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1. Kuka olet ja mitä teet Pitkyn ulkopuolella?

Alunperin pohjanmaalta kotoisin oleva audiovisuaalisen viestinnän projektinhallintaan erikoistunut,
vuonna -78 syntynyt, helposti lähestyttäväksikin tituleerattu henkilö. Taustani on viestintäsuunnittelijan
tehtävän kautta yrittäjäksi EU -projektien alihankintaan mediaprojektien parissa (web, paino, yms
materiaalin tuottaminen) asiakasyritykselle. Palvelin myös paikallisasiakkaita Tampereen seudulla
erinäisissä tietoteknisissä tarpeissa.

Toimin nykyään Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa audiovisuaalisen viestinnän projektinhallinnan
sekä sosiaalisen median ja verkostoitumisen tuntiopettajana. Tehtäviini kuuluu myös ammattitutkintojen
näyttöjen arviointi sekä julkaisugrafiikan että verkkoviestinnän osaamisaloilla.

2. Miten ja koska tulit mukaan tietotekniikan maailmaan? Mikä merkitys sillä on sinulle?

Ensimmäinen kosketukseni oli Commodore 64 vuonna 1986, jolloin ajan hengen mukaisesti väänsimme
enemmän tai vähemmän onnistuneita (yksinkertaisia) basic -ohjelmia. Tietotekniikka on ollut minulle
harrastuksen lisäksi jo melko pitkään työ mutta aina ihmislähtöisesti hyödynnettynä.
Asiakaspalveluasenteella ja useissa tilanteissa ihmis-tietokone-ihmis -käännintä hyväksi käyttäen kaikki
osapuolet ovat myös useammin lopputulokseenkin tyytyväisempiä.

3. Mikä on hienoa pirkanmaalaisissa ICT-ihmisissä?

Tekemisen terve nöyryys (ei kuitenkaan liiallinen) sekä kyky menna suoraan asiaan patsastelematta
turhia. "Keksitään ratkaisuja" eikä niinkään "korjata ongelmia".
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4. Millaisia asioita haluat tehdä ja edistää Pitkyssä?

Selkeyttää yleisesti ICT -asioihin liittyvää sisäistä sekä ulkoista viestintää ja myös mm. yhdistyksen
websivun päivitykseen liittyviä vastuita ja käytäntöjä. Tähän onkin nyt hyvä tilaisuus kun olemme
siirtyneet käyttämään uudempaa Drupal -alustaversiota. Tuoda hieman nuorempaa katsantokantaa
käsiteltäviin asioihin, toivottavasti myös hyvällä tavalla erilaisia käyttökelposia "välähdyksiä".

5. Hieno tai muuten vain omituinen anekdootti omasta tietotekniikan
taustastasi?                                    

Ehkä parhaiten omaa näkemystäni ICT -alasta kuvaa se että jos jaksaa yrittää tarpeeksi kauan
ponnistella tavoitteidensa saavuttamiseksi niin se on työelämän kannalta näinäkin hankalina akoina
vieläkin mahdollista. Helppoa se ei ole missään nimessä ainakaan allekirjoittaneella ollut mutta mikään
tavoittelemisen arvoinenhan ei toisaalta koskaan sitä olekaan. Lainauksena voisi heittää tähän loppuun:
"When you are asked to think outside the box, think rather that there are no boxes - They are a lie".

6. Yhteydet

• Mail: petri.heinoja@pitky.fi

• Twitter: @Pheinoja

• LinkedIn: https://fi.linkedin.com/in/pheinoja

 

Muita sarjassa julkaistuja haastatteluja

• Pekka Kimpimäki - Pitkyn varapuheenjohtaja
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Artikkelilaji: Uutinen

YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
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RT @TAKKhankkeet: Kiinnostaako #digiosaaminen
kehittäminen? Käy katsomassa @eulearningpath
hankkeen juuri julkaistu nettisivusto…
https://t.co/7WoSs7uAyf

Pitky_ry

Pitkyn hallitus kokousti ruskan keskellä Sampolassa
miettien syksyn monia askareita, valmistellen
syyskokousta ja p… https://t.co/i1Jx16lDHg

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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