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Uutiset  

Koodaten kohti muutosta

LAHTI 
Pirjo Kamppila

– En ole koodaaja, vakuuttaa 
Linda Liukas, 25. Hän ei liioin 
halua esiintyä lastenkirjailijana, 
vaikka aikookin saattaa Ruby-
tytön seikkailut julkisuuteen 
kirjana. Linda Liukas ei liioin 
ole hänen taiteilijanimensä, 
vaikka Rubyn hahmo syntyy 
omin käsin.

Tussi pysyy hyvin kädessä, 
vaikka kirjan kuvitukset yleen-
sä syntyvät tietokonegrafi ikalla. 
Piirroshahmo näyttää tutulta: 
siinä on paljon Liukasta itseään. 

Miksi sitten nuori nutturapää 
on kutsuttu esiintymään Lahden 
ammattikorkeakoulun tasa-ar-
voseminaariin? Yleisön joukossa 
on paljon tietotekniikan opis-
kelijoita, kaikki nuoria miehiä.

 
Ehkä siksi, että hän haluaa 

rikkoa sukupuolten raja-aitoja 
koodikielen avulla. Hän on pan-
nut liikkeelle tapahtumaketjun, 
jossa tytöille opetetaan tietoko-
neen ohjelmointia. 

Päivän kestävät pienryhmä-
opetukset Rails Girls -ryhmissä 
alkoivat Suomessa vuonna 2010. 
Sittemmin niitä on järjestetty 
myös Singaporessa. Kurssitet-
tuja on noin 80. Seuraavaksi Liu-
kas lähtee Shanghaihin Kiinaan. 

Ideana on murtaa tyttöjen 
ennakkoluulot tietotekniik-
kaa kohtaan ja antaa avaimet 
lisäoppiin. 

–�Pojatkin pääsevät mukaan, 
jos tuovat mukanaan tytön!

Tytöt voivat olla iältään nipin 
napin täysi-ikäisistä 60-vuoti-
aisiin.

Päivässä ei paljon opi, vaikka 
oppiminen onkin tehty helpoksi 
ja motivoivaksi. Oppilaat saavat 
kuitenkin ohjelmistot kotiinsa, 
joten opiskelu voi jatkua oma-
toimisesti.

Tyttöjen opetus muuttaa ko-
ko tietotekniikan, Liukas uskoo 
ja lohduttaa samalla niitä, jotka 
ovat tuskastuneet työläisiin tie-
tokoneohjelmiin. 

–�Ohjelmistoja ovat rakenta-
neet 25-vuotiaat pojat. Heillä 
on toisenlainen maailmankuva. 

Tulevaisuudessa vaikkapa 

nettikaupan perustamisen pi-
täisi olla nykyistä helpompaa.  

Rails Girls -tyttöryhmät saavat 
tukea Teknologiateollisuudelta. 
Liukas itse ja toiminnan toinen 
perustaja Karri Saarinen pitävät 
sitä harrastuksenaan.  

Tuleva lastenkirjakin on val-
jastettu pehmittämään epäluu-
loja: Ruby-tyttö seikkailee otus-
ten kanssa, joilla on selvä vas-
tineensa ohjelmointikielissä.   

Liukkaan perimmäiset ta-
voitteet ovat kuitenkin syvem-
mällä: hän haluaa muuttaa koko 
maailman. 

– Paras tapa minun sukupol-
velleni on tehdä jotain uutta, ei 
vain valittaa pankkien edessä. 

Rahan maailma on tuttu Tu-
run kauppakorkeakoulun opis-
kelijalle. Se tuntui ahtaalta.

–�Olin siellä onneton. Siel-
lä oli niin rajoittunut näkemys 
elämästä. Halusin myös lukea 
ja koodata.

Aalto-yliopisto Helsingissä 
sen sijaan oli toiveiden täyt-
tymys. Kolmen korkeakoulun 
yhteenliittymä tarjoaa niin tek-

niikkaa, taidetta kuin taloutta-
kin.

Liukas löysi oman paikkansa 
Aallon ja kalifornialaisen Stan-
fordin yliopiston yhteisessä yrit-
täjyysohjelmassa. Harrastukses-
ta tuli työ. 

Yritteliäisyys ilmeni Liukkaas-
sa jo 13-vuotiaana.

– Olin suuri presidenttieh-
dokas Al Goren fani ja halusin 
tehdä hänelle omat nettisivut. 
Siinä opin käyttämään ohjel-
mointikieltä. 

Samaa omatoimisuutta hän 
suosittelee muillekin: 

– Pienille tytöille sanon, et-

tä painakaa hiiren oikeaa näp-
päintä. Se on oikea tapa oppia 
netistä. 

Maailman parantaminen on 
edelleen ajankohtaista. Naisnä-
kökulma muuttaa tietoteknii-
kan ja internetin avulla muu-
tetaan maailma, uskoo Liukas. 
Rails Girls -ryhmiin hakevilta 
tytöiltä kysytäänkin, miten he 
haluavat käyttää ohjelmistoja, 
miten muuttaa maailmaa. 

– Arabikevät näytti, että tie-
totekniikalla vaikutetaan isoi-
hinkin ongelmiin. Se ei ratkaise 
ongelmia, mutta vaikuttaa pro-
sessiin.

Tietotekniikka: Tyttöjen ohjelmointiopetus murtaa ennakkoluuloja. 

”
Painakaa 
hiiren oikeaa 

näppäintä.

Linda Liukkaan hymy on kuin Kalifornian aurinko. Yhdysvalloista on tarttunut myös lisää uskoa omaan tekemiseen.

KATJA LUOMA

Tekijänsä näköinen Ruby seikkai-
lee tulevassa lastenkirjassa.

Läppärillä on hoitopäivä
Työharjoittelu: Datanomi-
opiskelijat pitävät koneklinikkaa 
Fellmanniassa.

LAHTI
Saara Larkio

Pieni, punainen ja kannettava 
ongelma.

Jos opiskelija tai joku henkilö-
kunnasta ei pääse tietokoneel-
laan verkkoon, on tulostuson-
gelmia ja kone on tuskallisen 
hidas, läppäriklinikka auttaa. 

Oppimiskeskus Fellmannian 
johtajan aloitteesta tulevat data-
nomit auttavat koneongelmaisia 
keskuksen asiakas- ja aulapal-
velupisteessä. 

Koska palvelu on maksuton-
ta, piti asiakaskunta rajata oman 
talon väkeen. 

Koneen tarkistaminen ei ole 

ihan halpaa hommaa ammat-
tilaisliikkeissä.

Ensimmäisiksi läppäriklinikan 
pitäjiksi sattuivat Christa Heino-
nen ja Pauli Joki, jotka lopette-
levat parhaillaan kahden kuu-
kauden työssäoppimisjaksoaan. 

Heinonen ja Joki suoritta-
vat tieto- ja viestintätekniikan 
perustutkintoa Koulutuskes-
kus Salpauksessa. Läppärikli-
nikan vetäjät neuvovat tarvit-
taessa myös talon ulkopuolisia 
kävijöitä. 

Vastuukysymysten ja yksityi-
syyden suojan takia opiskelijat 
eivät tee mitään konkreettista 
satunnaiskävijöiden koneille.

Olisiko läppäriklinikassa bis-
nesideaa opintojen jälkeistä elä-
mää ajatellen?

–�Pidämme kyllä kaveri- ja tut-
tavapiirille maksutonta läppä-
riklinikkaa jo nyt, Joki ja Hei-
nonen naureskelevat.

–�Toistaiseksi emme kuiten-
kaan vie alan yritysten asiak-
kaita, Heinonen jatkaa.

Molemmat kehuvat, että juuri 
työtä tekemällä oppii parhaiten.

–�Tämä on kivaa ja opettaa par-
haiten lyhyessä ajassa. Kahden 

viikon työharjoittelu ei vielä rii-
tä, mutta kahdessa kuukaudes-
sa ehtii jo oppia niin hyvin, että 
hommat alkavat sujua rutiinilla, 
Heinonen sanoo.

Onhan se vähän niinkin, että 
jokaiseen koulutusohjelmaan 
alasta riippumatta sisältyy niitä 
vähemmän kiinnostavia osioita.

–�Datanomiksi opiskelussa 
kaikille pakolliset opinnot puu-
duttivat ehkä eniten, Joki kertoo.

–�Opiskelijat ovat eritasoisia, 
joten väkisin osa pitkästyy vä-
lillä, kun haluaisi siirtyä jo uu-
siin juttuihin, Heinonen jatkaa.

Siksi työskentely Fellmanni-
assa on ollut herkkua molem-
mille, ja nuoret odottavat innolla 
jo ensi vuoden neljä kuukautta 
kestävää työharjoittelujaksoa. 

Jahka valmistuminen koittaa, 
haluaisi Joki jatkaa opintoja eh-
kä ammattikorkeassa tai mennä 
suoraan töihin. 

Lastenohjaajaksikin valmis-
tunut Heinonen hinkusi ensin 
atk-laitteiden myyntitehtäviin, 
mutta työharjoittelu on saanut 
hänet innostumaan myös tuki-
palveluista.

–�Mahdollisuuksia on, sillä 
datanomin osaamista tarvitaan 
koko ajan enemmän ja enem-
män. Töitä riittänee! Heinonen 
tokaisee.

Fellmannian läppäriklinikka 
jatkuu uusien työharjoittelijoi-
den voimin tästä lähtien. Käy-
täntö hakee vielä muotoaan, 
mutta klinikkaa pidetään auki 
tarpeen mukaan.

”
Datanomin 
osaamista 

tarvitaan koko 
ajan enemmän ja 
enemmän.
Christa Heinonen

Pauli Joki ja Christa Heinonen opiskelevat  toista vuotta datanomiksi 
Koulutuskeskus Salpauksessa.

MIRJA HUSSAIN

KYSELY: Millaista siviilikäyttöä keksit Hennalan varuskunnalle?
Teksti: Anna-Kaisa Kallio
Kuvat: Katja Luoma

Viime viikolla julkistettiin esitys 
Hennalan varuskunnan lakkaut-
tamisesta. Keräsimme ehdotuk-
sia varuskunnan siviilikäytöstä. 
Lobbaus Hämeen rykmentin 
puolesta on aloitettu, mutta us-
kovatko kansalaiset päättäjien 
vaikutusmahdollisuuksiin?

#
Jos Museovi-
rasto saa puut-

tua jatkokäyttöä 
koskeviin suun-
nitelmiin, se voi 
jarruttaa ainakin 

asuntojen rakentamista. Ei-
hän ole mahdoton ajatus, että 
varuskunta vielä säilyisi, mut-
ta enemmistön olisi asetuttava 
tukemaan Hennalaa. Säästö-
politiikka vaikuttaa rajulta. 
Osmo Laurila, Hollola

#
Toivottavasti 
Hennala voisi 

vielä säilyä varus-
kuntana. Lakkaut-
taminen on vasta 
esitys, johon polii-

tikot voivat vielä vaikuttaa. Jos 
se päätetään lakkauttaa, alue 
sopisi vaikkapa sotilasmuse-
oksi. Vanhoja rakennuksia ei 
pitäisi ainakaan purkaa.
Matti Piironen, Orimattila

#
Päättäjien kan-
nattaa ainakin 

yrittää vaikuttaa 
Hennalan lakkau-
tusaikeisiin. Alue 
ei ole minulle ko-

vin tuttu. Varmaankin alue 
sopii vaikka millaiseen jatko-
käyttöön, mutta sen histori-
alliset arvot on otettava huo-
mioon.
Risto Joenkoski, Lahti

#
Hennalaan 
voisi ajatel-

la samantyyppistä 
käyttöä kuin Fin-
laysonin tehdas-
alueella on, eli eri-

laisia näyttelyitä ja tapahtu-
mia. Mielestäni Kontiolahden 
varuskunta olisi pitänyt säi-
lyttää, laittaisin heti nimeni 
adressiin sen puolesta.
Kirsti Aaltonen, Lahti

#
En tiedä, on-
ko kasarmi-

alueessa sinänsä 
mitään näkemistä. 
Museoita on jo tar-
peeksi, niitä ei tar-

vita lisää. Tuskin alueelle tar-
vitaan lisää asuntojakaan. Oli-
sin säilyttänyt mieluummin 
Kontiolahden varuskunnan 
kuin Hennalan, Itä-Suomessa 
työllisyystilanne on heikompi.
Raija Huoman, Vantaa

#
Mielestäni va-
ruskunnat olisi 

parempi hajauttaa 
eri puolille maa-
ta. Kontiolahti on 
Hennalaa lähem-

pänä sydäntäni, koska minul-
la on siteitä sinne. Hennalaan 
voisi ajatella uusia asuntoja, 
mutta uuden on istuttava van-
haan. Pahinta olisi jättää alue 
museoitumaan.
Hannu Könönen, Orimattila

#
Uskon, että 
poliitikot voi-

vat vielä vaikuttaa 
Hennalan säilymi-
seen. Lahdesta oli-
si hyvät yhteydet 

muualle Suomeen. Hennalan 
alue ei ole minulle kovin tut-
tu, joten en osaa sanoa jatko-
käytöstä mitään.
Emilia Räsänen, Lahti

Tryg myisi 
toimintonsa 
Suomesta
Eija Kupiainen

Suomeen reilut 10 vuotta sitten 
tullut tanskalainen vakuutus-
yhtiö Tryg ei ole tyytyväinen 
Suomessa saamaansa markki-
naosuuteen. Trygin osuus va-
kuutusmarkkinoilla on pysynyt 
pienenä, eikä yhtiön taloudel-
linen tuloskaan ole ollut tyy-
dyttävä. 

 Tryg on päättänyt arvioi-
da uudelleen Suomen liiketoi-
minnat. Kysymykseen tulee lii-
ketoimintojen myynti jollekin 
muulle, tiettyihin vakuutuksiin 
keskittyminen tai kumppanuus 
jonkin toisen kanssa. Mahdol-
lista on myös jatkaminen nyky-
muotoisena. 

Suomen vakuutusmarkki-
noille pääsy osoittautui ulko-
maiselle vahinkovakuutusyh-
tiölle vaikeaksi, vaikka Trygin 
tuotteet ovat olleet asiakkail-
le hinnoiltaan edullisia. Muun 
muassa kotivakuutusten ja pa-
kollisten liikennevakuutusten 
hinnat ovat olleet keskimäärin 
edullisempia kuin suomalaisyh-
tiöiden tarjoamat. 

– Olemme etsineet tasapainoa 
kasvun ja kannattavuuden välil-
lä, maajohtaja Siina Saksi sanoo.

Suuntaus vakuutusalalla on 
ollut, että pankit ja vakuutus-
yhtiöt toimivat yhdessä laajoi-
na fi nanssitavarataloina, ja va-
kuutusvalikoima on laaja. Tryg 
on toiminut Suomessa Nordea-
pankin kyljessä. 

– Tuotevalikoimammekin on 
laaja.

Vakuutusten hinnat asiakkail-
le ovat Suomessa eurooppalai-
seen tasoon verrattuna keskin-
kertaisia, Saksi arvelee. 

– Esimerkiksi Norjassa vakuu-
tukset ovat kalliimpia. Pohjois-
maissa Tryg on toiseksi suurin 
vakuutusyhtiö. 

Vakuutusala on Suomessa 
muutosten kourissa. Kuluneel-
la viikolla Lähivakuutus ja Ta-
piola ilmoittivat lyöttäytyvänsä 
yhteen. Fuusiossa syntyy vahin-
kovakuutuksen markkinaykkö-
nen. Toiseksi suurin toimija Suo-
messa on OP-ryhmä, kolmas If/
Sampo ja neljäs Fennia.

Trygin Suomen strategia uu-
sitaan vuoden kuluessa. 

Launeenkatu 70, Lahti 044-5545 275
Rakennuskauppa 500:n tiloissa (Mc Donaldsin vieressä)
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