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PIHTIPUDAS - "Enhän minä mitään uusia tekniikoita enää opi. Olin jo eläkkeellä, kun
tietokoneet tulivat töihin. Kun on aikaa, niin sanomiset ehtii hoidella puhelimella tai
kirjeellä", 70-vuotias Kyllikki Varha totesi istuutuessaan Pihtiputaan
koulukeskuksessa ensimmäistä kertaa näyttöpäätteen äärelle.

Viralliseksi Pihtiputaan mummoksi vuosi sitten äänestetty Kyllikki epäröi alussa
uuden tekniikan edessä. Internet - tämän hetken hoetuin vierasperäinen sana - ei
Kyllikkiä kiinnostanut ennen kokeilua.

"Nyt vasta huomasin lehdestä, että suomalaiset pojat olivat lähetelleet joitain
törkyviestejä (Yhdysvaltain presidentti Bill ) Clintonille ", hän kertoi Internet-
tietämyksestään ja samalla kai jotain myös sukupolvikuilusta.

Pihtiputaan mummo on mediamaailman käsite: toimittajan vanhan peukalosäännön
mukaan uutisen viestin pitää olla niin selvästi ilmaistu, että Pihtiputaan mummokin
sen ymmärtää.

Mutta entä itse väline? Onko tietokoneverkon käyttö Pihtiputaan mummon
ymmärryksen tällä vai tuolla puolen?

"Sun pitää ottaa tällä trumpetilla yhteys Eunetin koneelle ... se on tossa dial ... ja
sitten soita ... ja loginilla se lähtee soittamaan Helsinkiin ... nyt se meni läpi, se on
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nyt Internet-yhteydessä. Sun pitää valita sähköposti tai Netscape...", Kyllikkiä
opastanut atk-opettaja Olavi Lappalainen aloitti matkan tietoverkkoon.

Login? Trumpetti? Netscape? Sanasto ei heti avaudu ensikertalaiselle.

"Tuleeko nuo kaikki tekstit tuolla englanniksi, tuleeko siellä suomeksi mitään?",
Kyllikki tuskailee. Onneksi tulee, ja Olavi ohjaa suoraan itse tekemälleen Pihtiputaan
kunnan kotisivulle.

Samalla hän neuvoo Kyllikille hiiren käyttöä ja kuinka napauttamalla hiiren
painiketta linkkisanojen kohdalla päästään uusille sivuille, uusille reiteille. Kyllikki
nyökkäilee.

Kyllikki selailee Pihtiputaan kotisivua. Syntyperäisenä putaalaisena hän tuntee
kuntansa kyllä ilman Internetiäkin.

Sitten hänet ohjastetaan Ouluun. Kuorolaulua harrastava Kyllikki haluaa katsella elo-
syyskuun konserttitarjontaa. Sotaveteraanien muistokonsertti Madetojasalissa
kiinnostaa.

Oulun kotisivulla on muun muassa kaupunginhallituksen esityslistat ja päätökset.
Pihtiputaan sivuja harrastuksena tekevä Olavi ei ole vielä niin pitkällä.

Eikä politiikka kiinnostaisikaan Kyllikkiä: "Olisihan ne päätökset tuolla kunnantalon
seinälläkin, vaan eipä niitä tule katsottua." Hiiren käyttäminen ei ole aluksi helppoa.
Kohdistimen osuminen pieniin nuolenkuviin vaatii harjaantumista. Olavi päättää
ohjastaa Kyllikin suoraan "ulkomaille", aluksi EU:n kotisivulle.

"Onpas tämä jännää, mennään ympäri maailmaa", Kyllikki hihkuu. Ruudulle
ilmestyy Euroopan kartta, ja Kyllikki haluaa mennä Kreikkaan. Siellä hän on
vieraillut monta kertaa oikeastikin.

Paikkoja hetken tutkittuaan Kyllikki haluaa lähettää sähköpostiviestin Kreikan
matkailutoimistolle. Kreikka on hyvä matkailumaa , hän kirjoittaa ytimekkäästi



suomeksi. Saavat sitten matkailutoimistossa ihmetellä, mitä moinen tarkoittaa.

Matka jatkuu Washingtoniin Valkoisen talon kotisivulle. Clinton saa viestin,
pahoittelut törkeitä viestejä lähetelleiden suomalaispoikien tekosista.

Sitten kone laitetaan sienestämään hakusanaa käyttäen, mutta ainakaan tällä kertaa
ei sienireseptejä löydy Suomen kotisivuilta. Syksyn sieniruuat Kyllikki valmistaa vielä
vanhoin konstein.

Kun Kyllikin käsi tottui herkän hiiren liikuttamiseen, myös liikkuminen sivulta
toiselle nopeutui.

Monia vanhempia ihmisiä pelottaa kaikenlainen uusi teknologia. Niin Kyllikkiäkin
aluksi, mutta hän paneutui aiheeseen mielenkiinnolla. Ehkä juuri siksi hän oppi
nopeasti verkkosurffauksen alkeet.

"Kun tulee koko ajan uutta, niin ei sitä pysty millään omaksumaan. Mutta jos tämä
tulee kirjastoon, niin saattaisin käydä kokeilemassa uudelleenkin", hän sanoo, vaikka
on vähintäänkin yhtä onnellinen ilman Internetin tietotulvaa.

JUSSI VÄÄNÄNEN

Omituiset sanat tuskastuttavat Pihtiputaalta Valkoiseen taloon
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