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1. Kuka olet ja mitä teet Pitkyn ulkopuolella?

Viisikymppinen hervantalainen. Työelämän historia tutkijana & konsulttina, nyk. töissä TTY:llä
opetuksen ja tutkimuksen merkeissä. Saa nähdä, mitä sen jälkeen.

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

Vihasin alkuun tietokoneita. TTKK:lla niihin joutui tutustumaan ja osoittautuivat hyödyllisiksi
kapineiksi. VTT:llä tein sitten aikoinaan työssäni mm. erilaisia turvallisuustietojärjestelmiä.
Myöhemmin alasta tuli päätyö -- ydinteemana testaus. Tietotekniikalla on iso rooli arjessa ja vapaa-
ajassa -- varmaan liikaakin.

3. Mikä on hienoa pirkanmaalaisissa ICT-ihmisissä?

Vaatimaton aikaansaavuus. Riskitietoinen ennakkoluulottomuus..

4. Millaisia asioita haluat tehdä ja edistää Pitkyssä?

Ennen kaikkea sen uudistumista vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Pitkylläkin on ollut “palava
öljynporauslautta”, mutta kulotuksen jälkeen alkaa kasvu.

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

Nykyään on monilla tabletti. Sen kokoisia vehkeitä olivat joskus litteät “salkkutietokoneet” ja
aikoinaan kirjoitin parikymmentäsivuisen raportin TTKK:n kurssille vehkeellä (Casio FP-200), jossa
oli 32 kilotavua (!) RAM-muistia, 40x8 merkin näyttö ja tallennus C-kasettiasemalle… Maailmamme
on onneksi hieman kehittynyt.

6. LinkedIn profiili

https://fi.linkedin.com/in/mattivuori
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Artikkelilaji: Uutinen

7. Twitter

 @Matti_Vuori

 

Aiemmin sarjassa julkaistuja haastatteluja

• Petri Heinoja - Pitkyn web-vastaava

• Pekka Kimpimäki - Pitkyn varapuheenjohtaja

• Päivi-Kähönen-Anttila - PM Clubin edustaja Pitkyssä

 

 

YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi
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Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
Tietosuojalauseke 
Kaikki yhteystiedot
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TWEETS

Pitky_ry

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

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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