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Wikströmin tehtaan varkaussarja selvisi
Vaasan Wikströmin moottoritehtaalla havaittu sytytysmag-
neettien varkaussarja on selvitetty. Varkauksista epäillään 
yhtä tehtaan työntekijää. Hänen epäillään luovuttaneen 
magneetit kahdelle tutulle miehelle, jotka ovat myyneet ne 
Vaasassa ja Helsingissä. Varkauksista syytetty työntekijä 
myönsi Vaasan raastuvanoikeudessa varastaneen-
sa magneetit. Kaksi muuta miestä myönsi myy-
neensä niitä, mutta kiisti tienneensä magneetteja 
varastetuiksi. Asian käsittelyä lykättiin.

AURINKO VAASASSA
Aurinko nousee 7.42 ja laskee 19.03 
Päivän pituus 11 tuntia 21 minuuttia

PÄIVÄN SANA
Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, 
rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, 
hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itse-
hillintä. Näitä vastaan ei ole laki. 

Gal. 5: 22–23 
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Jatkuiko sota suomalaisperheissä rauhan solmimisen jälkeen? 
kysyvät historian tutkijat, jotka pyytävät suomalaisilta muistoja 
jatkosodan jälkeisestä perhe-elämästä. Muistitietoa keräävät 
Jyväskylän yliopisto ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
Perheissä jatkunut sota? -keruuseen ovat tervetulleita niin oma-
kohtaiset kuin muilta kuullut muistot sotienjälkeisestä perhe-
elämästä. Ohjeet vastaamiseen löytyvät verkosta osoitteesta 
www.finlit.fi/sota.

Sotienjälkeisen perhe-elämän 
muistojen keruu käynnistyy

JARMO PANULA
VAASA Tämän helpommaksi ei 
yliopistokurssille osallistumis-
ta voi tehdä, vakuuttaa Vaasan 
avoimen yliopiston opintopääl-
likkö Sonja Hakala. 

Oppimateriaalia kannetaan 
ensi maanantaista alkaen Poh-
jalaisen tilaajien kotiin. Silloin 
alkaa uusi sanomalehtiyliopis-
ton kurssi Digitalisaation vaiku-
tukset ihmisen elämään. 

Kyse on Vaasan avoimen yli-
opiston järjestämästä kurssis-
ta, jonka oppimateriaalia ovat 
Pohjalaisessa kerran viikossa 
julkaistavat artikkelit. Artikke-
lit on rakennettu yhteistyössä 
Vaasan yliopiston tutkijoiden 
kanssa.

Tänä vuonna kurssilla kä-
sitellään nimensä mukaises-
ti sitä, miten digitaalisuuden 

yleistyminen eri elämänaloil-
la muuttaa maailmaa ja ihmi-
sen arkea.

Digitalisaatio ei mullista maa-
ilmaa kertarysäyksellä. Digitaa-
listen laitteiden ja palveluiden 
nopea yleistyminen on muutta-
nut maailmaa jo nyt valtavasti 
kuin vaivihkaa. Lisää muutok-
sia tulee jatkuvasti.

– Kaikki muuttuu digitaali-
seksi, mutta millä aikataulul-
la? Sitä ei vielä tiedetä, myön-
tää kurssin vastuuhenkilö, Vaa-
san yliopiston professori Timo 
Mantere. 

– Jotkut epäilevät, että esi-
merkiksi robottien yleistymi-
nen on hitaampaa kuin kuvi-
tellaan. Lisäksi muun muassa 
muutosvastarinta voi vaikut-
taa erilaisten digitaalisten rat-

kaisujen yleistymiseen.
Sonja Hakala toteaa digitaali-

suuden vaikuttaneen ihmisten 
arkeen hirvittävän nopeasti.

– Kun ajattelen esimerkik-
si omaa työtehtävääni opinto-
päällikkönä, vielä 1990-luvulla 
opiskelijat ilmoittautuivat avoi-
men yliopiston kursseille jonot-
tamalla Raastuvankadun toi-
miston ulkopuolella. Nykyään 
käytössä on sähköinen ilmoit-
tautuminen.

– Tästä on vain 20 vuotta ja 
kaikki on muuttunut täysin. Ny-
kyajan opiskelija ei edes vaivau-
tuisi tulemaan jonoon.

Sonja Hakala kertoo avoimen 
yliopiston olevan ylpeä tämän-
vuotisesta aiheesta. Digitalisaa-
tio on yksi uuden hallituksen 
tärkeimmistä hankkeista ja esi-

merkiksi siksi ajankohtainen.
Kyberturvallisuudesta omas-

sa artikkelissaan kirjoittava 
yliopisto-opettaja Laura Lap-

palainen kiittelee, että kurs-
sin avulla myös tutkijat saavat 
mahdollisuuden tarttua ajan-

kohtaisiin aiheisiin.
Myös kurssimuoto saa kehu-

ja.

– Tämä on joustava tapa opis-
kella. Artikkelit voi lukea vaik-
ka aamukahvin äärellä, Lappa-
lainen sanoo.

Pohjalaisessa ilmestyy maa-
nantaista alkaen yhteensä vii-
si artikkelikokonaisuutta vii-
kon välein. Ensi maanantaina 
ilmestyvän artikkelin aiheena 
on robotisaatio. 

Lehtiartikkelien lisäksi kurs-
siin liittyy myös muuta oppima-
teriaalia. Opintopisteet kurssil-
ta voi kerätä palauttamalla kah-
deksan sivun esseen marras-
kuun loppuun mennessä Timo 
Mantereelle sähköpostitse.

Sanomalehtiyliopiston artik-
keleita on julkaistu Pohjalai-
sen sivuilla jo vuodesta 1992 
alkaen.

– Pohjalainen pitää tärkeänä 

sitä, että sanomalehti yhä sivis-
tää. Se on ollut lehden tehtävä 
alusta pitäen ja siihen tulee pyr-
kiä jatkossakin, sanoo Pohjalai-
sen päätoimittaja Toni Viljan-
maa.

 – Lehteä lukemalla voi op-
pia ympäröivästä maailmas-
ta. Oman mielipiteen muodos-
taminen tapahtuu siten tie-
don eikä huhujen perusteella. 
Se antaa hyvät eväät osallistua 
yhteiskunnalliseen keskuste-
luun lehtien palstoilla, kodissa 
ja kahviloissa.

Kurssiin sisältyy myös Vaa-
san yliopistolla 5. marraskuuta 
kello 15 järjestettävä seminaa-
ri. Seminaarin puhujina ovat 
muun muassa Wapice Oy:n toi-
mitusjohtaja Pasi Tuominen ja 
Pohjalaisen päätoimittaja Toni 
Viljanmaa.

Digitalisaatio on täällä nyt 
Maanantaina alkavassa sanomalehtiyliopistossa käsitellään digitalisaation vaikutuksia arkeen

■■ Artikkelit ilmestyvät Pohjalai-
sessa ja Ilkassa seuraavasti: 

■■ 5.10. Robotiikka, kybernetiikka 
ja niiden vaikutukset. Asiantunti-
jana Timo Mantere. 

■■ 12.10. Digitaalisen viestijän 
tekijyys ja sen hämärtyminen. 
Asiantuntijana Maria Eronen-Valli. 

■■ 19.10. Kompleksiset järjestel-
mät, kompleksisuuden perusteet 
ja systeemiteoria. Asiantuntijana 
Jouko Suvanto. 

■■ 26.10. Digitaaliset pelit ja pelaa-
minen työnä. Asiantuntijana Tanja 
Sihvonen. 

■■ 2.11. Kyberturvallisuus yksilön 
ja yhteisön näkökulmasta. Asian-
tuntijoina Hannu K. Niinimäki ja 
Laura Lappalainen. 

■■ Kurssin nimi: Digitalisaation 
vaikutukset ihmisen elämään (TI-
TE 1150), 5 op. Kurssimaksu: 65 
euroa. Suoritustapa: Etätehtävä, 
joka on palautettava sähköpostit-
se tentaattorille (timo.mantere@
uva.fi) viimeistään 30.11.2015.  

■■ Kurssimateriaalina lehdessä 
julkaistujen artikkeleiden lisäksi 
kurssiin kuuluu muuta oheiskirjal-
lisuutta sekä iltapäiväseminaari 
5. marraskuuta kello 15 Vaasan 
yliopistolla.  

■■ Kurssiin liittyvistä teemoista 
voi keskustella myös Face-
book-ryhmässä ”Digitalisaation 
vaikutukset ihmisen elämään: 
Sanomalehtiyliopisto 2015”. 

■■ Tarkat tiedot kurssista osoit-
teessa: http://www.uva.fi/fi/
sites/open/opintotarjonta/sano-
malehtiyliopisto/

Kurssin aikataulu ja sisältö

■■ Torstaina 5.11. klo 15 Vaasan 
yliopiston Wolff-auditoriossa, 
Wolffintie 34. 

■■ 15.00 Seminaarin avaus. Koulu-
tuspäällikkö Reetta Kungsbacka, 
Avoin yliopisto. 

■■ 15.10 Digin mahdollisuudet 
perinteisessä sanomalehdessä. 
Päätoimittaja Toni Viljanmaa, 
Pohjalainen. 

■■ 15.30 Digitalisaation rakenteel-
liset jännitteet. Professori Tero 
Vartiainen. 

■■ 16.00 Kahvit tarjoaa sanoma-
lehti Pohjalainen. 

■■ 16.30 Digitaalisuus tietotyössä. 
Professori Tanja Sihvonen. 

■■ 17.00 Internet of things nyky-
päivänä ja tulevaisuudessa. 
Toimitusjohtaja Pasi Tuominen, 
Wapice Oy. 

■■ 17.30 Loppukeskustelu ja 
päätössanat. Professori Tero 
Vartiainen. 

■■ Seminaari on maksuton ja avoin 
kaikille. Ilmoittautumiset kahvi-
tarjoilun vuoksi viimeistään 2.11. 
puhelimitse 029 449 8190 tai 
sähköpostitse avoinyo@uwasa.fi 

■■ Tilaisuuden hashtag: #digivai-
kutukset

Kurssiseminaari

Sonja Hakala, Laura Lappalainen ja Timo Mantere pitävät sanomalehtiyliopiston syksyn aihetta erittäin ajankohtaisena. KUVAT: TIMO ANNANPALO

Yliopisto-opettaja Laura Lappalainen pohtii sanomalehtiyliopis-
tossa kyberturvallisuutta yhdessä Hannu K. Niinimäen kanssa. 
Kyberturvallisuusartikkeli ilmestyy Pohjalaisessa 2. marraskuuta. 

Tämä on joustava 
tapa opiskella. 

Artikkelit voi lukea 
vaikka aamukahvin 

äärellä.   

Laura Lappalainen


