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Nätti-Jussi lääkärillä
Kuuluisa lapinjätkä Nätti-Jussi Rovaniemellä poiketessaan pyyhälsi paikallisen
terveyskeskuksen ovista sisään kuin kotiinsa ja verta valuen, kirves tanakasti päälaessa
törröttäen.
Vastaanottovirkailija siitä siunailemaan: "Noutakaa heti tohtori, mieshän on suorastaan
kuoleman kielissä". Tästäkös se varsinainen kalabaliikki syntyi ja paikallaolijat suorastaan
kauhistelivat tilannetta. "Noutakaa nyt kiiruusti kirurgi Svanberg ja valmistelkaa leikkaussali
hätäoperaatiota varten.
Tähän Nätti-Jussi suorastaan vihaisena että: "Jos kuitenkin talonmies pokasahan kanssa. Jos vaikka saisi tuota vartta lyhennettyä
sen verran, että karvareuhka mahtuu päähän. Siellä on näet porokilpailut Pellossa ja olen lupautunut tuomariksi".

Rallilehmä
Tapahtui ennen sotia Satakunnan Punkalaitumella, että Porista ajelulle lähtenyt
käräjätuomari sattui todistamaan erään pikkukylän kohdalla
tieliikenneonnettomuutta. Edellä ajanut Ifa töytäisi vanhan eukon ojaan.
Tuomari pysähtyi tien varteen eukon kömpiessä ojasta soratien reunukselle.
Tuomari tarjoutui kuljettamaan eukon kunnanlääkärin vastaanotolle autollaan,
mutta eukollapa oli ongelma tämän suhteen... hänellä oli riimussa lehmä
kuljetettavana.
Ei tuota elukkaa voi tänne jättää. Joku vielä törmää siihen, sen verran hulluksi
eukko lehmänsä tunnusti. Eukko istuutui tuomarin Zephyrin etupenkille ja otti
kiinni avoimesta ikkunasta ojennettuun riimuun.
Jos ajamme kyllin hitaasti, lehmä kyllä jolkuttelee auton rinnalla
kyläkeskukseen saakka. Matka alkoi ja tuomari näki lehmän ison turvan
täyttävän repsikan puoleisen takapeilin.
Kävelyvauhdissa lehmä ei tuntunut juurikaan vaivaantuvan, joten tuomari kiihdytti reippaaseen juoksuvauhtiin. Vieläkään lehmän
olemuksesta ei vaikutusta näkynyt ja tuomari lisäsi vauhtia jo suorastaan huomaamattaan.
Jonkin ajan kuluttua hän säikähti nopeusmittarin näyttävän jo kuuttakymppiä ja nyt lehmälläkin sentään kieli jo roikkui ulkona
suusta. "Voi herranen aika, lehmän täytyy olla jo täysin nääntynyt", hän virkkoi eukolle, johon eukko vastasi: "Eipä tokkiisa, tuolta
se aina näyttää, kun se aikoo lähteä ohittamaan".
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Pitkyn ansioitunut jäsen, Luuppalan Harri kertoo tässä uransa alkuajoista.
Ostin oman tietokoneen vuonna 1982. Merkki oli NewBrain. Nykyisin eläkkeellä oleva Vammalan
Seudun Osuuspankin pankinjohtaja haki minut käsiinsä pari vuotta sitten, kun olin Vammalassa SM
–maastojuoksukisojen tulospalvelusta vastaava. Kertoi että häntä oli vaivannut yksi asia nämä
vuosikymmenet; kun hain henkilöauton hintaista lainaa, niin päätöksen kestäminen lähes kolme viikkoa
ei johtunut minusta tai hankkeestani, vaan siitä, että VSOP:llä oma pankkitoiminta tehtiin kynällä ja
paperilla – eikä ollut ajatustakaan hankkia tietokonetta – ja sitten tulee parikymppinen nuorimies sisään
ja haluaakin autolainan asemesta tietokonelainan. Oli kuulemma johtokunnalla pitkät keskustelut.
Vuonna 1985 jäin opiskeluista atk-alalle. Kesätyöntekijän ehdotin tuolloin, että Midec –yhtiön
voittamaa unix-pohjaista Finnairin Atrain –matkatoimistojärjestelmää ei voi suunnitella, jollei ole
tehnyt seuramatkaa. Työkaverit nauroivat, mutta kävin toimitusjohtajan pakeilla ja hän hyväksyi heti ja
ehdotti että lähdemme seuraavaksi viikoksi Kanarialle!
Kun piti syksyllä palata Helsingin Yliopiston Fysiikan laitokselle, niin taskussa oli yhtä aikaa
työsopimus – ja toimitusjohtajan auto työsuhdeautona. Hänen viimeinen vetonsa - jotta jäin töihin - oli
kaivaa autonsa avaimet taskustaan – antoi autonsa saman tien minulle, jotta jäin. Kova veto
perheelliseltä!
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Yrittäjän arjessa tietojärjestelmät ja niiden hankinta on varsin usein tilanne, jossa omalla osaamisella ei välttämättä
pysty päättelemään yrityksen kannalta parasta mahdollista ratkaisua ja jokainen IT-firman kaupparatsu kehuu
estoitta tarjoamaansa ratkaisua parhaaksi mahdolliseksi. Hankintakonsultin käyttö voi toki estää kaikkein
räikeimmät hamat, mutta kun se tietojärjestelmästrategiakin pitäisi saada aikaiseksi … ja samalla pyörittää sitä
firman core-businessta.
Pitäisihän firman sähköinen viestintä olla vakaalla pohjalla, tavoitettavuuspalvelutkin kiinnostaisivat
myyntiedustajien hajaantuessa pitkin maapalloa, ryhmätöitäkin pitäisi tukea järjestelmällä ja matkakustannuksia
muuttaisi mieluusti videoneuvotteluiksi, mutta… Niin, se iso mutta tähän kyllä liittyy. Kulut tulevat
etupainotteisesti laite- ja lisenssihankintojen kautta, järjestelmien ajamiseen ja ajan tasalla pitämiseen pitäisi palkata
henkilökuntaa, koulutusta pitäisi hankkia olemassa olevalle henkilökunnalle ja ne hyödyt tulevat vasta useita
kuukausia käyttöönoton jälkeen, jos yleensä ovat tullakseen.
Nämä pähkäilyt ovat varmasti yhdellä jos toisellakin mielessä ja vähintäänkin takaraivolla mietintämyssyn
painolastina. No voe tokkiisa… Microsoftilta on tullut uusia avauksia tämänkaltaisten ongelmien hanskaamiseen ja
tässä niistä yhdestä, BPOS – Business Productivity Online Suite, vastaus yhteen jos toiseenkin kysymykseen.

Pilvipalvelut – All in, Microsoft
BPOS on Microsoftin yhteistyökumppaneidensa kautta markkinoima pilvipalvelu, joka sisältää ratkaisun
yritysviestinnän ja ryhmätyön sekä tavoitettavuus- että kommunikointitarpeiden alueelle. Siististi yhteen paketoitu
puntta, joka vielä keskenäänkin rokkaa saman sävelen tahtiin. Ja koko paketti hankittavissa siistillä käyttömääriin
perustuvalla kuukausiveloituksella. Hetkinen, puhummeko vielä Microsoftista?
Kyllä vain, BPOS on Microsoftin julistaman Microsoft Cloud Services – All In –deklaraation yksi kirkkaimmista ja
kuumimmista hiteistä. Asiaan perehtymättömille todettkoon, että termi All In on poimittu televisiossakin suosituksi
tulleen Texas Hold’Em –pokerin sanastosta, jossa tällä termillä kuvataan kaiken varallisuuden panostamista
pelattavaan käteen. Kurkistetaanpa konepellin alle.

Microsoft Exchange Online
Sähköpostit, henkilökohtaiset ja ryhmäkalenterit, jne. MS Exchange tuotteena on jo varsin kypsään ikään ehtinyt ja
ollut jo pitkään tiiviin kehitystyön kohteena. Tämä kehitys on nyt edistynyt siten, että palvelu voidaan tarjota
verkkopalveluna ja silti se integroituu muihin MS Officen ja vastaaviin työkaluihin saumattomasti.

Microsoft Sharepoint Online
Ryhmätyöavut, intranet-ratkaisut, jne. Myös Sharepoint tuotteena on monissa myrskyissä koeteltu ja osaamista tältä
alueelta on saatavissa sieltä ja tuolta. Jälleen kerran saumaton liityntä muihin Microsoftin tuotteisiin ja niiden
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kanssa hankittu käyttökokemus ovat pätevää tavaraa tässäkin käytettäväksi.

Microsoft Office Live Meeting
Isännöity verkkoneuvottelu jos mikä on se työkalu, jolla maantieteellisesti hajallaan oleva organisaatio pystyy
hyvin nopealla aikataululla saamaan aikaan merkittäviä euromääräisiä säästöjä matkakulu-osastolla. Kaukana ovat
ajat, jolloin enimmät puolet verkkoneuvottelujen kulkuajoista kuluivat tietoliikennekuvioiden huhuiluun ja
merkillisten käyttöclientien jakeluun. Tietoverkot ovat tätä nykyä sekä laadultaan, että luotettavuudeltaan
käyttökelpoisia medioita sekä kuvan että äänen siirtämiseen useidenkin pisteiden välissä.

Microsoft Office Communications Online
Pikaviestintä ja tavoitettavuus ovat myös asioita, jotka nimenomaan hajallaan oleva organisaatio arvostaa. Tieto
siitä ketkä ovat paikalla/tavoitettavissa ja kuka on missäkin on tässä ympäristössä hallussa. Kuva-, teksti- ja
äänimuotoiset pikaviestit tavoittavat kohteensa oli kohde sitten konttorilla, kotona tai vaikkapa matkoilla.
Vastaanottaja ilmaisee onko hän tavoitettavissa vai ei ja vaikkei olisikaan tavoitettavissa juuri tuolla ajan hetkellä,
ei tavoittelijan tarvitse silti jäädä ”linjoille huutelemaan” vaan lähetetty viesti tavoittaa kun kohde vapautuu ja sen
ilmaisee.

Pilvipalvelu
Näiden palvelujen järjestäminen omassa konesalissa tarvitsisi pienelläkin yrityksellä varsin tymäkät serverit ja
niille nipun ohjelmistolisenssejä sekä tietenkin käyttölisenssejä käyttäjämäärien mukaan. Palvelinten ylläpito ja
ajan tasalla pitäminen sitoo resursseja sekä edellyttää tähän erikoistuvan henkilöstön jatkuvaa kouluttamista.
Pilvipalveluna käytössä on näiden ohjelmistojen ajantasaiset versiot aina ja ohjelmistojen ongelmatilanteet
hoidetaan palvelutuottajan toimesta ilman asiakkaan väliintulotarvetta. Sovellusten varmuuskopioinnit ja
ongelmatilanteiden hoidot on rakennettu parhaiden käytäntöjen mukaisesti ja käyttäjälle jää periaatteessa vain
oman toimintansa kuvaaminen, henkilöiden lisääminen järjestelmään ja vastaavan tasoiset toimet sekä tietenkin itse
järjestelmän käyttö. Työkaluna konttorin päässä on verkkoselain ja minimissään varsin vaatimatonkin PC käy.
Ymmärtääkseni jopa MS:n kevennettyjen laitevaatimusten mukainen Windows 7 Thin Client tulee käymään
järjestelmän käyttötyökaluksi, ellei se jo nykyiselläänkin siihen sovellu.
Ja tämä käyttö on peruste sille, miten tästä palvelusta laskutetaan. Microsoftin sivustolla tarjotaan alkajaisiksi 30
päivän maksutonta koeaikaa, jonka kuluessa järjestelmän soveltuvuus yrityksen käyttöön voidaan varmistaa. MS:n
maksuesimerkit ovat näitä kaikkein herkullisimpia luettavia tämän tuotteen yhteydessä, joka lienee varsin
ennenkuulumatonta päämiehen huomioiden.
8,52€/kk/kjä. Tämähän on kuin marketin mainoksessa. Puuttuu enää tuo ”vain 1/talous” ja koskapa näitä on
tarkoituskin kaupata tarpeen mukaan, moista ei liene näiden seuraksi tulemassakaan.
Jään mielenkiinnolla seuraamaan, millaisen vastaanoton nämä pilvipalvelut yleensä ja tämä ”konttorin
kokonaispaketti” erityisesti markkinoilta saavat.
Aki Pitkäjärvi
http://www.microsoft.com/emea/cloudservices/fi/fi/bpos/
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Keskiviikkona 18.5.2011 joukko Pitkyläisiä vieraili Tampereen Sähköajounevokeskuksessa (TSAK) Ruskossa.
Tilaisuus aloitettiin luonnollisesti koeajon merkeissä. Tyypit otettiin kiinalaisvalmisteisella kahden hengen
sähköajoneuvolla, joka muistutti Mummo-Ankan autoa. Ajaminen tapahtuu yksinkertaisesti valitsemalla ajosuunta,
vapauttamalla käsijarru ja painamalla "kaasupoljinta". Ja sitten vain baanalle.

Koeajon ja projektin yleisesittelyjen jälkeen siirryttiin sisätiloihin tutustumaan keskuksessa meneillään oleviin
projekteihin.

Sähköautot - Nyt! -hankkeen tavoitteena on muuntaa tavallisen arkiauto sähköautoksi. Hankkeen prototyyppiauto
on tehty Toyota Corollasta. Perustekniikka soveltuu muunnokseen ja auto on melko yleinen. Ensimmäinen
eCorolla-prototyyppi on toimintakuntoinen, toinen odottaa riisuttuna sähkötekniikan asennusta.
eCorollat hallissa:
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eCorollan konehuoneesta löytyy ohjauselektroniikka, jonka alle akkupatteristo on sijoitettu. Tarvittaessa pitempää
toimintamatkaa, akkuja voidaan lisätä auton takaosaan. Akkujen lisääminen nostaa muunnoksen hintaa
merkittävästi.

eCorollan vaihteiston käyttö on kuljettajalle yhtä yksinkertaista kuin koeajamallamme autolla.
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Sähköauton energia on varastoituna akkukennostoon. Kuvassa yksi litium-akkukenno.

Näitä tarvitaan jonkin verran käyttökelpoisen toimintamatkan saavuttamiseksi.
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eCorolla muuntoprojekti perustuu pitkälti valmiina saataviin komponentteihin. Valmis voimapaketti sisältää
sähkömoottorin, taajuusmuuttujan, vaihteiston ja ohjausjärjestelmän.

Haasteena sähköautoissa on akuston optimaalinen käyttö. Litium-akkukennot eivät ole identtisiä ja kennoston
lataus-purkaus syklejä hallitaan ohjelmallisesti. Kennojen jännite on pidettävä tietyllä alueella latauksessa ja
purettaessa akuston maksimaalisen käyttöiän saavuttamiseksi.
Akkujen nopea lataaminen vähentää niiden käyttöikää. Nopeita "tankkauksia" varten ajoneuvossa voisi olla
vaihdettava akkupaketti. Akkujen kapasitetti vähenee käytön myötä. Ongelmaa voisi kiertää käyttämällä uuden
akuston parhaan käyttöajan ajoneuvoissa ja loput kiinteiden kohteiden akustona.
Pakkasessa energian purkaminen akustosta heikkenee ja lämmityksen tarve kasvaa. Nämä yhdessä lyhentävät
toiminta matkaa. Valtaosa maailman sähköautoista tulee liikkumaan lämpimämmässä ilmastossa ja kehitätään
niihin olosuhteisiin. Tämän vuoksi Suomessa tehtävälle kehitykselle on hyvät perusteet. Ääriolosuhteissa toimivia
ratkaisuja tarvitaan mm. Venäjällä, mistä voisi löytyä potentiaalisia markkinoita kehitetyille teknologioille.
Ladattavat ajoneuvot tarvitsevat ympärilleen hallittavan infrastruktuurin, jossa ajoneuvot integroituvat osaksi
sähkö- ja tietoverkkoja. Laajemmassa mittakaavassa tälläinen mahdollistaisi myös seisovien ajoneuvojen energian
käytön sähköverkon kulutushuippujen tasaamiseen. Ohjelmistokehitykselle tämä tarjoaa laajan mittakaavan
haasteet.
Sähköajoneuvoissa yksi merkittävä haaste liittyy Suomessa lainsäädäntöön, joka tuntee huonosti tai ei ollenkaan
muulla kuin bensiinillä ja dieselillä liikkuvat ajoneuvot. Esimerkiksi, muunnetulle sähköautolle suoritetaan
päästömittaus, vaikka sähköauton ajonaikaiset päästöt ovat nolla.
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Kuvan edustalla oleva urheiluauto odottaa sähköistämistä.

Skootterit ovat jo sähköistyneet kaupallisesti. Marketista voi jo nyt ostaa edullisen sähkömoposkootterin halvalla,
vaikkapa nuorison kulkuneuvoksi.
Pitkyläiset tutustumassa sähköskoottereihin.

Lisätietoja sähköautoista ja hankkeista löytyy osoitteesta http://www.sahkoautot.fi/. Hankeessa on mukana
yrityksiä, oppilaitoksia ja vapaaehtoisia.

Jouni Mykkänen
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Pitkyn perinteinen proffasauna oli pari vuotta uinumassa telakalla isännän puutteessa. Kun Nokia Fellow Mikko
Terho lupautui illan isännäksi ja Mikkosen Tommi auttoi kokoon kutsumisessa, saatiin laajennettuun proffasaunaan
parikymmentä keskustelijaa. Ilta koostui mielenkiintoisista alustuksista ja keskusteluista niin, että välillä ruokakin
meinasi unohtua, mutta saunaan sentään lopulta aika moni päätyi.

Tivitin Teknologiajohtaja Pauli Kuosmanen esitteli tulevaisuuden internet-projektia, jossa Suomella on keskeinen
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osuus. Paulin diat löydät tämän jutun liitteenä. Projektin omat sivut http://www.fi-ppp.eu/

Korvia höristettiin, kun Mikko Terho vastaili teemaan: Quo Vadis, Nokia? Mikko esitteli vauhdikkaan värikkäästi
maalaillen näkemystä siitä, miten tähän ollaan päädytty ja minne voitaisiin olla menossa. Lopuksi hän haastoi
porukan pohtimaan tulevaisuuden välineitä ja esittämään ehdotuksia siitä, mitä ja miten voisi olla koko asian
keskeisin sovellus: ”sekasotkun järjestelijä”. Välillä Mikon vauhdissa kuulijoilta meinasi jäädä bratvurstit matkan
varrelle, kuten Kuosmasen Paulilla kuvassa.
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Viimeisenä Tommi Mikkonen oli huolissaan alan brändäyksestä ja siitä, mikä on sopiva sisäänotto tietotekniikassa.
Hän oli kuitenkin kohtuullisen huojentunut, sillä juuri saadun tiedon mukaan hakijamäärä oli kasvanut selvästi. Ilta
jatkui saunan ja särpimen kera vapaan luovassa ilmapiirissä keskustellen ja ennen puolta yötä kaikki siirtyivät
kukin taholleen yöpuulle.

Suuri kiitos isännälle, alustajille ja kaikille läsnäolijoille. Palataan asiaan viimeistään vuoden päästä.
Ilpo Tolvanen P.S. Kuviakin tulee, jahka lataus taas toimii
Liite

Koko

Pauli Kuosmanen kalvot -FI-PPP.pdf 1.41 Mt
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WHY FUTURE INTERNET PPP?
RACE TOWARDS INCLUSIVE KNOWLEDGE SOCIETY

FUTURE INTERNET PUBLIC
PRIVATE PARTNERSHIP

~ Future Internet is a core infrastructure in society,
a backbone for smarter cities and regions
~ Novel societal and commercial usages are challenging
the original Internet architecture
~ Increased urgency to:
~ Assume systems perspective and analyze the market impacts
~ Prioritise visions and research directions in ICT
~ Accumulate critical mass and engage wider communities
~ Align and work across Work Programs and Calls

19.5.2011 <CONCORD />

EUROPEAN ROADMAP TOWARDS DIGITAL ECONOMY

IMPLEMENTATION BARRIERS FOR THE DIGITAL ECONOMY

~ Digital Single Market
~ Openness and interoperability even in absence of standards
~ Increased online trust and security
~ Internet for all through improved coverage
~ Funds for innovation and ICT research
~ Digital inclusion
~ Digital public services

*From the Digital Agenda for Europa

EC APPROACH TO FUTURE INTERNET DEVELOPMENT

~ Builds upon and complement existing efforts in FI research
~ Bridges the gap between

Technology Risk

FP7
FP7/Future Internet
PPP
CIP/ ICT PSP

- market oriented R&D

- large scale trials

- cost-efficiency

- service innovation

- common enablers

- Societal benefits

- adaptation to specific
demands

Piloting deployment

2-3 years

FI PPP ADDRESSING THE IDENTIFIED CHALLENGES

- longer-term R&D
- integration of new
ICT & new ideas
-open platforms and
interoperability

~ Private and public interests,
~ Demand and supply side stakeholders,
~ The technology development, deployment and commercialisation

~ Led by industry and driven by users
~ Break down the proprietary barriers between different
applications, platforms and sectors
~ Address regulatory and legal barriers, drives policy

5-10 years
Time to Market

EXPECTED FI PPP OUTCOMES (1)
~ Identification, definition and up-dating of the Future
Internet requirements
~ Specifications for an open standardised generic
framework combining the required network, data,
computing and services components
~ Stock-taking and further valorization of the results
already achieved through earlier European research
~ Broad based SME involvement

EXPECTED FI PPP OUTCOMES (2)
~ Validated set of the technologies to support user driven
innovation schemes in real application contexts
~ Platform validation through large scale trials
~ Establishment of standardised interfaces where feasible
~ Contributions to EC and national policy and research
agendas
~ Alignment with other ongoing Future Internet research
initiatives

FI PPP PROGRAMME IMPLEMENTATION
Three-phased approach with open calls

FI PPP PROJECTS
~ FI-WARE - Technology Foundation
FI-WARE is a 3-year large scale Integrated Project that will develop an innovative
infrastructure for cost-effective creation and delivery of services, providing high
Quality-of-Service and security guarantees. The most important result will be an
open architecture and a reference implementation of a novel service infrastructure,
building upon generic and reusable building blocks developed in earlier research
projects.
~ INFINITY - Capacity Building & Infrastructure Support
INFINITY is a 3-year Support Action providing infrastructure support and capacity
building for the Future Internet community (grant requested € 3 million). The project
will collaborate with organisations across Europe to identify and make known
available infrastructures with any interoperability requirements and issues that may
arise. A dynamic repository based on a set of community-driven Web tools will be
realised to promote the evolving vision of available infrastructures ‘as a living
organism’.

FI PPP PROJECTS
~ CONCORD - Programme Facilitation & Support
CONCORD is a 5-year Coordination Action for facilitating collaboration and
ensuring coherent and non-disruptive management support for the Programme. The
project builds on previous experiences in FI and related research, focusing on
future oriented strategic planning for the FI-PPP. Tight networking with related
activities and initiatives allows Concord to facilitate cross-project knowledge transfer
and co-creation. It will further support the handling of technical and non-technical
horizontal aspects related to standardisation, legal framework, SME and user
communities.
~ Use Case Scenarios and Early Trials
Eight technologically innovative Integrated Projects with a high social and economic
impact from a wide range of application areas are carried out in tight collaboration
with the FI-WARE Technology Foundation project. FI PPP Phase 2 will include
experimentation with 5 Use Case Trials, leading to Use Case implementations in
Phase 3.

FI PPP PROJECTS
~ FINEST The Finest project is developing a Future Internet enabled ICT
platform to support collaboration and integration of international freight transport
and logistics business networks. Finest designs the envisioned solution driven
by concrete business requirements and provides detailed specifications for its
technical realization. Further, it defines a representative set of real-world use
case scenarios with detailed plans for conducting large-scale experiments, and
a suitable FI experimentation environment for transport and logistics.
~ INSTANT MOBILITY The project focuses on the use of future Internet services
in the urban multimodal travel and transportation domain urban personal
mobility. A platform for information and services will be developed, able to
support new types of connected applications and serving multimodal travellers,
drivers and passengers, passenger transport operators, goods vehicle
operators, road operators and traffic managers.

FI PPP PROJECTS

FI PPP PROJECTS

~ SMARTAGRIFOOD The project focuses on: smart farming with sensors and
traceability; smart agri-logistics with realtime virtualization; connectivity and
logistics intelligence; and smart food awareness through transparency of data
and knowledge representation. Project develops use case descriptions,
requirements for generic enablers, extensive community and user organisation
involvement, specifications for interfaces as well as contributions to
standardisation and regulatory bodies in Europe.

~ FICONTENT The project will propose novel and inventive scenarios for new
forms of content with inputs from 5 important content areas, spanning future
uses of AV, games, Web, metadata and user-created content. The project will
focus on lower latency and better quality of service, direct Internet connectivity,
better tracking of content provenance, and resilience across different providers
FICONTENT provides the framework to allow for the concrete transformation of
scenarios into technical deliverables.

~ FINSENY The project aims at bring together ICT actors and energy sector
actors to work on new energy solutions and standards to be trialled in a large
scale pan-European grid. FINSENY identifies ICT requirements for Smart
Energy Systems leading to new solutions and standards verified in a large-scale
pan-European Smart Energy trial. The project will intensively analyse energyspecific requirements together with other FI-PPP projects, develop solutions to
address these requirements, and prepare for the trial in the Phase 2 of the
programme.

~ ENVIROFI The project will consolidate Future Internet requirements from the
Environmental Usage Area perspective, providing specifications and prototypes
of interoperable geospatial Environmental Enablers. These will be deployed in
the Terrestrial, Atmospheric and Marine environments in collaboration with large
stakeholder communities, thus setting the stage for large-scale trials in the
Environmental Usage Area with the objective of achieving sustainable socioeconomic progress in Europe.

FI PPP PROJECTS

FI PPP EXPECTED IMPACT

~ SAFECITY This project collects specific requirements in order to enhance the
role of FI in ensuring safety and security in cities. It collects and defines specific
requirements, enablers and scenarios that are able to adapt to available
infrastructures to support Safecity functionalities in European cities. It will
elaborate conceptual Safecity prototypes and early trials in order to study the
feasibility of broader deployment. The demonstration of the main concept will be
carried out in Madrid, with other specific requirements demonstrated in another
city such as Helsinki.
~ OUTSMART The project contributes to the Future Internet by developing five
innovation eco-systems facilitating the
creation of a broad range of pilot
services and technologies that optimize supply and access to services and
resources in urban areas. OUTSMART will deliver requirements, specifications,
ecosystem prototypes for validation, a business framework and conditions for
innovation and pilot services in the envisioned ecosystems.

i) Accelerated development of experimental infrastructures
9 Holistic approach towards functionalities and non-technical aspects

ii) Accelerated diversity and evolution of FI infrastructure
9 Emergence of open, secure and trusted service platform and scalable
applications

iii) Increased effectiveness and alignment of activities
9 Management of interdependencies, broad partnership

iv) Increased economic service sustainability
9 Novel business models based on cross-sector partnership

FACTS AND FIGURES
~ Investment by the
European Commission
Programme Participants
~ Partner organizations and companies
~ Industry share in the programme
~ Academic institutions
~ Countries represented

HOW TO JOIN FUTURE INTERNET PPP

€300 million
€300 million
158
68%
18
23

FOR FURTHER INFORMATION
~ The FI PPP Portal:
www.fi-ppp.eu
~ FI PPP Office:
CONCORD@Projects-ckir.fi
~ European Commission Research:
• ec.europa.eu/foi – read about the many activities the EC undertakes on
the Future Internet
• www.future-internet.eu – The European Future Internet Portal – the
community site
• cordis.europa.eu/ict/ch1 – Ongoing European FI research & development
activities

~ Call 2 Identifier: FP7-2012-ICT-FI (18 May – 28 October
2012) – budget 80 MEuro
• Use Case Scenarios Pilots – Phase 2 (5 areas, 13.5 MEuro, 2
years)
• Capacity Building (one IP, 12.5 MEuro, 2 years)

~ Call 3 Identifier: FP7-2013-ICT-FI (December 2013) –
budget 130 MEuro
• Devoted to the expansion and enlargement of many testbeds and
pilots (several areas, ~100 MEuro, 2 years)
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Olen jo pienenä ollut kiinnostunut tietokoneista. Minulle on kerrottu, että jo vuoden vanhana istuin
isoveljeni sylissä silmät kiiluen katsomassa, kun hän pelasi tasavallan tietokoneella, Commodore 64:llä,
jotakin peliä. Katselin sivusta, kun veljeni kasasi tietokoneita, otin näkemästäni oppia ja sen opin avulla
kasasin itse ensimmäisen oman tietokoneeni, kun olin noin 9-vuotias. Kiinnostus koneita kohtaan jo
nuorena ei kuitenkaan saanut minua lähtemään opiskelemaan alaa heti yläasteen jälkeen. Ongelmana ei
ollut kiinnostuksen puute vaan enemmänkin huonot mahdollisuudet. Kotikaupungissani Kotkassa ei
ollut mahdollisuutta opiskella datanomiksi, eikä yläasteella meille kerrottu mahdollisuuksista opiskella
toisella paikkakunnalla, vaan enemmänkin yritettiin ohjata hakemaan opiskelupaikkaa Kotkan alueella
oleviin oppilaitoksiin. Matkani siis jatkui yläasteelta lukioon.
Lukiota kävin muutaman vuoden puolivaloilla ja lopulta se jäi myös kesken. Lukio-opintojen jälkeen
olin työharjoitteluissa tai määräaikaisella sopimuksella töissä vuosien ajan erilaisissa it-alaan liittyvissä
hommissa, joiden aikana minulle alkoi hahmottua, ettei minua edes kiinnosta enää minkään muun alan
työt. Harrastuksesta oli tulossa kovaa vauhtia viimein ammatti, joten haku datanomiopintoihin keväällä
2009 oli selkeä seuraava askel. Ajankohta oli otollinen opiskeluille myös sen hetkisen taloudellisen
tilanteen takia, jonka takia työt olivat muutenkin kiven alla.
Alun perin tarkoitukseni oli hakea aikuislinjalle Kouvolaan, mutta siellä ei vähäisen kysynnän takia
kurssia kuitenkaan järjestetty. Ystäväni ehdotti minulle opiskelupaikan hakua Tampereelta
yhteishauissa. Sieltä löytyikin hakuoppaita selatessani tietojenkäsittelyn perustutkinto, joka oli juuri
sitä, mitä hain. Olin jo muutaman vuoden miettinyt Tampereelle muuttoa ja nyt olin saamassa siihen
hyvän syyn. Laitoin hakupaperit eteenpäin, kävin soveltuvuuskokeissa, ja kesällä 2009 olikin aika
jättää Kotkan tomut taakse ja ottaa katse kohti Tamperetta.

Vanha naavaparta nuorten keskellä
Ensimmäisenä päivänä kouluun meno hieman jännitti. Oli sitä tietenkin aikaisemminkin kouluun menty
ensimmäistä kertaa, mutta tällä kertaa olisin luokkani muita opiskelijoita noin kymmenen vuotta
vanhempi, enkä tiennyt, miten selviäisin reilusti nuorempien päättömistä aivoituksista. Jännitys
kuitenkin laantui huomattuani, etten ollut ainoa luokalla, joka oli rikkonut kahden kympin rajan.
Heidän avulla selvisin alusta, ja myöhemmin myös tutustuin paremmin nuorempiin ja totesin heidänkin
olevan hyviä tyyppejä eikä yhtään ennakkoluulojeni kaltaisia, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta
luonnollisesti.
Huomasin viihtyväni oppilaitoksessa. Suurin osa opetettavista aiheista oli mielestäni mielenkiintoisia,
varsinkin ohjelmointi oli suosikkini, ja ensimmäistä kertaa tunsin oikeasti oppivani koulussa sitten
ala-asteen. Tästä voi oman kiinnostuksen ja hyvien opettajien lisäksi kiittää miellyttäviä aiheita ja
opiskelutovereita, jotka olivat mukavia ja vaikuttivat paljon jaksamiseen. Heistä sain myös muutaman
uuden ystävän. Myös kovan opiskelun palkkana tulleet hyvät arvosanat nostivat motivaatiotani
opiskeluun.
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Ensimmäisen vuoden keväällä minulle tuli eteen koulutusohjelman valinta. Ensimmäistä kertaa
opiskelija sai itse valita, haluaako hän tekniseen tukeen vai ohjelmistotuotantoon ja tietojärjestelmien
kehittämiseen, kun nämä ilmeisesti määrättiin aikaisemmin luokan mukaan. Harkitsin teknistä tukea,
koska tietojärjestelmien kehittämistä enemmän mainostettiin semmoisena koulutusohjelmana, joka
kannattaa ottaa jos aikoo jatkaa ammattiopiston jälkeen opiskeluja. Minulla ei sellaisia suunnitelmia
ollut. Päädyin kuitenkin tietojärjestelmien kehittämiseen, koska se sisälsi paljon suosikkiani
ohjelmointia, ja katsoin, ettei teknisellä tuella ole tarjota minulle niin paljon uutta tietoa, mitä sitten
tietojärjestelmien kehittämisessä on sitäkin enemmän. Tietysti halusin myös pitää oven auki jatkoopiskelulle siltä varalta, että mieleni muuttuisi. Olen kiinnostunut peliohjelmoinnista, joten
tietojärjestelmien kehittäminen antoi hyvän pohjan sen opiskelulle.

Kiireellä töihin oppimaan
Toisena opiskeluvuotena työssäoppimiseen lähdettiin kiireellä. Alun perin tarkoituksena oli suorittaa
koulu kolmevuotisena, jonka takia hain työssäoppimispaikan vain kahdeksi kuukaudeksi keväälle 2011.
Minulla oli hyväksiluettavia kursseja lukiosta, mutta niistä ensimmäisen vuoden aikana sanottiin, että
niitä katsotaan tarkemmin sitten kun on sen aika. Loppusyksystä, kun aloin selvittämään
hyväksilukujeni tilannetta, selvisi, että minulla onkin lukion kursseja suoritettuna tarpeeksi pystyäkseni
suorittamaan datanomitutkinnon kahdessa vuodessa. Lehtori Marja Siltasen suositteluna oli, että
hakisin puolen vuoden työssäoppimispaikan, joka alkaisi heti toisen koulujakson jälkeen. Jakson
loppuun oli tässä vaiheessa aikaa enää kahden viikon verran, joten paikkaa etsittiin kiireellä, kun jo
minulla varmasti keväälle ollut työssäoppimispaikka ilmoitti, etteivät voi ottaa niin lyhyellä
varoitusajalla. Kysyin mahdollisia paikkoja lehtori Marja Siltaselta, joka ehdotti muutamia yrityksiä.
Sain uuden työssäoppimispaikan helposti lähettämällä sähköpostia yhteen lehtori Siltasen ehdottamaan
yritykseen, johon vastattiin heti seuraavana päivänä kutsulla haastatteluun. Kävin haastattelussa ja sain
paikan. Yritys oli Innolink Research Oy.
Innolink Research Oy on 1996 perustettu markkinatutkimusyritys, jonka arvolupauksena on tarjota
johtavaa tutkimusosaamista ja – teknologiaa. Innolink Research Oy:n tutkimuskonseptissa yhdistyy
tutkimussisältöjen asiantuntemus edistykselliseen tulosraportointiteknologiaan. Yritys tuottaa
tutkimustiedon avulla konkreettisia hyötyjä asiakkaillensa johtamisen, kehittämisen, myynnin ja
markkinointiviestinnän alueilla. Innolink Research palvelee tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa
sisältösuunnittelusta tulosten esittämiseen ja hyödyntämiseen. Tutkimusten lisäksi yritys rakentaa
jatkuvia asiakaspalauteprosesseja ja luo niihin edistyksellisiä teknologisia ratkaisuja. Toimeksiannot
vaihtelevat laajuudeltaan paikallisista globaaleihin tutkimuksiin. Innolink Research Oy:llä on neljä
liiketoiminta-aluetta. Innolink Business palvelee tutkimuksissa, joissa tutkimuksen kohderyhminä ovat
mm. nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat sekä kilpailijoiden asiakkaat. Innolink Balance tutkii
organisaation sisäisiä asiakkuuksia kuten henkilöstöä. Innolink Public toteuttaa kuluttajatutkimuksia.
Innolink Consulting tarjoaa valmennusta mittaristojen ja palauteprosessien rakentamiseen sekä
tutkimustiedon tehokkaaseen hyödyntämiseen. Innolink Research Oy on tutkimustoimialan nopeimmin
kasvava yritys. Innolink Research Oy:n toimitusjohtajana toimii Marko Kukkola ja lähimpänä
esimiehenäni teknologiajohtaja Jyri-Matti Kallionpää.
Työtehtäväni yrityksessä olivat ohjelmistojen testaaminen, ohjelmointi, tutkimusten operaattorina
toimiminen ja ylläpitotehtävät. Minulta ei ennen työssäoppimisjaksoa kysytty, millaisia toiveita minulla
on työtehtäviä tai yleisesti työssäoppimisjaksoa kohtaan, mutta minulle oli selkeästi ajateltu alun perin
enemmän ohjelmointiin liittyviä tehtäviä, kun taas toiselle Innolink Researchissä olleelle
työssäoppijalle oli ajateltu sitten enemmän tietokantojen alustukseen liittyviä tehtäviä. Työtehtäviä oli
kuitenkin paljon erilaisia ja monipuolisesti, ja niitä oli riittävästi.

Opinnäytetyönä kuluttajapaneelin osoiterekisterin siirto ja kehittäminen
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Opinnäytetyöni oli Innolinkin kuluttajapaneelin osoiterekisterin ja sen hallintatoimintojen sisältävän
järjestelmän siirto omalle tuotantopalvelimelle, sekä järjestelmän mahdollinen laajentaminen
toiminnoilla. Taustana työksiantoon oli, että rekisteri haluttiin saada pyörimään yrityksen sisäiselle
pavelimelle nykyisen ulkopuolisen palvelimen sijaan kustannusten vähentämiseksi. Järjestelmän
mahdollisella toimintojen laajentamisella oli tarkoituksena helpottaa rekisterin jäsenten pääsemistä
aikaisempaa kätevämmin hallitsemaan heihin kohdistuvaa viestintää.
Aihetta opinnäytetyölleni pyöriteltiin alusta asti. Vaihtoehtoja oli monta, mutta varsinainen aihe selvisi
helmikuussa, muutaman kuukauden vaihtoehtojen pyörittelyn jälkeen. Työstä tuli yhteinen minulle ja
toiselle työssäoppijalle, jonka kanssa aloin tekemään projektisuunnitelmaa, jota teimme aina muiden
työtehtävien salliessa, heti aiheen varmistumisen jälkeen. Työn laadun takia dokumentteja ei työstä
paljon kertynyt, mutta ne vähäiset dokumentit tehtiin koulussa opittujen standardien mukaisesti.
Työn toteuttamista varten asensimme tietokoneelle, meidän ns. testipalvelimelle, XAMPP:in, joka
sisältää Apache-palvelinohjelman, MySQL:n, PHP-kielen tuen ja PHPMyAdmin-sovelluksen, jonka
avulla ylläpidetään MySQL-tietokantoja. Osoiterekisteri oli rakennettu PHP-kieltä käyttäen ja
tietokanta, joka sisälti rekisterin tiedot, oli luotu MySQL:llä, joten toteuttamiseen tarvittavia ja
käytettäviä toteutuskielien ja muiden valintaa ei tarvinnut pohtia.
Vaikka työn toteuttamisessa tuli enemmän ongelmia, kuin aluksi osasi odottaa, aikataulu näytti lopussa
uhkaavasti pettävän, eikä sovelluksen käyttöliittymässä saatu kaikkia asioita toimimaan, tuli työ ajoissa
valmiiksi ja toimi testipalvelimella hyväksyttävästi. Välillä työn tekeminen tuntui melko raskaalta,
varsinkin kun koulussa oli tottunut projektien tekemiseen isommissa ryhmissä, ja nyt täytyi suoriutua
kaksistaan toisen työssäoppijan kanssa hieman isommasta työstä. Tämä oli kuitenkin mielestäni hyvä
asia, sillä nyt sain enemmän kokemusta vähän itsenäisemmästä työstä. Opinnäytetyötä tehdessä tuli
vastaan muutama uusi asia, mitä ei koulussa oppinut, joten tuli työtä tehdessä opittua jotain uuttakin

Katse kohti tulevaisuutta
Kokonaisuudessaan työssäoppimisjakso, sekä koko kaksivuotinen opiskeluaika sujui erittäin hyvin.
Koulun kursseista sekä näytöistä sain hyvät numerot, opin paljon uusia asioita, tutustuin uusiin
ihmisiin, viihdyin koulussa ja nyt voin sanoa, että sain koulutuksen alalle, josta olisi pitänyt koulutus
käydä hakemassa jo reilut kymmenen vuotta sitten. Vaikka vielä kiinnostus jatko saman alan
opintoihin, varsinkin aikaisemmin mainitsemaani peliohjelmoijan opintoihin, kiinnostaa, tällä hetkellä
tuntuu, että koulut olisivat minun osaltani käyty ja on aika etsiä alan töitä. En kuitenkaan ole täysin
sulkenut ovea mahdollisilta jatko-opinnoilta. Harmillisesti Innolink Research Oy:llä ei ollut tarjota töitä
työssäoppimisen jälkeen, mutta ovat siellä tietoisia, että tilaisuuden tullen minuun voi ottaa yhteyttä.
Nyt kuitenkin annan itselleni taputuksen olalle hyvästä työstä ja aloitan ansaitun, mutta (toivottavasti)
lyhytkestoisen kesäloman.
Veli-Pekka Kujala
Tampereen ammattiopisto
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Kun peruskoulu oli päättymässä osaltani, en vielä tiennyt yhtään mitä haluaisin lähteä opiskelemaan.
Siksipä päätin hakea lukioon. Ensimmäinen vuosi lukiossa sujui hyvin ja sain erittäin hyviä arvosanoja.
Mutta lukion toisen vuoden alkaessa alkoi tuntumaan, että ehkä lukio ei olekaan minua varten. Päätin
hakea johonkin muualle opiskelemaan ja niin päädyin hakemaan datanomilinjalle, vaikka en ollutkaan
täysin varma mitä opiskeluun tarkalleen sisältyisi. Tiesin sen verran, että tietokoneet ja erilaiset
ohjelmistot olivat tärkeässä roolissa, joten datanomikoulutus tuntui luontevalta valinnalta. Olinhan
kuitenkin ollut tekemisissä tietokoneiden kanssa jo kauan ja tunsin olevani muita kätevämpi
tietokoneen käytössä. Minulla oli myös jonkin verran kokemusta ohjelmoinnista lukion
Java-alkeiskurssin ansiosta. Olimme myös ystäväni kanssa aloittaneet nettisivuprojektin, jossa olin
tekemässä grafiikkaa, mutta en ohjelmointia. Halusin kuitenkin oppia tekemään verkkosivuja, mikä sai
minut entistä kiinnostuneemmaksi datanomilinjasta.

Mielenkiinto auttaa oppimaan
Heti opintojen alusta asti huomasin opiskelun olevan täysin erilaista. Ei pelkästään se, että enää ei
opiskeltu yleissivistäviä aineita, joita oli opiskeltu jo monta vuotta. Lukiossa ja peruskoulussa ainoa
motivaationi oppimiseen oli ollut hyvien numeroiden tavoittelu ja harvoin mikään oppimani tuntui
mielenkiintoiselta. Tällä kertaa olin oikeasti kiinnostunut opiskelusta ja halusin oppia koko ajan uutta,
koska kaikki aineet tuntuivat mielenkiintoisilta. Enään ei tarvinnut päntätä asioita, jotta ne jäisivät
mieleen. Ensimmäisenä vuonna opettelimme muun muasssa monenlaisten ohjelmien käyttöä,
ohjelmoinnin perusteita ja projektityöskentelyä. Toisena vuonna opiskelu keskittyi enemmän
ohjelmointiin. Opettelimme useiden eri ohjelmointikielien perusteita ja myös syvennyimme muutamiin
kieliin enemmän. Toisena vuonna opiskeluun kuului myös työharjoittelujakso.
Olen myös viihtynyt ammattikoulussa aiempiin kouluihin verrattuna paremmin. Luokassa on koko
opiskelun ajan ollut mukava ilmapiiri. Tuntui myös, että oli tavallista helpompi tutustua
luokkatovereihin, koska samoja kiinnostuksen kohteita löytyi helposti. Yksi ehkä selvimmistä
yhteisistä kiinnostuksen kohteista on erilaiset videopelit, mutta esimerkiksi myös musiikista ja
elokuvista puhutaan paljon.

Työssäoppimisesta valmius työelämään
Kun ensimmäistä kertaa kuulin työssäoppimisesta, ajattelin sen olevan lähinnä epämiellyttävä
kokemus. Minulla ei ollut oikeastaan selvää käsitystä siitä mitä työssäoppimiseen kuuluu, eikä siihen
vielä ensimmäisenä vuonna paneuduttukkaan. Ensimmäinen työssäoppimisjakso oli vasta toisena
opiskeluvuonna vuodenvaihteen jälkeen. Työssäoppimispaikan haku kuitenkin aloitettiin jo syksyllä.
Itse en meinannut löytää työssäoppimispaikkaa. Joko vastaukset olivat kielteisiä tai sitten en saanut
vastausta ollenkaan. Onneksi kuitenkin vain muutama viikko ennen työssäoppimisjakson alkua sain
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vastauksena haastattelukutsun. Tämä yritys johon olin hakenut oli suomalainen pienyritys Gemilo Oy,
jonka toimitusjohtajana toimii Katri Lietsala. Haastattelu meni hyvin ja sain työssäoppimispaikan.
Haastattelusta jäi myös erittäin positiivinen kuva yrityksestä ja ajattelin, että työssäoppimisesta tulee
varmaan sittenkin mukavaa. Enkä ollut väärässä. Sain tehdä kunnollisia töitä, eikä kykyjäni aliarvioitu,
vaikka olenkin vasta opiskelija. Sain myös oppia paljon uutta työn parissa. Harjoitteluaikana minulla
oli paljon mielenkiintoisia työtehtäviä. Ja sain myös nähdä miten tälläinen pienyritys toimii
käytännössä.
Gemilo Oy on vuonna 2007 perustettu ohjelmistoalan yritys, jolla on päätuotteena Gemilo Social
intrajärjestelmä. Social käyttää sosiaalisen median keinoja intraan kuuluvien toimintojen, kuten
projektihallinnan yhteydessä, täten lisäten ja helpottaen ihmisten välistä kanssakäyntiä. Gemilo pyrkii
myös olemaan edelläkävijänä sosiaalisessa mediassa. Toisena tuotteena onkin Fanisivukone, jolla voi
helposti luoda persoonallisen Facebook-fanisivun ja hallita sitä. Gemilo tarjoaa myös enemmän
räätälöityjä Facebook-sivuja ja -sovelluksia.

Taitajakisoissa mitellään ammattitaidosta
Toisena vuonna eräs opettajistani ehdotti osallistumista taitajakisoihin nähtyään kuinka hyvin osasin
tehdä verkkosivuja. Taitajakisoista en ollut koskaan kuullutkaan, mutta olin kyllä innokas osallistumaan
vaikka en edes ole kilpailuhenkinen ihminen. Taitajakisoissa kilpaillaan vuosittain eri ammattialoilta
tietyissä lajeissa. Vuoden 2011 kisoissa oli 41 kilpailulajia. Omana kilpailulajinani oli verkkosivujen
tuottaminen. Semifinaali pidettiin vuoden vaihteen jälkeen. Semifinaaliin kuului omalla ajalla
toteutettava osuus ja semifinaalipäivän kilpailutehtävät. Ennen semifinaalipäivää toteutetussa
tehtävässä piti tehdä melko yksinkertainen Internet-sivu Australian turismikommissiolle. Sivu ei
kuitenkaan tullut oikeasti käyttöön. Semifinaalipäivänä tehtävinä oli kuvien muokkausta, flashanimaation tekemistä ja todella yksinkertaisen pelin toteuttaminen. Olin melkoisen yllättynyt, kun sain
kuulla päässeeni finaaliin. Vaikka kyllä tuntui, että suoriuduin semifinaalitehtävistä mallikkaasti.
Taitajakisoissa kilpailutehtävänä lajissani oli suunnitella ja luoda Savon Sanomille Internet-portaali,
josta voisi lukea uutisjuttuja ja katsella näihin liittyviä kuvia ja videoita. Tehtävän tekemiseen oli aikaa
vain hieman yli kaksikymmentä tuntia kolmen päivän aikana, joten kiirettä piti. Meillä oli tarkka
tehtävänanto, jota piti noudattaa. Jokaisesta työn osasta sai eri arviointikriteereihin perustuen pisteitä.
Tehtävä aloitettiin tietenkin visuaalisella suunnittelulla, jonka aikana yhteyshenkilö Savon Sanomista
kiersi katsomassa työn edistymistä ja antoi mielipiteitään samalla. Saman päivän iltapäivänä toteutettiin
sivun staattinen osuus, eli siis tavallaan visuaalinen suunnitelma siirrettiin selaimeen. Toisen päivän
aikana toteutettavana olikin sivun toiminnallinen osuus, eli koko päivän ajan ohjelmoitiin.
Enimmäkseen käytin PHP:ta, mutta jonkin verran myös jQuerya ja Flashia. Kolmantena eli viimeisenä
päivänä tehtävänä oli viimeistely ja dokumentointi. Tässä vaiheessa kisa oli jo käytännössä ratkennut.
Olin toisen päivän jälkeen neljäntenä ja se jäikin lopulliseksi sijoituksekseni. Minua ei hirveästi
harmittanut, vaikka en saanut mitalia, koska kisakokemus itsessään oli niin mahtava.
Taitajakisat eivät pelkästään mittaa oppimisen tasoa. Kisoissa pitää myös pystyä toimimaan paineen
alla. Joskus jopa kisoja varten pitää opetella jotain aivan uutta. Näin oli ainakin omassa tapauksessani.
Mutta eiköhän tärkeä osa ammattitaitoa ole kyky oppia uutta nopeasti. Etenkin tietotekniikan alalla
nopea oppiminen on tärkeää, koska ala kehittyy niin huimaa vauhtia.
Nico Heinonen
Tampereen ammattiopisto
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