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1. Kuka olet ja mitä teet Pitkyn ulkopuolella?

Pyöritän omaa mikroyritystäni Gelo Oy. Asun paritalossa vaimon ja kahden lapsen kanssa. Olen
syntynyt naistenpäivänä vuonna 1972.

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

80-luvulla pelasin Spectrumilla ja tein hienoja ohjelmia Basicilla. Laite on edelleen tallessa. 90-
luvulla aloin opiskelemaan alaa ja tehnyt sitä työkseni 90-luvun puolivälistä.

3. Mikä on hienoa pirkanmaalaisissa ICT-ihmisissä?

Pirkanmaalla on laajaa osaamista eri alueilta ja vahvat perinteet alalla. Täällä on perustettu monta
hienoa alan yritystä.

4. Millaisia asioita haluat tehdä ja edistää Pitkyssä?

Pitky kokonaisuudessaan on hieno ja perinteikäs Pirkanmaalaisia IT-alan ihmisiä yhteentuova
organisaatio. On hieno olla tässä mukana.

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

Olen ohjelmistotekniikan diplomi-insinööri. Opiskeluaikana en koskaan omistanut tietokonetta.

6. LinkedIn profiili

https://fi.linkedin.com/in/terolahtinen

7. Twitter

 @terolahtinen
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Artikkelilaji: Uutinen

 

Aiemmin sarjassa julkaistuja haastatteluja

• Petri Heinoja - Pitkyn web-vastaava

• Pekka Kimpimäki - Pitkyn varapuheenjohtaja

• Päivi-Kähönen-Anttila - PM Clubin edustaja Pitkyssä

• Matti Vuori - Pitkyn puheenjohtaja

 

YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi

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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