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ALUMNIHAASTATTELUSSA LIIKUNNANOHJAAJA ATTE HAATAJA

Atte Haataja on 28-vuotias yrittäjä Kajaanista. Hän
valmistui liikunnanohjaajaksi vuonna 2013
englanninkielisestä koulutusohjelmasta. Tämän
hetkisestä elämäntilanteestaan Atte kertoo
seuraavasti: ”Perheeseeni kuuluu tällä hetkellä
avovaimo sekä koira ja kilpikonna; vaimon löysin
Kajaanin AMK:sta ja eläimet muualta.”

HighRollerilla maailmalle
Atte kertoo perustaneensa kurssikaverinsa kanssa heti valmistumisen jälkeen liikunta alan yrityksen, Omavalmentaja Kajaani Oy:n. Nuorten miesten yritys tarjoaa liikunta - ja
valmennuspalveluita Kainuun alueella. Atte toimi aluksi yrityksen toimitusjohtajana,
mutta tällä hetkellä pesti on vaihtunut tuotekehityspäällikkyyteen. Työssään Atte vastaa
Omavalmentaja Kajaani Oy:n uusien tuotteiden suunnittelusta, kehittämisestä,
testaamisesta, ja patentoinneista.
Valmennuspalveluiden lisäksi Omavalmentaja Kajaani eli OVK suunnittelee ja valmistaa
omia liikunta-alan tuotteita. Näistä paras esimerkki on HighRoller -lihashuoltolaite.
”HighRoller on saanut kansainvälistäkin huomiota ja sen ympärille on perustettu jo toinen
yhtiö HighRoller Suomi Oy. Se vastaa tuotteen myynnistä ja markkinoinnista. Toimin tällä
hetkellä myös HighRoller Suomi Oy:n hallituksen puheenjohtajana”, kertoo Atte. Yrityksen
hallituksen puheenjohtajana hän vastaa liiketoimintastrategian suunnittelusta ja
kansainvälistymisestä. Lisäksi omien sanojensa mukaan: ”yritän parhaani mukaan auttaa
myyjiä, markkinointia ja tuotteen valmistuksesta vastaavia henkilöi tä heidän päivittäisessä
työssään.”
Atte toteaa, että hänelle oli onni sattumalta päätyä englanninkieliseen koulutusohjelmaan.
Myös kaksi jaksoa kansainvälisessä vaihdossa olivat erittäin tärkeitä. ”Kielitaito on ollut
tärkein asia mitä koulusta jäi käteen”, summaa Atte ja jatkaa: ”Lisäksi kattava pohjatieto
anatomiasta ja liikunnan fysiologiasta ovat olleet hyvä pohja omassa työssä.”
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Tavoitteita urakehitykselle
Yritystoiminnan ohella Atte on aloittanut tänä syksynä myös jatko-opinnot Kajaanin
amk:ssa. ”Tavoitteenani on kehittää itseäni ja varsinkin johtamis- ja esimiestaitoja. Lisäksi
haluaisin oppia uutta tuotesuunnittelusta ja -kehityksestä. Näitä taitoja haluan jatkossa
käyttää myös työssäni”, toteaa Atte. Aktiivisen yrittäjän tavoitteena onkin jatkos sa päästä
yhä enemmän keskittymään tutkimus- ja suunnittelutyöhön ja Atte haluaakin jatkaa
opiskeluja vielä nykyisten opintojen jälkeenkin. ”Unelmatyöpaikka olisi jossain tieteellisen
tutkimuksen parissa”, miettii Atte.
Liikunnanohjaajan koulutusta Atte pitää kattavana ja hän on sitä mieltä, että se antaa
valmiudet toimia useissa erilaisissa tehtävissä. ”Koulutuksen aikana olisin kuitenkin
halunnut itse välillä enemmän vaikuttaa siihen, mitä opiskelen eli valinnaisuutta voisi olla
hieman enemmän,” Atte toivoo.
Lopuksi kysyimme Atelta toiveita KAMK:n alumnitoiminnan suhteen. ”Näin yrittäjänä olisi
hienoa, jos oppilaitokset olisivat enemmän aktiivisesti tarjoamassa oppilastöitä, projekteja
ja opinnäytetyömahdollisuuksia yrityksille” toivoo Atte. Hän esittääkin ajatuksen, että
alumnitoiminta voisi toimia välittäjänä, joka toisi oppilaitoksen resurssit ja
Mahdollisuudet yritysten tietoon ja toisaalta taas työmaailman tarpeet oppi laitoksen ja
opiskelijoiden saataville.
Jos haluat verkostoitua Aten kanssa, hänen sähköpostiosoitteensa ovat atte@ovkspo rts.fi
ja atte@highroller.fi.
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