
Varkauden opiskelijayritys Am-
kidea koki suuren muutoksen, kun 
nelipäinen osuuskuntalaisjoukko 
vaihtui ja kasvoi 11 jäsenellä. Muu-
tos vaati konkreettisia järjestelyitä, 
kun kokouspöytä vaihdettiin kolme 
kertaa suurempaan. Tämän pöydän 
ääreen kerääntyy yhtaikaa 10 naista 
ja yksi mies ainakin kerran viikossa. 

Osuuskunta Amkidea 
- tekemällä oppimista korkeakoulussa

Aivan kuten oikeassa yrityksessä, 
myös opiskelijayrityksessä, jäsenille 
on annettu nimikkeitä; toimitus-
johtaja, markkinointi- ja myynti-
päällikkö, tiedottaja, hallituksen 
puheenjohtaja ja hallituksen jäsen, 
joista nämä ovat virallisimmat. Am-
kidea on koettu hyväksi oppimisen 
muodoksi ja tulevaisuudessa sen 

asemaa pyritään vahvistamaan.

Mitä 
Amkidea tekee

Vuonna 2003 rekisteröity opiske-
lijayrityksemme on ehtinyt tehdä 
yli kolmen vuoden aikana erilaisia 
projekteja erilaisten opiskelijoiden 

voimin. Osa syksyllä 2005 Savonia-
ammattikorkeakoulussa opiskelun-
sa aloittaneista suuntautui viime 
syksynä yrittäjyyden ja liiketoimin-
nan linjalle. Syksypuolella Amkidea 
järjesti mm. messu-osaston ja se on 
ollut mukana tapahtumissa sekä 
Tarinoiden Taulumäessä että Tal-
vipäivänseisauksessa. Tällä hetkellä 
menossa on Savonia Games-verkko-
pelitapahtuman järjestäminen, joka 
pidetään pääsiäisen pyhinä.

Amkidea-Fenecom 
digipalvelu

Digiaikaan siirtymistä varten 
Amkidea on kehittänyt yhdessä 
Fenecomin kanssa kokonaisvaltai-
sen palvelun, joka tällä hetkellä on 
suunnattu senioreille. Palveluun 
sisältyy digiboksi, sen asennus ja 
mahdollinen jälkihoito, mikäli 
ongelmia esiintyy. Digiprojektin 
on määrä kestää syyskuun lop-
puun, mikäli suuria muutoksia ei 
tapahdu.

Yksi ajankohtaisimmista projek-
teista on kuitenkin Digipalvelu. 
Digiaikaan siirrytään 31.8.2007, 
jolloin analogisten lähetysten lop-
puminen tietää olohuoneen elämä-
laatikon, TV:n, hiljentymistä, ellei 

talous hanki itselleen digisovitinta. 
Digisovittimen, kansankielellä 
digiboksin, tehtävänä on toimia 
digitaalisen lähetystekniikan vas-
taanottimena. Lähetyksiä vastaan-
otetaan antennin, kaapelin tai satel-
liitin kautta. Ensimmäinen mutka 
matkaan usein tuleekin valittaessa 
kotitalouteen soveltuvaa digiboksia. 
Siksi kannattaa selvittää, kuinka 
tv-lähetykset otetaan vastaan kiin-
teistöissä, vaihtoehtoina kun ovat 
antenniverkko tai kaapeliverkko. 

Yrityksemme toimikausi jaksottuu 
samoin kuin koulun lukukausi. 
Ainoana poikkeuksena on digipal-
veluprojekti, joka toimii koko kesän 
ajan. Kevään ajan kiirehdimme 
joukolla koulutöiden sekä yrityksen 
projektien parissa, jotta pystymme 
koko ajan kehittymään ja otta-
maan vastaan yhä haasteellisempia 
tehtäviä. 

Digipalvelusta lisätietoja Mak-
kosen Villeltä 040- 578 4177 tai 
Järvisen Riikalta 040- 066 3813. 
Lisätietoa osuuskunnasta ja projek-
teista www.amkidea.fi.

Eveliina Pietikäinen 
Tiedottaja
Osuukunta Amkidea

Kuva: Raimo Sikanen

Amkidean ilmoitushankintaprojektiin osallistujia, Varkaus-Seura ry:n jäseniä ja projektilaisten koulut-
taja Ulla-Mari Lajunen.

Millaista oli elämä Varkauden seudulla 
kivikaudella? Mistä Pähkinäsaaren rauhan 
raja vedettiin Varkauden maisemissa? Mistä 
juontuu Varkauden nimi? Entä Varkauden 
kaupunginosien nimet?

Näihin kysymyksiin tarjotaan vastauksia 
Tapio Kautovaaran teoksessa Lisäjuttuja 
Varkauden historiaan, osa I. Kirja pohjau-
tuu Varkauden Viikko -kaupunkilehdessä 
1970-80 -luvulla julkaistuihin Kautovaaran 
historiajuttuihin. Tarinoissa pohditaan, 
oliko yhden Ruotsin kuninkaan mummo 
varkautelainen ja kerrotaan, millaista 
väkeä 1700-luvun laivastotukikohdassa 
Laivalinnassa asui. Myös sellainen tieto, 
kuka oli Luttilan ruotusotamies ja kuka 
ensimmäinen varkautelainen valtio-
päivillä, selviävät tästä teoksesta. Kirja 
kertoo myös kanteleensoittaja Kreeta 
Haapasalon vaiheista, Lehtoniemen 
tehtaan värikkäistä alkuvuosista ja paljastaa, 
miten rajuja juhlia vietettiin Taipaleen kana-
valla reilut sata vuotta sitten.

Teosta saa Varkaus-seuran johtokunnan 
jäseniltä ja ravintola Tyyskänhovista viiden 
euron kappalehintaan. 

Tässä on mainio  lahja Varkauden historiasta 
kiinnostuneille!

Tapio Kautovaara on varkautelaisen koti-
seututyön merkittävimpiä hahmoja ja häntä 
voidaan täydellä syyllä pitää paikkakunnan 
museotoimen ja historiantallennuksen isänä. 
Teoksen on toimittanut Tapio Kautovaaran 

Kautovaaran 
historiakirjaa 
vielä saatavana

poika Pekka Kautovaara. Suunnitelmissa 
on julkaista teoksen jatko-osa, joka ajoit-
tuu pääosin 1900-luvulle. Tässä kirjassa 
tulee olemaan kylähullutarinoita, muistoja 
Ahlströmin kukoistuskaudelta, kertomuk-
sia Wahlin suvusta, liikennöitsijä Emil 
Halosesta ja keksijä Herman Lyytikäisestä. 
Teoksessa tullaan kertomaan myös, kenellä 
oli Varkauden ensimmäinen auto ja mil-
loin lentokone nähtiin ensimmäistä kertaa 
Varkauden yllä.


