sanoo Saksa.

Juha-Matti Saksa aloitti Lappeen-
rannan teknillisen yliopiston 
(LUT) rehtorina helmikuun puoli-

välissä tänä vuonna. Hänen kauten-
sa jatkuu tällä erää vuoden 2018 lop-
puun. Saksa on kotoisin Mikkelistä.
 – Meidän tehtävämme on viedä 
tiedettä eteenpäin ja antaa siihen liit-
tyvää koulutusta. On tärkeää, että 
samalla olemme kiinni toiminta-alu-
eemme yrityksissä. Mitä paremmin 
paikallisilla yrityksillä ja yhteisöillä 
menee, vaikkapa Mikkelissä, sitä pa-
remmin menee meillä yliopistonakin.
 Yliopiston tehtävä on tehdä mah-

dollisimman kovatasoista tieteellistä 
tutkimusta ja antaa mahdollisimman 
kovatasoista akateemista koulutusta.
 – Kun teemme tutkimusta ja koulu-
tusta myös yritysten kanssa, saavat 
ne lisää  liikevaihtoa ja -voittoa, viit-
taa Saksa yrityksen hyödyntämiin so-
velluksiin, joita tutkimus tuottaa. Täl-
löin yrityksissä tarvitaan myös yleen-
sä lisää työntekijöitä ja investointeja.
 – Me toki päätämme, mitä tutki-
taan ja jos yritys laittaa rahaa siihen, 
se saa ensisijaiset oikeudet tuloksiin.
 – Ainoastaan yhdessä pystyy saa-
maan aikaan järkeviä asioita.

Yritykset ja yliopistot
TUOTTAVAT 
YHDESSÄ HYVÄÄ 
paikalliseen elämään

LUTin kanssa tehtävä tutkimus saa 
yhteistyötahoilta käytännössä vain

 myönteistä palautetta.
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Juha-Matti Saksa uskoo luottamuksen ja tuloksen voimaan. Jos työtehtävät 
sallivat, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa suositellaan, ettei kahtena 

työpäivänä viikossa tulla työpisteelle, vaan silloin voi tehdä etätöitä.
 – Jos teet työt 5–6 tunnissa ja haluat lähteä lasten kanssa leikkipuistoon, 

niin mene. Maksamme siitä, mitä saadaan aikaan, viittaa Saksa siihen, ettei 
pelkkä tyhjä läsnäolo täytä tuloksekkaan työn kriteerejä.

Saksa sanoo, että toisaalta kolmena päivänä viikossa on hyvä olla paikalla.
– Jotta kuulee sen kohinan täällä työpaikalla, viittaa Saksa siihen, että työnte-

kijä pysyy kuitenkin asioista ja tutkimuksesta kärryillä.
– Toki täällä saa työskennellä viitenäkin päivänä viikossa.

Mikkeliin tullee
lisää panostuksia

Lappeenrannan teknillinen yliopis-
to on vahvasti sitoutunut toimintaan 
Mikkelissä. Se on osa Mikkelin yli-
opistokeskusta.
 – Meitä kiinnostaa tutkimuspuo-
len laajentaminen Mikkelissä. En 
osaa vielä sanoa, mitä se voisi olla, 
mutta se voisi hyvinkin löytyä mei-
dän kolmesta strategisesta paino-
pistealueestamme. Niitä ovat puh-
das energia eli koko energiaketju au-
rinkovoimasta ydinturvallisuuteen, 
kiertotalous puhtaine vesineen ja jät-
teineen sekä kestävä ja vastuullinen 
liiketoiminta ja yrittäjyys, Juha-Matti 
Saksa luettelee.

 Saksa jakaa kunniaa tasaisesti.
 – Tämä ei ole koskaan yhden mie-
hen tai naisen show. Olennaista on, 
että tutkimusryhmä toimii hyvin.
 Saksa nostaa esiin veteen ja vih-
reään kemiaan liittyvässä tutkimuk-
sessa edelleen myös liike-elämän 
roolin.
 –Tutkimus palvelee välittömästi 
niitä yrityksiä, jotka osallistuvat tut-
kimushankkeisiin.

Hyvällä yhteistyöllä
tyytyväisiä kumppaneita

Juha-Matti Saksa on yhteistyön kan-
nalla myös koulutuksessa. LUT ei ole 
aloittamassa omaa varsinaista kou-
lutusta Mikkelissä.
 – Kannatamme kilpailua, mutta 
jos aloittaisimme koulutuksen Mik-
kelissä, se kilpailisi suoraan Aalto-
yliopiston kandikoulutuksen kanssa, 
joka on erittäin vahva ja perinteikäs. 
Ei siitä olisi hyötyä. Mieluummin lai-
tamme sen rahan yliopistokoulutuk-
seen Lappeenrannassa ja vaikkapa 
tutkimukseen Mikkelissä. Kaikki saa-
vat silloin enemmän.
 Saksa korostaa huolellisuutta ra-
han käytössä.
 – Toimimme yli 60-prosenttisesti 
veronmaksajien rahalla ja se on vas-
tuullisinta rahaa, mitä on olemassa. 
Ei sitä voi käyttää hutiloiden.
 Yhteistyö on kantanut hedelmää. 
Tutkimuksen mukaan sata prosenttia 
LUTin yhteistyökumppaneista suo-
sitteli sitä muillekin.

 LUT tekee jo nyt Mikkelissä maail-
man mittakaavassa huippututkimus-
ta puhtaan veden ja vihreän kemian 
osalta.
 – Mika Sillanpään ja Tapio Rannan 
tutkimusryhmät tekevät erittäin ko-
vatasoista ja upeaa työtä. Koko ajan 
eri puolilta maailmaa jonottaa tutki-
joita päästäkseen tekemään heidän 
kanssaan yhteistyötä Mikkelissä.
 – Tutkimus on aina lähtökohtai-
sesti kansainvälistä, globaalia. Ja kun 
tutkimusta tehdään, ei ole mahdollis-
ta tehdä maailman toiseksi parasta 
vaan on oltava kärjessä.
 Sillanpää on Suomen viitatuin tut-
kija ja maailmalla hyvin tunnettu.
 –  Jos katsoo hänen julkaisuluette-
loaan ja aikoo lukea sen läpi, kannat-
taa varata aikaa enemmän kuin kah-
vitauko.
 Sillanpää on käyttänyt muun mu-
assa Himalajaa tutkimuskohteena.
 – Hänen työnsä vaikuttaa miljar-
deihin ihmisiin.

Tutkimus palvelee välittö-
mästi niitä yrityksiä, jotka 

osallistuvat tutkimus-
hankkeisiin.

YLIOPISTO, JOKA MAKSAA TULOKSEN TEKEMISESTÄ
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Mikkelissä tehdään myös mer-
kittävää digitaalisen tiedon-
hallinnan tutkimusta ja anne-

taan alan koulutusta. Tässä Digitoin-
ti- ja konservointikeskus tekee yhteis-
työtä Mikkelin ammattikorkeakoulun 
kanssa.
 Mikkelissä toimii myös digitaalisen 
tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittä-
miskeskus Digitalia. Sen tehtävänä on 
parantaa erilaisten aineistojen käytet-
tävyyttä ja edistää tiedon saatavuutta 
sekä hyödyntämismahdollisuuksia.
 Digitalia on Kansalliskirjaston, Hel-
singin yliopiston ja Mikkelin ammatti-
korkeakoulun yhteinen tutkimuskes-
kus. Mikkelissä toimii myös Kansallis-
kirjaston ja Helsingin yliopiston yhtei-
nen alan professuuri.
 – Professori tutkimusryhmineen 
selvittää muun muassa, miten aineis-
toja voidaan parhaiten hyödyntää tut-
kimuksessa, opetuksessa ja myös lii-
ketoimintojen kehittämisessä sekä 
millaisia säilytysjärjestelmiä digitaali-
selle aineistolle pitäisi olla, jotta se 
säilyisi jatkossakin, sanoo Digitointi- 
ja konservointikeskuksen johtaja Pir-
jo Karppinen.
 Professuuriin liittyy myös opinnäy-
tetöiden ohjaamista ja opetusta.

Sääilmiöitä ja 
painettuja paitoja

Vuoteen 1910 asti digitoituja lehtiai-
neistoja, jotka ovat verkossa saatavil-
la, voi vapaasti hyödyntää esimerkik-
si liiketoiminnassa. Niin on tehtykin; 
keskisuomalainen yritys valmistaa esi-
merkiksi käärepaperia ja kertakäyttö-
astioita vanhojen sanomalehtiaineis-
tojen kuosilla. Vanhoja, vapaita sano-
malehtiä voisi käyttää myös esimerkik-
si paitojen ja liinavaatteiden kuvitta-
miseen. Kyse on niin sanotun avoi-
men datan hyödyntämisestä, jossa 
Digitointi- ja konservointikeskuksel-
la on tiedon tuottamisen, sen säilyttä-
jän, tutkijan ja kouluttajan rooli. Täy-
sin vapaata kaikkien käyttöön avattua 
aineistoa on 3,2 miljoonaa digitoitua 

sivua. Tutkimus- ja opetuskäyttöön 
mahdollista avattavaa aineistoa on jo 
yhteensä yli kymmenen miljoonaa di-
gitalista sivua.
 Ilmatieteen laitos käyttää myös ai-
neistoja hyväkseen.
 – Tutkijat ovat kiinnostuneita saa-
maan lehtijuttuja, joissa kerrotaan esi-
merkiksi ukkosista ja tulvista. Vaikka-
heillä on tietysti omat tietonsa, meiltä 
löytyy tekstiselitystä erilaisille havain-
noille eli miten tällaiset asiat ovat tois-
tuneet esimerkiksi sadan vuoden ai-
kana eri puolilla Suomea, sanoo Pirjo 
Karppinen.
 Ruralia-instituutti on jo tehnyt yh-
den esitutkimuksen, jossa on hyödyn-
netty tekijänoikeuksista vapaita aineis-
toja. Se käsitteli maaseudun ja kau-
punkien vastakkaisasettelua ennen 
vuotta 1910.

Mikkelissä kuljetaan 
DIGITAALISEN TIEDONTUOTTAMISEN JA 
OPETTAMISEN KÄRJESSÄ

Helsingin yliopiston erillislaitoksena toimiva Kansallis-
kirjaston Digitointi- ja konservointikeskus tuottaa valta-
van määrän yhteistä kulttuuriperintöaineistoa erilaiseen, 
sekä vapaaseen että rajattuun käyttöön. Esimerkiksi liike-
elämä voi jatkossa hyödyntää sen tuottamaa niin sanottua 
avointa dataa paljon aktiivisemmin.

 – Nyt siellä tehdään tutkimusta 
tuoreemmasta aineistosta samalla 
konseptilla.
 – Tällainen tutkimus antaa lähtö-
kohtia siihen, miten asiaa voisi kehit-
tää ja miten asiat ovat muuttuneet, sil-
lä kyllähän tätä vastakkain asettelua 
kuulee nykyisinkin. Se on hyvin ajan-
kohtainen asia, ja tutkimuksen avulla
voidaan menneestä oppia ja vetää 
suuntaviivoja sen osalta, mitä ei kan-
nata tehdä ja miten voitaisiin toimia 
molempien, sekä kaupunkien että maa-
seudun hyväksi.
 Esimerkiksi Helsingin ja Turun yli-
opistoissa hyödynnetään digitaalisia 
sanomalehtiaineistoja tutkimalla las-
kennallisin menetelmin valtavaa ai-
neistomassaa, niin sanottua big da-
taa. Tutkijat selvittävät mitä sieltä täl-
lä tavalla pystytään löytämään.

Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskuksen johtaja 
Pirjo Karppinen (vas.) ja tietojärjestelmäasiantuntija Tuula 

Pääkkönen ovat tehneet uraa uurtavaa työtä vanhojen 
aineistojen saattamisessa kaikkien käyttöön.
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Nykyajan työelämä on mennyt ko-
ko ajan hektisemmäksi ja vauh-

dissa on pysyttävä mukana. Kierros-
ten lisääminen ei ole itseisarvo, mut-
ta Mikkelin koulutus opetti saamaan 
tarvittaessa nopeasti valmista.
 – Meillä oli koulutuksessa paljon 
esityksiä eli presentaatioita ja niissä 
piti pystyä reagoimaan nopeasti yllä-
tyksellisiinkin tilanteisiin ja yhdistä-
mään aiemmin opittuja asioita. Nyt se 
näkyy siten, että kun asiakkaat vaati-
vat ratkaisuja joskus hyvinkin hanka-
liin tilanteisiin tai mediasta otetaan 
yhteyttä, niin pystymme reagoimaan 
nopeasti ja selittämään asiat oikeas-
sa järjestyksessä ja ymmärrettävällä 
tavalla, kertoo Sironen.
 – Suomessa on paljon upeita asi-
antuntijoita, joilla voi olla kaikki mah-
dollinen tieto jostakin asiasta, mutta 
jotka eivät pysty kommunikoimaan ti-
lanteen vaatimalla tavalla.

Uudenlaisia tapoja
työn tekemiseen

Gapps hyödyntää Googlen työvälinei-
tä räätälöidessään asiakaskohtaisia 
työntekotapoja.
 – Työtä voi tehdä ajasta ja paikas-
ta riippumatta, mutta sitä ei ole pak-
ko tehdä niistä riippumatta. Muuten 
selkänahka ja kahdeksan tunnin työ-
päivä on vaarassa, sanoo Sironen.
 – Tämä tuo menestymisen mah-
dollisuuksia kansainvälisessä kilpai-
lussa. Pyrimme siihen, että asiakkaat 
pystyisivät tekemään työnsä parem-
min, tehokkaammin ja nopeammin.
 Google on tärkeä yhteistyökump-
pani Gappsille.
 – Googlen kanssa tehtävästä yh-
teistyöstä ja yhteistyösopimuksesta 

nostaisin esiin sen, että Google tarjo-
aa maailmanluokan palvelut, jotka 
tuotetaan muun muassa Haminan 
palvelinkeskuksessa. Teemme Goog-
len kanssa päivittäin yhteistyötä; jär-
jestämme tilaisuuksia ja tapaamme 
asiakkaita. Lisäksi henkilöstöämme 
koulutetaan jatkuvasti Googlen kou-
lutustilaisuuksissa ympäri maailmaa.
Luovuus on IT-alallakin tärkeää.
 – Gapps lähti liikkeelle juuri siitä, 
että ihmiset olivat tylsistyneitä van-
haan tapaan tehdä töitä sekä vanhoi-
hin ”insinööriltä insinöörille” suun-
niteltuihin työkaluihin. Uuden luomi-
nen on Gappsin liiketoiminnan ydintä.
 – Kaikki lähtee asiakkaasta. Poru-
kalla mietimme, miten asiat voisivat 
olla paremmin. Pitää olla keskustelua 
ja törmäytystä. Lumipallo lähtee liik-
keelle hyvinkin pienestä asiasta.
 Uutta liiketoimintaa voi syntyä 
myös, kun työntekijä avaa suunsa.
 – Olemme perustamassa ihan uut-
ta liiketoiminta-aluetta, joka sai al-
kunsa siitä, että yksi henkilöstön jä-
sen sanoi asian olevan tärkeä ja että 
siihen pitäisi keskittyä.

Laskuri mittaa työviihtyvyyttä

Gappsin työtiloissa on laskuri, joka 
mittaa työhyvinvointia. Työntekijät 
voivat päivän päätteeksi painaa hymy-
naamaa tai mutrunaamaa sen mu-
kaan, miten viihtyivät töissä. Astei-
kossa on neljä vaihtoehtoa.
 – Tällä saadaan ennakkovaroitus, 
jos jokin asia on huonosti tai jollakul-
la ei mene hyvin. Toiveemme on, että 
ainakin kerran päivässä ihmiset miet-
tisivät, millaista töissä oli tänään, sa-
noo Vesa Sironen.
 Gappsissa on kolme pääomista-
jaa, joista Sironen on yksi. Myös hen-
kilöstö omistaa osuuksia. Yritys pe-
rustettiin vuonna 2010 ja Sironen tu-
li mukaan vuotta myöhemmin.
 – Silloin taseessa oli kaksi vanhaa 
kännykkää ja asiakkaita yhden käden 
sormilla laskettavaksi. Nyt asiakkaita 
on tullut 800 lisää.
 Henkilöstöä on nykyisin kolme-
kymmentä, joista kymmenen on pal-
kattu tänä vuonna. Gapps oli viime 
vuonna Suomen toiseksi nopeimmin 
kasvanut teknologiayritys. Sironen 
käy yhä Mikkelissä kertomassa alas-
ta ja yrittäjyydestä uusille opiskeli-
joille.

IT-alan kasvuyrittäjä Vesa Sironen muistelee lämmöl-
lä Mikkelin vuosiaan. Helsinkiläisyrittäjä opiskeli Aalto-
yliopiston International Business -kandidaattiohjelmassa 
(BScBA) ja valmistui vuonna 2006. Nyt hän on yksi IT-yri-
tys Gapps Oy:n pääomistajista.

Mikkelistä
TEKEMISEN MEININKIÄ
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Sanomalehtiä tutkimalla opis-
kellaan paikallishistoriaa

Helsingin yliopiston Kansallis-
kirjaston erillislaitoksena toi-
miva Digitointi ja konservoin-

tikeskus saattaa digitoituja sanoma-
lehtiaineistoja koulujen käyttöön. 
Saara Laukkanen etsii sanomalehti 
Länsi-Savon digitoiduista versioista 
tapahtumia siltä päivältä, kun syntyi. 
Ollaan Rantakylän yhtenäiskoulun 
viidennen luokan historian tunnilla.
 Laukkanen ja hänen luokkatove-
rinsa ovat saaneet opettaja Atso Kar-
hilta tehtäväkseen katsella lisäksi, 
löytyykö verkosta vanhempien tai iso-
vanhempien nimellä mitään.
 Yksi oppilaista on löytänyt mum-
monsa kuvan, toinen isänsä ja opet-
taja Karhikin omat nappulahiihtotu-

loksensa. Tunnilla on etsitty myös tie-
toa siitä, millainen sää on ollut oma-
na syntymäpäivänä. Tunnilla käyte-
tään hyväksi Aviisi-hankkeen myötä 
digitoituja ja kouluille käyttöön saa-
tettuja sanomalehtiaineistoja.
 Mikkelissä toimiva Kansalliskirjas-
ton Digitointi- ja konservointikeskus 
on saattanut kaikki Suomen sanoma-
lehdet vuoteen 1910 asti julkises-
ti kaikkien saataville verkkoon. Si-
tä tuoreempia lehtiä ei ole vielä di-
gitoitu tai ne eivät ole vapaassa käy-
tössä. Nyt koko viime vuosisadan ja 
2000-luvun alkupuolen kaksi sano-
malehteä, Länsi-Savo ja Maaseudun 
Tulevaisuus, on digitoitu. Molemmat 
lehdet ovat mukana Aviisi-hankkees-
sa, mikä on mahdollistanut tekijänoi-
keuden alaisen aineiston saattami-
sen julkiseksi.

Digitointi- ja konservointikeskuksen työ luo
UUSIA MAHDOLLISUUKSIA

Luokanopettaja Atso Karhi 
käyttää vanhoja sanomalehtiä 

hyväkseen opetuksessa.
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 – Muutoin viime vuosisata on lä-
hes kokonaisuudessaan pimeä. Ku-
kaan ei hyödy siitä nyt, kun aineisto ei 
ole saatavilla vapaasti. Sitä ei päästä 
lukemaan, tekijät eivät saa palkkiota 
eikä media voi tehdä sillä liiketoimin-
taa, sanoo Digitointi- ja konservointi-
keskuksen johtaja Pirjo Karppinen.

Paikallishistoria
ja Antiikin Kreikka

Rantakylän yhtenäiskoulun vitosluo-
kan tunnilla on rento meininki. Osa 
oppilaista tutkailee tablettejaan soh-
valla. Iso maapallo roikkuu katosta. 
Oppilaat keskustelevat tehtävästä 
keskenään.
 – Tämä on yksi keino historian 
opiskelussa. Lapsista tämä on hirmu 
mielenkiintoista ja samanlaista yleis-
sivistävää historiaa kuin esimerkiksi 
muinainen Egypti ja Antiikin Kreikka. 
Omia juuria ja omaa kulttuuriperintöä 
täytyy vaalia, sanoo Atso Karhi.
 Karhi on tyytyväinen.
 – Nyt kun uutta aineistoa on käytet-
tävissä, helpottaa se todella paljon. 
Aiemmin pystyimme käyttämään ma-
teriaalia vain vuoteen 1910 saakka.
 Yli satavuotisen aineiston ongel-
ma on, että aikanaan käytetyt kirja-
sintyypit ovat niin erilaisia, että niitä 
on paikoin vaikea lukea.

Tietoa pitää osata hakea

Digitoimisen suurimpia hyötyjä on 
se, että valtavasta aineistomassasta 
voidaan hakusanoilla etsiä itseä kiin-
nostavia asioita.
 – Kukaan ei voi lukea kolmea mil-
joonaa sivua läpi, mutta hakusanoilla 
aineistoon on mahdollista päästä kä-
siksi. Kyse on tiedon hallitsemisesta, 
sanoo tietojärjestelmäasiantuntija Tuu-
la Pääkkönen Kansalliskirjaston Di-
gitointi- ja konservointikeskuksesta.
 – Hakusanojen käyttö kuitenkin  
vaatii osaamista. Sanat ovat muut-
tuneet. Kun nyt puhutaan ylemmästä 
ja alemmasta tieverkosta, vuosikym-
meniä sitten puhuttiin kärry- ja kylä-
tiestä. Tämän päivän sanoilla ei asioi-
ta aina löydä vaan pitää miettiä, mitä 
sanoja käytettiin esimerkiksi 70 vuot-
ta sitten, jatkaa Pirjo Karppinen.

Kansalaisopistossa
kaikille avoimeksi

Mikkelin kansalaisopistossa oli viime 
kevätlukukaudella kurssi Aviisista. 
Seuraava on tällä syyslukukaudella.
 – Kurssille osallistui muun muassa 
Mikkelin kaupunkioppaita, jotka etsi-
vät lehdistä taustoja ja todellisia tari-
noita kerrottavaksi kierroksillaan, sa-
noo Tuula Pääkkönen.
 Yksi tärkeä asia hankkeessa on se, 
että ikääntyneemmän väestön pel-
koa tietokonetta ja ohjelmistoja koh-

taan saadaan hälvennettyä tarjoamal-
la kiinnostavaa aineistoa. Ja aineistoa
löytyy. Eräskin kurssilainen oli kuul-
lut, että hänen isoäitinsä oli ollut sir-
kuksessa. Ja kun hän asiaa aikansa 
penkoi, löytyi mummosta lehtitietoja.

Itsenäisyys ja sota-ajat

Aviisi on kaksivuotinen hanke, jossa 
ovat mukana Kansalliskirjasto, kaksi 
mediataloa eli Länsi-Savoa julkaiseva 
Kaakon Viestintä ja Maaseudun Tule-
vaisuutta julkaiseva Viestilehdet se-
kä Kopiosto. Rahoittajina ovat Mikke-
lin kaupunki ja Etelä-Savon maakun-
taliitto Euroopan aluekehitysrahas-
ton (EAKR) kautta.
 Tavoitteena on saada sopimalla 
vapaaseen käyttöön tekijänoikeuden 
alaista aineistoa enemmän kuin laki 
sallii.
 Nyt digitoitua tekijänoikeudellista 
aineistoa voi käyttää Mikkelin perus-
kouluissa ja seudun lukioissa sekä 
kirjastojen, Digitointi- ja konservoin-
tikeskuksen sekä Elinkeinoelämän 
keskusarkisto Elkan asiakaspisteis-
sä. Se on käytössä myös hankkeessa
mukana olevissa sanomalehdissä ja
Kopiostossa. Lisäksi aineistoa voi-
daan käyttää tutkimuskäytössä.
 – Tavoite on löytää toimintatapoja, 
joilla aineistoja voidaan avata laajalti 
käyttöön, sanoo Pirjo Karppinen.
 Lehtiaineistoissa käsitellään kaik-
kia elämän osa-alueita ja lehtihisto-
riaa on yli sadalta vuodelta. Niissä on 
koko yhteiskunnan kirjo ja eri aate-
suuntaukset edustettuina. Aineistot 
vuoteen 1910 saakka löytyvät osoit-
teesta digi.kansalliskirjasto.fi. Sitä 
tuoreempaa aineistoa ei ole vapaasti
saatavilla. Tähän Aviisi-hanke pyrkii 
tuomaan muutosta ja tuoreempaa ai-
neistoa.
 – Tavoitteemme on, että ensi vuo-
den alkuun saamme digitoitua kaikki 
sanomalehdet vuoteen 1920 asti, jat-
kaa Karppinen.
 Hän toivoo, että myös 1940-luku 
saataisiin katettua pian.
 – Suomi täyttää sata vuotta ensi 
vuonna ja haluaisimme saattaa sen 
kunniaksi aineistoa huomattavasti 
enemmän käyttöön.
 Karppinen osallistui elokuussa 
suureen kansainväliseen kirjastota-
pahtumaan Yhdysvalloissa ja esitteli 
siellä Aviisi-hanketta.
 – Tämä on maailmanlaajuisestikin 
edelläkävijähanke.

Oppilaat oppivat hakemaan tietoa 
itsenäisesti. Pänttäämisen sijaan 

mennään tiedon lähteille.
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Samassa rakennuksessa toimii 
Environics Oy, joka yhdessä 
yliopiston kanssa kehittää ai-

van uudenlaista teknologiaa.
 – Kehitämme puhtaan veden hait-
ta-aineiden havaitsemiseen tarkoi-
tettua laitetta, jolla mitataan siis puh-
taan veden puhtautta, kertoo Zahra 
Safaei. 
 Kyse on täysin uniikista laitteesta, 
jollaista maailmassa ei vielä ole. Yh-
teistyössä ovat mukana myös ioniliik-
kuvuusspektrometrian asiantuntijat 
Puolasta ja Yhdysvalloista.

 – Henkilösuhteet, joita tiedemaail-
massa on rakennettu vuosia, ovat tär-
keitä. Kun on yhteyksiä, niin huippu-
osaajia voidaan kysyä mukaan pro-
jekteihin, sanoo Environics Oy:n tek-
nologiaosaston johtaja Osmo Antta-
lainen. Anttalainen vastaa yritykses-
sä teknologian kehittämisestä, käy-
tännössä kemiallisen teknologian 
mittaustyöstä.
 Mikkelin vesilaitos on myös muka-
na tässä Tekesin rahoittamassa neli-
vuotisessa hankkeessa. 

 – Esimerkiksi vesilaitokset voisi-
vat tulevaisuudessa käyttää tätä ke-
hitteillä olevaa laitetta, jatkaa Antta-
lainen.

Reaaliaikaista mittausta,
labratutkimusta vähemmän

Uusi laite soveltuu moneen käyttöön, 
mikäli se toimii toivotulla tavalla.
 – Tällä laitteella voidaan siis mita-
ta, onko vesi puhdasta vai ei. Jos ha-
lutaan haastetta lisää ja mennään 
vaikkapa puhdistettuihin teollisuus-
vesiin, niin voidaan tutkia, onko nii-
hin jäänyt haitallisia pitoisuuksia. Tai 
onko jätevedenpuhdistamon puhdas 
vesi oikeasti puhdasta, sanoo Osmo 
Anttalainen.
 – Yksi osa tutkimusta ovat riskike-
mikaalit, jotka painuvat pohjaveteen. 
Parhaillaan selvitetään, voiko niitä 
mitata tällä teknologialla. 

Yliopisto ja yritys
kehittävät yhdessä
AINUTLAATUISTA TEKNOLOGIAA 
Mikkelissä

Tutkijaopiskelija Zahra Safaei istuu työhuoneessaan. Työpöytää vie-
rustaa kaapisto, jonka ovet ovat täynnä keltaisia muistilappuja. Asi-
aa tuntemattomalle niiden kaava- ja koodikieli ei sano mitään. Muu-
taman kymmenen metrin päässä on laboratorio, jossa teorioita voi 
testata huippuluokan laitteilla. Ollaan Turva- ja materiaaliteknologi-
an innovaatiokeskus Tuman rakennuksessa Mikkelin Sammonkadul-
la, Lappeenrannan teknillisen yliopiston tiloissa. 
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 Uusi laite on kehitteillä. Kuinka 
homma hoituu käytännössä?
 – Ei mitenkään reaaliaikaisesti, 
vaan mittaus tehdään säännönmu-
kaisin laboratorioanalyysein. Jos jo-
takin on tapahtunut, se nähdään vas-
ta, kun seuraava näyte on analysoitu.
 Safaei jatkaa maallikolle hankalan 
teknologian selittämistä.
 – Nykymalli on se, että otetaan 
näyte ja toimitetaan se laboratorioon, 
jossa tehdään erilaisia analyyseja. Se 
kestää tunteja tai päiviä.
 – Tämä uusi laite on reaaliaikai-
nen. Mittaustuloksia valmistuu se-
kuntien tai minuuttien välein. Silti tu-
levaisuudessakin mittaukset varmis-
tetaan laboratoriossa, jos tarvetta on.

Universaalia laitetta
ei ole olemassa

Tutkimuksessa mukana oleva Enviro-
nics Oy on keskittynyt liiketoiminnas-
saan kemiallisten, biologisten ja sä-
teilevien aineiden ilmaisimien ja niis-
sä toimivien sovellusten valmistami-
seen.
 – Me tavoittelemme tietysti sitä, 
että jossakin vaiheessa tästä syntyi-
si meille uusi liiketoiminta-alue, mut-
ta se kestää 4–5 vuotta, sanoo Osmo 
Anttalainen.
 Voiko tästä syntyä miljardiluokan 
bisnes?
 – Emme vielä tiedä sitä. Se on yksi 
mahdollisuus, ja se riippuu siitä, mil-
laista kyvykkyyttä laitteella saavute-
taan. Voi olla, että se toimii niin kape-
alla sovellusalueella, ettei siitä tule 
kannattavaa. Mutta yhtä lailla se voi 
olla hyödyllinen monen aineen mit-
taamiseen, jolloin esimerkiksi vesilai-
tos voi saada paljon lisäarvoa. Tällöin 
voidaan poistaa osa kalliista labora-
toriotutkimuksista.
 Tutkimatta ja kehittämättä ei voi 
tietää lopputulosta. Lisäksi yhdellä 
mittalaitteella voidaan mitata vain 
muutamia kemikaaleja.
 – Tällä voidaan mitata vain tiettyjä 
kemikaaleja. Mitään universaalia lai-
tetta, joka mittaa kaiken, ei ole ole-
massa, kertoo tutkija Zahra Safaei.

 Asiakkaalle uusi laite on yhtä help-
po käyttää kuin kuumemittari.
 – Kuumetta mitatessakin taustal-
la on kehitystyötä ennen kuin mittari 
näyttää lämpötilan. Kun laite on val-
mis, asiakkaan ei tarvitse kuin kyt-
keä se päälle ja katsoa tulokset, sa-
noo Osmo Anttalainen.

Yhteistyö tuo yritykselle hyvää

Osmo Anttalainen on tyytyväinen 
Lappeenrannan teknillisen yliopiston 
kanssa tehtävään yhteistyöhön.
 – Tutkimus on paljon perusteelli-
sempaa yliopiston resurssein. Yrityk-
sen tekemä tutkimus on pakostakin 
erittäin soveltavaa ja yrityksissä ha-
lutaan, että tutkimus tuottaa nopeas-
ti tuloksia.
 – Yliopistoyhteistyö antaa mah-
dollisuuden siihen, että jokin asia sel-
vitetään kattavasti. Yrityksessä ei ole 
mahdollista tehdä tai teettää väitös-
kirjoja kuten yliopistoissa. Tässäkin 
kehitystyössä on pohjalla Sanna Ho-
lopaisen väitöskirjatyö. Hän teki asi-
aan liittyvät ensimmäiset kartoituk-
set Environicsin laitteella ja nyt työ 
jatkuu laadukkaammilla laitteilla yli-
opiston laboratoriossa. 

Yliopistoyhteistyö 
antaa mahdollisuuden 

selvittää jokin asia 
perusteellisesti.

VÄITÖSTUTKIMUS 
PARANTAA TERVEYTTÄ

Titaanidioksidin käyttö on halpa
ja tehokas tapa poistaa värien hait-
ta-aineita teollisuusjätevedestä. 
Tämä käy ilmi Lappeenrannan 
teknillisessä yliopistossa (LUT) 
tehdyssä uudessa tutkimuksessa.
 Värihaitta-aineet voivat aiheut-
taa terveysongelmia. Jotkin värit 
ovat syöpää aiheuttavia ja biologi-
sesti hajoamattomia päästessään 
jätevirtoihin. Tällaisten värien 
päätyminen maan alle ja pintave-
siin on ihmisten terveydelle vaa-
rallista. Lisäksi aineiden päästä-
minen tuotantolaitoksista luon-
non vesistöihin voi aiheuttaa mo-
nia ympäristövaaroja. Värit häi-
ritsevät vesikasvien kasvua ja ne 
ovat myrkyllisiä kaloille ja muil-
le eliöille.
 Väitöskirja on julkaistu yli-
opiston Acta Universitatis Lap-
peenrantaensis -tutkimussarjan 
numerossa 704. Tutkimuksen te-
kijä on luonnontieteiden maiste-
ri Shila Jafari. Väitöskirja tarkas-
tettiin LUTin Mikkelin yksikössä 
heinäkuussa.
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Kiertotaloudessa jäte muuttuu energiaksi

HEVOSENLANTAA 
testataan pellettikäyttöön
Hevosenlanta voi olla tulevaisuuden polttoainetta. Siitä valmis-
tettuja pellettejä voi käyttää lämmitykseen. Lanta on kiertota-
loutta parhaimmillaan eli jatkuvasti syntyvästä jätteestä tulee 
hyödyllistä raaka-ainetta.

von hevosyrittäjät. Maakunnassa ar-
vioidaan olevan noin 2500 hevosta ja 
400 ponia. Talleja on noin 700 ja niis-
sä hevosia keskimäärin yli neljä.
 Lappeenrannan teknillisessä yli-
opistossa työskentelevä projekti-
päällikkö Jarno Föhr ja MAMKin Riik-
ka Tanskanen ovat haastatelleet yh-
deksää talliyrittäjää kartoittaakseen 
ongelmakohtia nykyisessä lannan kä-
sittelyssä sekä sekä tiedustellut yrit-
täjien toiveita.
 – Teemme testauksia, jotta eri ta-
hoille löydettäisiin parhaita ratkaisu-
ja. Etelä-Savossa on hyvin erikokoisia 
talleja ja niillä on erilaiset tarpeet, sa-
noo Riikka Tanskanen.
 Kyse on esiselvityshankkeesta, 
jossa pyritään tuottamaan aiheesta 
mahdollisimman paljon perustietoa.
 Nykyisellä lainsäädännöllä hevo-
senlannan polttaminen ei ole tuotta-
vaa eritoten pienlaitoksille. Biohajoa-
vaa jätettä ei saa viedä kaatopaikalle. 
Osan lannasta voi kierrättää lannan 
peltoon, mutta jos peltoja ei ole, lan-
nan hävittäminen on ongelma.
 Jos lannan hyödyntämisestä tulisi 
kannattavaa, hevostilat voisivat hyö-
dyntää sitä itse lämmittämiseen. To-
sin se vaatii investointeja polttotek-
nologiaan. Lantaa voisi myydä myös 
eteenpäin pellettien valmistamiseen, 
esimerkiksi voimalaitoksille, samaan 
tapaan kuin yksityiset kuluttajat myy- 
vät sähköyhtiöille aurinkopaneeleil-
la tuotettua sähköä. Tällöin ongelma 
lannan loppusijoituksesta ratkeaisi.
 – Hevosyrittäjinen odotusarvot tä-
hän hankkeeseen ovat korkealla, sa-
noo Tanskanen.
 Joka tapauksessa vaaditaan lain-
muutos, sillä tällä hetkellä lanta luo-
kitellaan jätteeksi ja sen hävittämi-

Pitää etsiä ennakkoluulottomasti 
täysin uusiutuvia energiamuo-
toja, projektipäällikkö Riikka 

Tanskanen Mikkelin ammattikorkea-
koulusta sanoo.
 Lappeenrannan teknillinen yliopis-
to (LUT) on mukana Mikkelin ammat-
tikorkeakoulun vetämässä Hevos-
Woima-hankkeessa.
 Suomen nykyinen hallitus on aset-
tanut tavoitteeksi, että uusiutuvien 
energialähteiden hyödyntäminen nos-
tetaan yli 50 prosenttiin kaikesta käy-
tetystä energiasta.
 – Jos käytetään vain aikaisemmin 
hyödynnettyjä tapoja, tähän tavoit-
teeseen ei päästä, sanoo Tanskanen.

 Lantapelletti vaikuttaa tehokkaam-
malta kuin puupelletti.
 – Oletusarvona tässä on aika hyvä 
lämpöarvo. Tämä on painavampaa 
kuin tavallinen puupelletti. Kun taval-
lista pellettiä menee kuutioon 650 ki-
loa, tätä menee 750 kiloa. Tiivistä ta-
varaa, sanoo Tanskanen.

Yrittäjien odotukset korkealla

Keväällä käynnistyneessä vuoden 
mittaisessa hankkeessa selvitetään 
eri lantamateriaalien soveltumista 
polttomateriaaliksi ja miten niitä voi-
daan hyödyntää energiana. Hank-
keen kohderyhmänä ovat Etelä-Sa-
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sestä on selkeät säädökset. Lakimuu-
tosta voitaneen kuitenkin odottaa, 
sillä hallitus haluaa edistää uusiutu-
vien energialähteiden käyttöä.

Lantalogistiikka selvitetään

LUTin rooli hankkeessa on selvittää 
energiankäyttökohteita ja niiden luku-
määrää, sekä tarkastella logistiikkaa 
eli tehdä kannattavuuslaskelmia sii-
tä, missä muodossa lantaa on järke-
vintä kuljettaa
 – Tutkimme myös erilaisten lanta-
lajikkeiden vaikutusta polttotekniik-
kaan eli millaisia vaikutuksia on kut-
terilla, turpeella ja oljella, Föhr sanoo.
 Polttokokeissa Mikkelin ammatti-
korkeakoululla on käytössä kahden-
kymmenen kilowatin poltin.
 – Se vastaa aika hyvin omakotita-
lon mittakaavaa, toteaa Tanskanen.

Hajuhaittoja ei poltossa synny

Hevosenlannan voisi kuvitella haise-
van, myös poltettaessa. Näin ei kui-
tenkaan ole. 
 – Ensimmäisessä polttokokeessa 
havaittiin, ettei hajuhaittaa tule, sa-
noo Riikka Tanskanen.
 Hajuhaittoja selvitettiin polttoko-
keen lähialueella asuvien ja työsken-
televien havaintojen pohjalta. Heille 
ilmoitettiin polton ajankohta ja hei-
dän tuli tarkastella, erosiko tilanne 
normaalista.
 – Oma kokemus pellettikattilan 
vieressä olleena on ollut, että ei se 
haise kuin tavalliselle puupelletin 
poltolle.
  Jarno Föhr vahvistaa tämän.
 – Kun talleilla on käyty, niin eipä 
sielläkään juuri haise.

Kiertotaloudella on elinympä-
ristön säilymisen ja kestävän 

talouden kannalta tulevaisuudes-
sa entistä merkittävämpi rooli. 
Kiertotalous tarkoittaa nimensä 
mukaisesti toimintaa, jossa mate-
riaalit ja raaka-aineet käytetään 
tehokkaasti siten, että niiden ar-
vo säilyy mahdollisimman suure-
na ja jätettä syntyy mahdollisim-
man vähän.
 – Pitää tehdä paikallisia ratkai-
suja, joissa ihmiset näkevät konk-
reettiset hyödyt, sanoo Helsingin 
yliopiston Ruralia-instituutin tut-
kimusjohtaja Torsti Hyyryläinen.
 Hyyryläinen nostaa esiin mo-
nitasoisten kiertotalouskokeilu-
jen mallin, jota voisi kokeilla Ete-
lä-Savossa. Siihen kuuluisi seutu-
kuntia, kuntia ja yksittäisiä kyliä.
 – Noissa kokeiluympäristöissä 
kartoitettaisiin paikalliset yrityk-
set ja niiden materiaalivirrat. Ide-
ana voisi olla esimerkiksi se, että 
kylällä olevat maatilat tuottavat 
energiaa paikallisille yrityksille, 
jotka voisivat tehostaa toiminto-
jaan ja keskinäistä yhteistyötään.
Esimerkiksi kunnan jätevesilai-
toksista voisi kehittää ravinneja-
lostamoja, jotka tuottaisivat kier-
rätyslannoitteita.
 Etelä-Savon kiertotalouden 
potentiaalia kartoitettiin yhteis-
hankkeessa (HY, LUT ja Aalto-yli-
opisto), jonka loppuraportti, Ete-

lä-Savon tie kiertotalouteen, jul-
kistettiin toukokuun lopulla. Se 
oli Mikkelin yliopistokeskuksen
toimijoiden yhteishanke, jonka lop-
puraportin ovat kirjoittaneet Har-
ri Hakala, Torsti Hyyryläinen, Eve-
liina Repo ja Markku Virtanen. 
Raportti löytyy Mikkelin yliopis-
tokeskuksen verkkosivuilta www.
muc.fi.
 Raportin mukaan Etelä-Savon
2500 maatilayrityksessä olisi hyö-
dynnettävissä paljon mahdolli-
suuksia kiertotaloudessa.
 – LUTissa tutkitaan erityises-
ti jätevesien käsittelyä, eli miten 
ravinteet voidaan erottaa jäteve-
destä, ja saada uudenlaisia lan-
noitetuotteita kiertoon, sanoo 
Hyyryläinen.
 Yritysten ja kuntien roolia jät-
teenkäsittelyssä pitää jatkossa
pohtia uudelleen. Markkinat muut-
tuvat, ja jätteestä tulee entistä 
kiinnostavampi raaka-aine. Yri-
tyksillä on intressejä tehdä jät-
teellä rahaa ja kehittää sen vuok-
si uusia ratkaisuja ja innovaatioi-
ta sen hyödyntämiseen.
 – Esimerkiksi Mikkelin ammat-
tikorkeakoulu selvittää parhail-
laan kansainvälisessä hankkees-
sa, millä tavalla kaatopaikkoja 
voisi ryhtyä avaamaan ja hyödyn-
tämään sieltä arvokkaita raaka-
aineita uudelleen käytettäviksi, 
sanoo Hyyryläinen.

Kiertotaloudella tärkeä rooli
kestävässä kehityksessä
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Kaupunki rakentaa jäteveden-
puhdistamoa myös koulutusta 
varten

– Oppilaitokset, kuten Mikkelin yli-
opistokeskus ja Mikkelin ammattikor-
keakoulu, kehittävät huomisen osaa-
jia ja huomisen koulutusohjelmia, 
kehuu Mikkelin kaupungin tekninen 
johtaja Jouni Riihelä.
 Riihelä ottaa esimerkiksi uuden jä-
tevedenpuhdistamon, joka on urakka-
tarjousvaiheessa.
 – Oppilaitokset voivat hyödyntää 
sitä lähi- ja prosessiopetuksessaan. 
Opettajat ja opiskelijat pääsevät ja 
mahtuvat paikalle ihan fyysisesti.
 Sama kuvio on Mikkeli-areenan ra-
kentamisessa.
 – Esimerkiksi konehuoneeseen pi-
tää mahtua kymmenen ihmistä. Se 
on meillä mainittu tarjousasiakirjois-
sa. Ei sen takia, että tiloja olisi han-
kala huoltaa vaan siksi, että oppilai-
toksista päästään sinne oikeasti kat-
somaan eivätkä opinnot ole pelkkää 
teoriaa tai digitaalista peliä.
 – Työelämäänhän tässä ihmisiä 
koulutetaan. Siinä yliopistokeskus ja 
ammattikorkeakoulu ovat ottaneet 
hienoja askelia, painottaa Riihelä.
 – Ote opinnoissa on ihan toisenlai-
nen kuin minun aikanani, jolloin käy-

tiin koulussa ja yliopettajat olivat vii-
saita. Opintojen jälkeen mentiin vas-
ta työelämään, kuvailee Riihelä si-
tä kulttuurin muutosta, jossa asioita 
tehdään nyt yhteistyössä ja limittäin.

Mikkelissä ollaan edistyksel-
lisiä

Mikkelin kaupungin koulutusyhteis-
työ liittyy myös kaupungin jo kaksi 
kertaa tavoittelemaan eurooppalai-
seen Green Leaf -titteliin. Tänä vuon-
na Mikkeli sijoittui toiseksi irlantilai-
sen Galwayn kaupungin viedessä voi-
ton. Viime vuonna Mikkeli oli neljän 
parhaan joukossa.
 Green Leaf -palkitsemiskriteereitä 
ovat muun muassa kaupunkien eko-
logisuus, energiankulutus, biodiver-
siteetti, maankäyttö, ilmanlaatu ja 
jätehuolto. Eli miten voi esimerkiksi 
pienentää hiilijalanjälkeä ja käyttää 
uusiutuvaa energiaa, Jouni Riihelä tii-
vistää kilpailun idean.
 – Mikä kaupunki pystyy toimi-
maan ja näyttämään, että on tehnyt 
oikeita toimia sen eteen, että maail-
man resurssit riittäisivät kauemmin. 
Mikkelin saama kakkossija ei kerro 
kaikkea, sillä kaupunkien lähtötilan-
teet ovat erilaisia ja niitä arvioidaan 
alkutilanteesta katsoen.

Yhteistyö kaupungin, 
oppilaitosten ja yritysten välillä vie

MAAILMAN KÄRKEEN
 – Suomi ja Mikkeli ovat hyvin edis-
tyksellisiä. Meillä on tehty oikeita asi-
oita ja pitää miettiä, miten otamme  
seuraavan askeleen ja osoitamme, 
että siitä on konkreettista hyötyä.
 Riihelä toivoo jatkuvassa kehitys-
työssä kaupungin, oppilaitosten ja 
yritysten yhteistyötä.

Turhaa vaatimattomuutta

Mikkeli harkitsee osallistumista myös 
ensi vuonna Green Leaf -kilpailuun.
 – Koen sen kilpailumuodossa ole-
vana sertifiointiohjelmana. Se osoit-
taa, että kun pärjäät, olet jonkun ar-
voinen, sanoo Jouni Riihelä.
 Tätä Riihelä haluaa korostaa.
 – Meidän pitää osata kertoa, et-
tä olemme pärjänneet eurooppalai-
sittain. Maalissa emme toki ole vaan 
meidän pitää kehittyä edelleen.
 – Eurooppalainen jury on arvioinut 
meidät. Se on osoitus kaupungille, 
yrityksille ja koulutusorganisaatioil-
le, että teemme oikeita asioita. Arjes-
sa sitä ei aina vain osata nähdä.
 Yrityksetkin voisivat rohkeasti sa-
noa, että me Mikkelissä pärjäämme 
tällaisessa.
 – Pitää pohtia syvällisemmin, kuin-
ka tätä hyödynnetään. Olemme lii-
an vaatimattomia, liian itsekriittisiä. 
Meillä on faktat kunnossa ja meidän 
pitää olla itsevarmempia vuorovaiku-
tustilanteissa.
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Aalto-yliopiston kauppakorkea-
koulun Mikkelin yksikön Inter-
national Business -kandidaatti-

ohjelman (BScBA) opiskelijat ovat 
kehittäneet opiskelijoiden ja työelä-
män kohtaamispaikan verkkoon. So-
velluksellaan he voittivat Nordean jär- 
jestämän ideakilpailun jaetun ykkös-
sijan yliopistokeskusten sarjassa.
 – Kyse on Facebookin kaltaisesta 
uutisvirrasta. Siellä yritykset voivat 
ilmoittaa projekteistaan tai mitä iki-
nä he etsivätkään, kertoo opiskelija 
Riia-Leena Wallin.
 – Tarkoitus on helpottaa töiden 
löytymistä opintojen aikana, Milla Ja-
kola ja Linh Nguyen jatkavat.
 – Tällaisen sovelluksen etu muihin 
nähden olisi, että se olisi täysin pai-
kallinen, tosi nopea eikä joka paik-
kaan tarvitsisi erikseen täyttää työ-
hakemuksia, kun tiedot olisivat opis-
kelijan profiilissa valmiina.

 – Ja onhan tämä tällainen rennom-
pi ympäristö lähestyä työnantajia.
 Sovellus on vasta ideatasolla. Kil-
pailussa oli tarkoitus etsiä tapoja, 
joilla helpotettaisiin arkea Mikkelin 
seudulla.
 Sovellus toimisi käytännössä si-
ten, että kun opiskelija näkee mie-
lenkiintoisen työnantajan jättämän 
ilmoituksen, hän voi hae-painikkeel-
la osoittaa kiinnostuksensa. Samalla 
työnantaja näkee opiskelijan profiilin, 
tiedot ja taidot sekä opiskelu- ja työ-
historian. Tällöin syntyy sovelluksen 
nimeen päätynyt Connecting the Dots 
eli kahden pisteen yhdistyminen.
 Voittajien ideointi alkoi perintei-
sellä ideariihellä, jossa kaikenlaisia 
ajatuksia heiteltiin teeman ympäriltä.
 – Ensin pohdimme puhuvia roskik-
sia, mutta ehkä ne eivät olisi niin pal-
jon parantaneet elämää, nauraa Milla 
Jakola.

Opiskelijat palkittiin
arkea helpottavasta keksinnöstä

Helsingin yliopiston Kansalliskir-
jaston erillislaitoksenana toimi-

van Digitointi- ja konservointikes-
kuksen johtaja Pirjo Karppinen muut-
ti Mikkeliin kolme vuotta sitten. Karp-
pisen varsinainen koti on Lahdessa.
Tullessaan töihin Mikkeliin, hän ha-
lusi löytää sosiaalisen harrastuk-
sen, joka estäisi tekemästä töitä koko 
ajan.  Ratkaisu löytyi Mikkelin kansa-
laisopiston maalauskursseilta. 
 Karppinen on tehnyt kaikenlaista: 
grafiikkaa, akvarelleja, tussitöitä alas-
tonmalleista minuutissa, akryyli- ja 
öljyväritöitä sekä hiilipiirroksia. Hän 
myös valokuvaa.
 Karppinen on piirtänyt ja maalan-
nut pienestä pitäen, mutta elämän 
ruuhkavuosina harrastus jäi taustalle.
 Karppinen sanoo, että jokainen 
työ kuvaa mielentilaa, senhetkistä 
ajatusta päässä.
 – Tunteeko, että on haaveileva olo,
vai surullinen tai iloinen kevään odo-
tus vai aurinkoinen mieli, luettelee 
Karppinen joitakin vaihtoehtoja.
 – Valokuvissa ovat valo ja varjo 

tärkeitä, näissä töissä värit, hän ku-
vailee tuotantoaan.
 Karppinen sanoo, että hän pyrkii 
eroon pikkutarkoista töistä.
 – Mieluummin muutamalla viival-
la, jolloin katsojan omalle silmälle ja 
mielikuvitukselle jää tilaa. Sellainen, 
jossa kaikki on tarkasti kuvattu, on 
liian valmis. Jätän katsojalle tilaa löy-
tää oman juttunsa teoksesta.
 Karppinen on pitänyt näyttelyitä, 
viimeksi tänä vuonna Lahdessa. Seu-
raavan vuoro lienee vuonna 2018.

Taide toimii vastapainona työlle
<  T Ö I S S Ä  T Ä Ä L L Ä  >

Linh Nguyen (vas.), Riia Leena Wallin ja Mil-
la Jakola kehittivät käyttökelpoisen idean.
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Shake-hankkeen tavoitteena on 
tukea maakunnan keskisuurten 
yritysten kehittämistä kasvavi-

na ja työllistävinä yrityksinä.
 – Kaikki asiat eivät tule toimimaan, 
mutta on syytä kokeilla hassujakin 
juttuja yhdessä. Meidän pitää keksiä 
uutta ja toimivaa niillä resursseilla, 
mitä meillä Mikkelissä on, sanoo Ru-
ralia-instituutin verkko-opetuskoordi-
naattori Pekka Hytinkoski hankkeen 
piiriin tuotavista ideoista.
 – Raha ei lisäänny koulutusmaail-
massa, joten pitää keksiä uusia tapo-
ja tehdä asioita ja kehittää toimintaa.
 Hytinkoski nostaa esiin ajatuksen 
eri toimijoiden yhteistyöstä siten, et-
tä koko kaupunki on yhtä yhteistä kam-
pusta päiväkodeista työelämään. 
Myös henkilösuhteet ovat tärkeitä.
 – Yksittäiset ihmiset eri oppilai-
toksissa tuntevat aika hyvin toisensa.
Voisiko tätä ja olemassa olevia yhteis-
työsuhteita vahvistaa entisestään?
 Faktahan on, että mitä paremmin 
ihmiset tuntevat toisensa, sitä enem-
män luovaa yhteistyötä syntyy, kos-
ka tuttujen kesken ei tarvitse pelä-
tä esimerkiksi uusien ideoiden esit-
tämisen kielteistä palautetta.

Mahdollisuuksia on, 
tietoa niistä ei

Raja-aitojen madaltuminen ja yhteis-
työ on olennaista kehityksen kannalta.

Helsingin yliopisto 
mukana oppilaitos-yritysyhteistyössä

 – Jos opiskelijalla on yhteyksiä yri-
tyksiin, hän voi hyödyntää niitä opin-
noissaan ja päinvastoin. Ei ole erik-
seen opiskelua ja työelämää vaan 
kaikki liittyy toisiinsa, kun puhutaan 
Mikkelin kehittymisestä, sanoo Ru-
ralia-instituutin kehittämispäällikkö 
Manu Rantanen.
 Tietoisuuden lisääminen on myös 
tärkeää. Kaupungissa on edelleen 
paljon toimintaa, joka on uutta niil-
le tahoille, joiden liiketoiminta voisi 
kasvaa yhteistyön tuloksena. 
 – Ei kannata väheksyä yleisiä veto-
voimatekijöitä, joita oppilaitosten yh-
teistyö tuottaa.  Kaikki palat eivät so-
vi kaikille, mutta on tärkeää, että Mik-
keli tunnetaan paikkana, jossa on mie-
lenkiintoisia mahdollisuuksia. Par-
haimmillaan se tuo lisää opiskelijoi-
ta ja työpaikkoja, sanoo Pekka Hytin-
koski.

Yksin toimien ei aina pärjää

Moni organisaatio elää omaa elä-
määnsä ympäristöstä riippumatta. 
Vain päivittäisen toiminnan kannalta
tärkeät yhteistyökumppanit huomioi-
daan.
 – Näin se menee, jos verkostoitu-
misajattelua ei toteuteta tietoisesti, 
sanoo Manu Rantanen.

 – Jokaisen pitää miettiä omaa tule-
vaisuuttaan, mutta yhteinen tulevai-
suus vaikuttaa meidän kaikkien tule-
vaisuuteen, pohdiskelee Rantanen.
 – Mikkelin seudulla on paljon yk-
sinyrittäjiä, jotka tarvitsevat konk-
reettisia ratkaisuja päivittäisiin ongel-
miinsa. Niissä voidaan ajatella, et-
tei hankkeesta, jossa puhutaan inno-
vaatioista ja yhteistyöstä, ole sellais-
ta hyötyä, mitä ne tarvitsevat, mut-
ta toisaalta aika pienellä panoksella 
monet ovat saaneet todellista hyötyä 
osallistumisestaan.
 Yhteistyön etuja on, ettei kaikkien
tarvitse tehdä kaikkea, vaan jokainen 
voi liikkua omilla vahvuusalueillaan.
 – Välillä on mentävä epämukavuus-
alueelle, jotta oppii, sanoo Pekka Hy-
tinkoski.
 Myös pelillisyys on tärkeässä roo-
lissa oppimisessa. Otavan Opisto on 
tässä Suomen kärkeä. Esimerkiksi Mik-
kelin kaupunkiseikkailua, jossa tavoit-
teena on saattaa yritykset ja nuoret 
työnhakijat yhteen, Hytinkoski pitää 
yksinkertaistettuna versiona Pokemo-
nista. Myös pelillisyyttä tutkitaan 
Shake-tutkimushankkeessa, joka alkoi
keväällä ja jatkuu vielä puolitoista 
vuotta.

Oppilaitosten keskinäinen yh-
teistyö ja toiminta yritysten 
kanssa ovat myönteisen ja tu-
loksellisen tulevaisuuden kan-
nalta merkityksellisiä. 

Manu Rantanen (vas.) ja Pekka Hytin-
koski ovat Mikkelin kehittäjiä muiden

 oppilaitosten ja yritysten kanssa.
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M ikkelin kaupunki siirtyy vah-
vasti kohti digitaalista asia-
kirjojen arkistointia. Tämän 

vuoden aikana on tarkoitus hyväksyä 
ja arkistoida kaupunginhallituksen 
kokousasiakirjat digitaalisesti. Sen 
jälkeen asia etenee muissa päätös-
elimissä kohti mahdollisimman pape-
ritonta hallintoa.
 – Mikkeli on digitaalisen asianhal-
linnan vahva edelläkävijä. Meillä käy 
paljon vieraita eri kunnista ja kau-
pungeista tutustumassa toiminta-
malliin ja -järjestelmään,  sanoo Mik-
kelin kaupungin ohjelmajohtaja Juha 
Ropponen.
 Julkisella sektorilla on velvoite säi-
lyttää asiakirjat ajasta ikuisuuteen. 
Tämä on tehty perinteisesti paperilla. 
Nyt Arkistolaitos on antanut kaupun-
gille luvan siirtyä digitaaliseen arkis-
tointiin.

Aikaa ja rahaa säästyy

Digitaalinen arkistointi tuo runsaasti 
etuja paperiseen tallentamiseen ver-
rattuna. 
 – Koomistahan se on, että kaikki
aineistot syntyvät sähköisillä välineil-
lä, mutta arkistointia tai allekirjoitus-
ta varten ne joudutaan printtamaan 
ja mapittamaan. Se on tavattoman kal-
lista ja aineisto on huonosti käytettä-
vissä, sanoo Juha Ropponen.

 Valtionhallinnon tilojen käyttö on 
hyvä esimerkki. Jos kansallisarkis-
toa ja maakunta-arkistoja ei lasketa, 
arkistotilaa on 88 500 neliötä. Arkis-
toinnin henkilö- ja tilakustannukset 
ovat 30 miljoonaa euroa vuodessa.
 Digitaalisessa muodossa aineisto 
mahtuu pieneen tilaan, on aina käy-
tettävissä ja asiakirjat ovat helposti 
löydettävissä hakumenetelmillä.
 – Kokonaan digitaalisen arkistointi-
prosessin kustannukset ovat murto-
osa paperiprosessin kustannuksista.
 Vanhaa paperille tulostettua ai-
neistoa digitoidaan lähinnä sitä mu-
kaa, kun sitä kysytään.
 – Jos joku kysyy jotakin asiapape-
ria, se digitoidaan ennen kuin se luo-
vutetaan sähköisessä muodossa.
 Jatkossa esimerkiksi rakennuslu-
van voi hakea ja se myönnetään Mik-
kelissä digitaalisesti. Paperia ei tarvi-
ta lainkaan.
 Myös asiakirjan etsiminen nopeu-
tuu. Nyt Mikkelissä on asiapaperei-
ta kaupungin eri toimipisteissä kun-
taliitosten jäljiltä. Paperisen asiakir-
jan etsimiseen voi tuhrautua helposti 
viikkokin ennen kuin se on asiakkaal-
la. Digitaalisessa muodossa se pys-
tyttäisiin toimittamaan saman päivän 
aikana.
 Pelkästään sähköiseen järjestel-
mään kaupunki ei voi kuitenkaan siir-
tyä, sillä kaikki eivät sitä käytä.

Mikkeli on 
DIGITAALISEN ARKISTOINNIN EDELLÄKÄVIJÄ

Hiilijalanjälki romahti

Digitaalinen arkistointi on myös ym-
päristötekijä.
 – Nyt vertaamme vanhaa mallia 
uuteen ja katsomme, mitkä ovat siitä 
syntyvät hyödyt ja säästöt. Tiedäm-
me jo, että kaupunginhallituksen ko-
kousmateriaalin tulosteiden ja kulje-
tusten aiheuttamat hiilidioksidipääs-
töt poistuivat lähes kokonaan.  
 Selvityksen mukaan kokousten ai-
heuttama hiilijalanjälki pieneni 97,9 
prosenttia. 
 – Enää ei lähetellä paperinippuja, 
kertoo Juha Ropponen. Aikaisemmin 
esimerkiksi joitakin kokousasiakirjo-
ja saatettiin viedä taksilla poliitikoil-
le, jos asiakirjojen valmistuminen oli 
jäänyt viime tinkaan.
 Nyt myöskään Mikkelin eri puolilta 
ei tarvitse ajaa kaupunkiin allekirjoit-
tamaan kokouspöytäkirjaa, vaan sen 
voi tehdä kotona sähköisesti.

Mikkeli on digitaalisen 
asianhallinnan vahva edellä-
kävijä, sanoo ohjelmajohtaja 
Juha Ropponen.
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MUCavat

LUKUVUOSIMAKSUT JA APURAHAT

Suomessa otetaan kaikissa englan-
ninkielisissä kandidaatin ja maiste-
rin tutkinnoissa käyttöön lukukausi-
maksut kaikille EU/ETA-maiden ulko-
puolisille opiskelijoille. Aalto-yliopis-
ton englanninkielisessä kandidaatin-
tutkintoon johtavassa International 
Business BScBA -koulutusohjelmassa 
lukuvuosimaksu on 12 000 € ja mais-
teritutkintoon johtavissa ohjelmissa 
15 000 € lukuvuodessa.
 Lukuvuosimaksut eivät koske nii-
tä EU-/ETA-maiden ulkopuolisia kan-
salaisia, jotka:
• ovat rinnastettavissa EU-kansalai-
seksi (Sveitsin kansalaiset)
• oleskelevat Suomessa tai muus-
sa EU-maassa pysyvästi (jatkuva (A) 
tai pysyvä (P/P-EU) oleskelulupa), tai 
joilla on EU:n sininen kortti
• ovat EU-/ETA-maiden kansalaisten 
perheenjäseniä (puoliso/lapsi, jol-
la on oleskelukortti EU-kansalaisen 
perheenjäsenelle, joka ei ole EU-kan-
salainen)
• ovat aloittaneet opintonsa ennen 
syksyä 2017
• opiskelevat tohtoriohjelmassa
• opiskelevat suomen- tai ruotsinkie-
lisessä koulutuksessa

Lisäksi uudistetussa yliopistolaissa
edellytetään, että yliopistolla on apu-
rahaohjelma maksulliseen tutkinto-
ohjelmaan osallistuvien opiskelijoi-
den tukemiseksi. 
 Haku Mikkelin yksikön Internatio-
nal Business -kandidaattiohjelman 
syksyllä 2017 alkavaan koulutukseen 
tapahtuu 10.–25.1.2017 osoitteessa: 
www.opintopolku.fi

Lisätietoja: 
Mari Syväoja
Manager of Academic Operations
mari.syvaoja@aalto.fi 
+358 44 704 4211
www.studies.aalto.fi/Mikkeli

MAISTA LUOMU -ruokatapahtuma 
Mikkelissä 30.9.–2.10.2016 

Mikkelissä järjestettävä koko per-
heen Maista luomu -tapahtuma käyn-
nistyy Mikkelin yliopistokeskuksessa
Hyvää ihmiselle – 10 syytä valita luo-

mu -seminaarilla sekä sekä luomu-
gaalaillallisella Tertin kartanossa.
 Lauantaina 1.10. Kirkkopuistossa 
on luomusadonkorjuu- ja -katuruoka-
tapahtuma. llalla puistossa esiintyy 
Aija Puurtisen ja Esa Kuloniemen Ho-
ney B. & T-Bones -bluesyhtye.
 Sunnuntaina 2.10. vietetään sa-
don kiitosmessua Mikkelin Pitäjänkir-
kossa ja Luomu ravintoloissa -päivää 
Mikkelin seudun ravintoloissa.

Lisätietoja:
www.maistaluomu.fi
www.tertinkartano.fi

LUOMULUENTOJA MYÖS VERKOSSA

Kaikille avoimilla Tutkittua tietoa luo-
musta -luennoilla kuullaan asiaa bio-
energian kestävyydestä, luomuyrit-
täjyyden haasteista ja luomututki-
muksen ja -kehittämistoiminnan vai-
heista Suomessa ja Mikkelissä. Lisäk-
si kysytään, onko luomu uskontoa.  
 Luentoja voi seurata joko paikan 
päällä tai verkon kautta. Ne myös jää-
vät verkkoon myöhemmin katsotta-
viksi. 
 Marraskuussa järjestetään Ruoka-
valion muutos julkisissa ruokapalve-
luissa -seminaari.

Lisätietoja:
luomuinstituutti.fi/koulutus/tutkit-
tua-tietoa-luomusta

82 UUTTA OPISKELIJAA ALOITTAA 
KAUPPAKORKEAKOULUN BSCBA-
OHJELMAN MIKKELISSÄ

Aalto-yliopiston kauppakorkeakou-
lun Mikkelin yksikön Internatio-
nal business -kandidaattiohjelmas-
sa aloittaa 82 uutta opiskelijaa. He 
suorittavat englanninkielisen kaup-
patieteiden kandidaatin tutkinnon 
(Bachelor of Science in Economics 
and Business Administration, BSc-
BA-tutkinto) syksyllä 2016. Opiske-
lijat saavat automaattisen opinto-oi-
keuden myös kauppatieteiden mais-
terin tutkintoon Helsingin yksikössä 
suoritettuaan kandidaatin tutkinnon 
Mikkelissä. 
 Ohjelmaan tuli yhteensä 845 hake-
musta 54 eri maasta. Noin 25 prosent-

tia uusista opiskelijoista on ulkomaa-
laisia ja heitä saapuu muun muassa 
Yhdysvalloista, Vietnamista, Singa-
poresta, Malesiasta ja Nigeriasta.
 Mikkelin kampukselle saapuu 
myös 27 vaihto-opiskelijaa muun mu-
assa Meksikosta, Argentiinasta, Kii-
nasta, Taiwanista, Portugalista ja Ita-
liasta. Suurin osa opiskelee Mikkelis-
sä yhden lukuvuoden. Kolme viettää 
koko vuoden Mikkelissä.

Lisätietoja:
Mari Syväoja
www.studies.aalto.fi/mikkeli 

DIGITAALISTEN AINEISTOJEN KURS-
SI KANSALAISOPISTOSSA

Mikkelin kansalaisopistossa on me-
nossa kurssi, jossa tutustutaan Kan-
salliskirjaston digitaalisten sanoma-
lehtiaineistojen käyttöön yhdessä 
tehden.
 Kurssilla käytetään Kansalliskir-
jaston Digitointi- ja konservointikes-
kuksen digitoimia aineistoja. Kurssi-
laisten käytössä ovat myös Länsi-Sa-
von ja Maaseudun Tulevaisuuden leh-
tiaineistot vuosilta 1916–2013.
 Menetelmän avulla saattaa aue-
ta aivan uusia näkökulmia ja tietoa. 
Erityisesti etsitään tietoa Ristiinan 
kirkonkylässä sijaitsevasta, vuonna 
1739 rakennetun sotakoulun raken-
nuksen ja sen ympäristön eri vaiheista.
 Kurssi on osa EAKR -rahoitteis-
ta Aviisi-hanketta ja on osallistujil-
le ilmainen. Kurssi toteutetaan kan-
salaisopiston, Ruralia-instituutin ja 
Kansalliskirjaston yhteistyönä.
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ASUINPAIKALLA VOI OLLA VÄLIÄ 
HYVINVOINNIN KANNALTA

Vaikka ihmiset elävät pitempään ja 
yleensä myös terveempinä kuin kos-
kaan ennen, on terveyden ja hyvin-
voinnin edistämisessä edelleen pal-
jon tehtävää. Hyvinvointia koskeval-
la tiedolla ja sen hallinnalla on tässä 
työssä olennainen rooli.
 Helsingin yliopiston Ruralia-insti-
tuutissa on alkanut tutkimus- ja kehit-
tämishanke, jonka nimenä on ”Paik-
kaperustainen hyvinvointitieto ja elin-
voimakunnan hyvinvointiratkaisut”.
 Tutkimuksen lähtökohta on se, et-
tä paikalla, sijainnilla tai paikallisuu-
della voi olla merkitystä hyvinvoin-
tiin. Yhtälailla hyvinvoinnin haastei-
siin voi löytää ratkaisuja sen mukaan, 
millaisia toimijoita eri paikoissa on.
 Käytännössä hankkeessa pyri-
tään selvittämään, miten paljon Mik-
kelissä ja Etelä-Savossa esiintyy hy-
vinvointi- ja terveyseroja sekä mil-
laisia ne ovat eri tavoin luokiteltuna, 
esimerkiksi väestöryhmittäin. Hank-
keen tavoitteena on myös julkisen, 
yksityisen ja kolmannen sektorin roo-
lien selkiyttäminen ja toimijoiden mo-
tivoiminen toimimaan yhteistyössä 
hyvinvointierojen kaventamiseksi.
 Tutkimuksessa mennään hyvin-
kin pieniin yksikköihin eli analyysi 
voidaan tehdä esimerkiksi kaupun-
ginosien ja kylien tasolla. Tämä vaa-
tii laadukasta paikallista ja kokemuk-
sellista hyvinvointitietoa. Tämä ai-
neisto kerätään ensi talven aikana.
 Muutoin tutkimusaineistona käy-
tetään Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen Alueellinen terveys- ja hyvin-
vointitutkimus -tilastoaineistoa (ATH).

Blogissa voi seurata
tutkimuksen etenemistä

Helsingin yliopiston sivustolla Hyvin-
vointikuilu-blogissa voi seurata tutki-
muksen edistymistä. Siellä kirjoite-
taan hankkeen tuloksista, kumppa-
nuuspöydistä ja niistä kokemuksista, 
miten hyvinvointitietoa muotoillaan, 
hyödynnetään ja rakennetaan yhdes-
sä paikallisten toimijoiden kanssa.
 Tutkimukseen on valittu kolme 
aluetta Mikkelistä. Etelä-Savon maa-
kunnan ja Mikkelin sisälle mahtuu 
kaupunkikeskustoja ja laajoja maa-
seutumaisia alueita. Maakunnassa on  
neljätoista kuntaa ja parisataa kylää.
 Laki on vuodesta 2011 saakka 
edellyttänyt kuntia tarkastelemaan 
kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa. Han-
ketta rahoittavat Euroopan aluekehi-
tysrahasto ja Mikkelin kaupunki.

MIKKELISSÄ JÄRJESTETÄÄN 
POHJOISMAINEN LUOMUALAN 
NJF-KONFERENSSI 19.–21.6.2017

Mikkelissä järjestetään kansainväli-
nen luomualan konferenssi keväällä 
2017. Konferenssi kokoaa yhteen ruo-
kaketjun eri toimijoita Pohjoismaista 
ja Baltiasta.
 Ruokajärjestelmältä vaaditaan 
suuria muutoksia, jotta ruokaa voi-
daan tuottaa kestävästi. Konferens-
sin tarkoituksena on jakaa tuoreita 
luomuruokaa ja luomuviljelyä kos-
kevia tutkimustuloksia ja keskus-
tella niihin liittyvistä asioista. Kon-
ferenssin teemalla “Organics for 
tomorrow’s food systems” halutaan 
korostaa luomun merkitystä tulevai-
suuden ruokajärjestelmissä.
 Neljän vuoden välein järjestettä-
vä konferenssi on 19.–21.6.2017 Mi-
kaelissa ja Mikkelin yliopistokeskuk-

sen kampuksella. 

Lisätietoja:
http://njf.nu/seminars/mikkeli2017

KOTI SAVOSSA
-LUENTOSARJA

Yliopistokeskus, Mikkeli-seura ja Mik-
kelin asuntomessuorganisaatio jär-
jestävät yhteistyössä KOTI SAVOSSA 
-luentosarjan, joka juhlistaa 100-vuo-
tista Suomea ja Mikkelissä pidettä-
viä asuntomessuja. Luentosarjan ai-
heet koskettavat rakentamisen histo-
riaa, nykypäivää ja tulevaisuutta.
 Luentosarja käynnistyy vuoden 
vaihteessa.

Lisätietoja:
www.muc.fi
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Aalto-yliopiston kauppakorkea-
koulun International Business 
-kandidaattiohjelma
Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli
Puh. 050 4389837 
(opiskelijavalinta)
www.biz.aalto.fi/mikkeli

Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti
Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli
Puh. 0294 1911 (vaihde)
www.helsinki.fi/ruralia

Helsingin yliopisto
Kansalliskirjasto
Digitointi- ja konservointikeskus
Saimaankatu 6, 50100 Mikkeli
Puh. 029 41911 (vaihde)
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/
palvelut#digitointi--ja-sailytys
palvelut

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
LUT Savo
Vihreän kemian laboratorio
Sammonkatu 12, 50130 Mikkeli

Bioenergian tutkimusryhmä
Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli
www.lut.fi/mikkeli

Mikkelin yliopistokeskus
Koordinaatioyksikkö
Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli
Puh. 050 496 8981
www.muc.fi

Mikkelin yliopistokeskuksen 
kirjasto
Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli
Puh. 050 527 1553
Avoinna ma–pe 9–11 ja 12–16

Luomuinstituutti
(Helsingin yliopisto & 
Luonnonvarakeskus)
Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli
Puh. 044 590 6834
www.luomuinstituutti.fi

Yliopisto-opintoja Mikkelissä: 
www.muc.fi/opiskelijalle
– Monen yliopiston Mikkeli 

Vuoden 2016 positiivisimmak-
si muccilaiseksi on valittu FM 
Mikko Rantalankila. Tunnus-

tus julkistettiin Mikkelin yliopistokes-
kuksen syyslukukauden avajaisissa 
tiistaina 23.8.2016.
  Mikko Rantalankilaa luonnehdi-
taan henkilöksi, joka on kiva. Hän 
jaksaa aina olla hyvällä tuulella ja 
auttaa myös muita.  
 Rantalankila työskentelee Lap-
peenrannan teknillisen yliopiston 
Vihreän kemian laboratoriossa Mik-
kelissä.
 Mika Sillanpään johtamassa la-
boratoriossa on töissä tällä hetkellä 
noin 30 henkilöä. Mikko Rantalankila 
tuli laboratorioon vuonna 2011. Tällä 
hetkellä hänen tittelinsä on nuorempi 
tutkija.
 – Juuri tällä hetkellä työ pitää si-
sällään virallisesti vain ja ainoastaan 
tutkimustyötä ja väitöskirjan valmis-
telua. Minusta pitäisi tulla tekniikan 
tohtori pääaineena vihreä kemiantek-
niikka. Väitöskirjani aiheena on ve-
den ja ilman käsittely UV-LED-valolla, 
Mikko Rantalankila kertoo.
 Positiivisin muccilainen valitaan 
vuosittain Mikkelin yliopistokeskuk-
sen henkilöstöstä. Kunnianosoituk-
sella halutaan luoda hyvää ja positii-
vista henkeä. Yliopistokeskuksen yk-
siköt ehdottavat omaa suosikkiaan ja 
koordinaatioyksikkö tekee lopullisen 
valinnan. u

Positiivisin muccilainen 2016 on Mikko Rantalankila

KUKA?
• Mikko Rantalankila
 Nuorempi tutkija
 Lappeenrannan teknillinen yliopisto
• Mikosta sanottua:
 Kiva, hyväntuulinen ja avulias työtoveri 
• Mikosta tiedetään:
 - toimii huoltajana poikansa kiekko-
   joukkueessa
 - harrastaa golfia
 - soittaa silloin tällöin saksofonia
 - sulkee työpuhelimen työpäivän 
  päätteeksi
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