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Victoria uudistaa  
maailman napin  
painalluksella

Kolmoistutkinnon suorittavalla  
Victoria Palacin Silvalla on ollut  
kahden vuoden aikana opintoja  

kolmessa eri yliopistossa Ranskassa, 
Ruotsissa sekä Suomessa.

n  Perccom on vihreän 
tietotekniikan maisterioh-
jelma, joka toimii EU:n 
rahoittaman Erasmus 
Mundus-ohjelman alai-
sena.
n  Perccom toteutetaan 
yhteistyössä Lorrainen, 
Luulajan ja Lappeenran-
nan yliopistojen kesken.
n  Kandeiksi valmistuneet 
voivat hakea ohjelmaan 
mukaan ja hyväksytyt 
opiskelijat saavat apura-
han opintoihinsa.
n  Valmistuneet saavat 
kolmoistutkinnon eli 
valmistuvat kaikista 
kolmesta yliopistosta 
maistereiksi.
n  Ensimmäiset Perccom-
ohjelman opiskelijat ovat 
päättäneet opintonsa ja 
valmistuvat elokuussa.
n  Toinen ryhmä on 
työstänyt opintojaan jo 
vuoden, kolmas ryhmä 
on valittu aloittamaan 
opintonsa.
n  Perccom on nyt myös 
avattu kaikille Lappeen-
rannan teknillisen yliopis-
ton kandeille. Tulevai-
suudessa se on tarkoitus 
avata kaikille suomalaisil-
le kandiopiskelijoille.

Mikä Perccom?
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Victoria uudistaa  
maailman napin  
painalluksella Se on paljon sanottu 

naiselta, joka on aiemmin 
opiskellut Perussa ja Mek-
sikossa sekä nyt maisterin 
tutkintoaan varten Suo-
men lisäksi Ranskassa ja 
Ruotsissa.

Palacin Silva valmis-
tuu elokuussa Suomen 
ensimmäiseksi vihreän 
tietotekniikan diplomi-
insinööriksi.

Kahden vuoden aikana 
opintoja on ollut kolmessa 
eri yliopistossa Ranskassa, 
Ruotsissa sekä Suomessa.

Lappeenrannan teknil-
linen yliopisto on muka-
na Euroopan komission 
rahoittamassa Perccom-
ohjelmassa, johon eri 
maiden opiskelijat voivat 
hakea mukaan maisteri-
opintoihin. Ohjelmassa 
ovat mukana Lorrainen 
yliopisto, Luulajan teknil-
linen yliopisto ja Lappeen-
rannan teknillinen yliopis-
to LUT.

LUT tekee myös yhteis-
työtä pietarilaisen ITMO 
Universityn kanssa, jonka 
kursseja opiskelijat pääse-
vät suorittamaan LUT:ssa 
opiskelun aikana.

Palacin Silva on yksi 
niistä 17 opiskelijasta, jot-
ka valmistuvat Suomen 
ensimmäisiksi vihreän 
tietotekniikan maiste-
reiksi. Vain viisi heistä on 
kotoisin Euroopasta, suo-
malaisia ryhmässä ei ole 
ollenkaan.

– Minusta tuntuu, että 
olen ollut osana jotain 
tärkeää. Jotain, mitä EU 
on ollut tukemassa, kertoo 
Palacin Silva.

– Minulla on nyt monia 
mahdollisuuksia töiden 
suhteen. Voin työskennellä 
it-alalla sekä kestävän ke-
hityksen alalla. Tämä tut-

kinto on hyvä yhdistelmä 
molempia. Minun pitää 
vain itse löytää se tie, jolla 
voin hyödyntää tutkintoa-
ni, Palacin Silva jatkaa.

Maailman muuttajat
Palacin Silva aloitti kou-
lunkäynnin lapsena ikä-
tovereitaan aikaisemmin, 
ja oli vasta 15-vuotias 
aloittaessaan opiskelut 
yliopistolla.

Hän 
valmistui 
tietojenkä-
sittelyopin 
kandiksi 
ollessaan 
20 vuoti-
as. Valmis-
tumisen 
jälkeen 
Palacin Sil-
va ryhtyi 
etsimään 
sopivaa jatko-opiskelu-
paikkaa, jolloin hän löysi 
Perccom-ohjelman.

– Halusin päästä ul-
komaille. Olin valmis-
tumisen jälkeen Yhdys-
valloissa ja Meksikossa 
työharjoittelussa ja sain 
hyväksynnän uuteen har-
joittelupaikkaan Chilessä 
samaan aikaan kuin Perc-
com-ohjelmaan. Valitsin 
opiskelun, hän kertoo.

Palacin Silva on eri-

tyisen kiinnostunut tie-
totekniikan ja kestävän 
kehityksen yhdistämises-
tä, joten EU:n tukema 
maisteri-ohjelma oli kuin 
luotu hänelle.

Kahden vuoden maiste-
rin opintojen päätteeksi 
Palacin Silva työsti Lap-
peenrannassa diplomi-
työnsä, jossa hän tutki 
vihreää näkökulmaa pe-

likehityk-
sessä. Hä-
nen teke-
mässään 
tutkimuk-
sessa sel-
vitettiin, 
millaiset 
käytännöt 
peliyrityk-
sillä on ja 
kuinka ne 
voisivat 
olla vih-

reämpiä.
Palacin Silvaa kiinnos-

taakin tietotekniikassa 
erityisesti kansalaisten 
aktivoiminen kestävän 
kehityksen teemoihin tek-
nologian avulla.

– Meidän yhteiskun-
tamme on tietotekniikan 
ympäröimää. Teknolo-
gia voisi myös aktivoida 
ihmisiä ja saada heidät 
osallistumaan aktiivisem-
min. 

– Tietotekniikalla on 
suuri vaikutus kaikkien 
elämään. Maailmassa 
käytetään erittäin paljon 
tietotekniikkaa, usein 
niin, ettemme edes tie-
dosta käyttävämme sitä. 
Opiskelemalla vihreää 
tietotekniikkaa voi muut-
taa maailmaa.

Start-up-yrittäjä
Diplomityön valmistut-
tua keväällä Palacin Silva 
päätti jäädä Lappeenran-
taan.

Hän perusti start-up 
yrityksen Wakiyn ja on 
työskennellyt kesän sen 
parissa. Syyskuussa ava-
taan sekä nettisivut että 
kännykkäsovellus, jossa 
ihmiset voivat kierrättää 
ja jakaa tavaroita yhtei-
seen, kollektiiviseen omis-
tukseen.

– Vaihdannaistalous on 
jatkuvassa kasvussa, ih-
miset jakavat ja vaihtavat 
tavaroita netissä. Uskom-
me, että Wakiy menestyy. 
Tarkoituksena on, ettei 
jaetulla tavaralla ole yk-
sittäistä omistajaa, hän 
selventää.

Syksyllä Palacin Silvalla 
koittaa uudet kuviot. On 
mahdollista, että hän jat-
kaisi opintojaan Lappeen-
rannassa.

– Olen hakenut tohtorin 
opintoihin sekä Yhdys-
valtoihin että Lappeen-
rantaan. Tutkinto olisi 
yhdistelmä molemmissa 
maissa, hän kertoo.

Tulevaisuudessa Palacin 
Silvan voi löytää työsken-
telemässä opiskelemansa 
alan parissa, mutta maalla 
ei ole väliä.

– Olen asunut jo kah-
deksassa eri maassa, jo-
ten olen täysin avoin sille, 
missä työskentelen tule-
vaisuudessa. Tärkeintä on, 
että työni on jotain, mikä 
kiinnostaa minua ja missä 
voin luoda jotain uutta.

Vihreä uutuusala

– Ensinnäkin voidaan 
parantaa itsessään tieto-
tekniikkaa ja sen ener-
giatehokkuutta, vaikkapa 
televerkkojen sähkönku-
lutusta, Porras aloittaa ja 
jatkaa.

– Toinen puoli on sovel-

lus-alue, eli missä tietotek-
niikkaa käytetään tehok-
kuuden parantamiseen. 
Se on sitä tietotekniikkaa, 
mikä edistää kestävää 
kehitystä. Joko siis tieto-
tekniikkaa itsessään pet-
rataan tai tietotekniikalla 
petrataan.

Perccom-ohjelmassa 
opiskelleet ovat tutkineet 
diplomitöissään muun 
muassa palvelinkeskusten 
ja verkkolaitteiden ener-
giatehokkuuden paranta-
mista. Lisäksi ohjelmassa 
on tutkittu tietotekniikan 
hyödyntämistä energian 

käytössä. Esimerkiksi ko-
tiautomaatiojärjestelmien 
avulla optimoidaan säh-
kön käyttöä kotona.

Perccom-ohjelmassa 
opiskelijat suorittavat 
kolmoistutkinnon. Vaikka 
he valmistuvat jokaisesta 
yliopistosta erikseen, on 
kyseessä silti sama tut-
kinto. 

– Erasmus Mundus-oh-
jelma pyrkii siihen, että 
saataisiin ihan oikeasti 
tällaisia yhteistutkintoja, 
toteaa Porras.

Uutta alaa voi tällä 
hetkellä opiskella ainoas-

taan Erasmus Mundus-
ohjelman kautta, mutta 
tarkoituksena on avata 
Lappeenrannan teknilli-
seen yliopistoon vihreän 
tietotekniikan maisterin 
linja kaikille suomalaisil-
le. Tällä hetkellä Perccom-
ohjelma on avattu kaikille 
LUT:in kandeille.

– Jatkossa voisi siirtyä 
joko yliopiston sisällä 
tai mahdollisesti muista 
yliopistoista tähän ohjel-
maan, jos vihreä tietotek-
niikka ja kestävä kehitys 
kiinnostavat, kertoo Por-
ras.

Tietoliikennetekniikan 
professori Jari Porras 
Lappeenrannan teknil-
lisestä yliopistosta on 
tottunut selventämään, 
mitä vihreä tietotek-
niikka tarkoittaa. Hänen 
mukaansa vihreä tieto-
tekniikka on kuin kolikon 
kaksi puolta.

Suomen ensimmäiseksi vihreän  
tietotekniikan diplomi-insinööriksi  
valmistuu ensi kuussa Victoria Palacin Silva.
– Pidän Lappeenran-
nasta! Kaupungissa on 
jotain erityistä. Täällä 
on paljon opiskelijoita 
ja erittäin hyvä yliopis-
to, toteaa perulainen 
Victoria Palacin Silva, 
24.

SAARA-MIIRA KOKKONEN
KUVAT

TUOMAS JUSSILA

Opiskelemalla  
vihreää  
tietotekniikkaa  
voi muuttaa  
maailmaa.
VICTORIA PALACIN SILVA

Victoria Palacin Silvaa kiinnostaa erityisesti  
kansalaisten aktivoiminen kestävän kehityksen  
teemoihin teknologian avulla.

Kemissä tällä hetkellä 
kiertävässä Suomen Tivolis-
sa sattui lauantaina onnet-
tomuus, jossa teini-ikäinen 
poika menetti tajuntansa 
vauhdikkaassa Gravitron-
laitteessa.

Suomen Tivolin toimitus-
johtaja Lulu Sariola vahvis-
taa tapauksen Iltalehdelle. 
Hänen mukaansa poika pyör-
tyi puolessavälissä kierrosta.

Kun laitteenhoitaja huo-
masi tapauksen, hän lähti 
Sariolan mukaan heti py-
säyttämään laitetta.

– Poika kaatui sattumoisin 
huonossa asennossa käten-
sä päälle. Ei siinä ollut mi-
tään sen vakavampaa, sanoo 
Sariola.

Tivolin henkilökunta an-
toi pojalle välittömästi pu-
toamisen jälkeen ensiapua. 
Sitten loukkaantunut poika 
vietiin ambulanssilla sairaa-
lahoitoon.

”Laitteessa ei vikaa”
Kävijöitä on Sariolan mu-
kaan informoitu siitä, että 
Gravitron on niin sanottu 
extreme-laite, joka perustuu 
keskipakoisvoimaan. Siinä 
keskipakoisvoima vangitsee 
seinää vasten ja samalla voi 

tuntea poskiensa ”valuvan 
seinille”.

– Laitteessa ei sinänsä ol-
lut mitään vikaa, vaan kave-
rilla oli huonoa tuuria.

Suomen Tivolin verkko-
sivuilla varoitellaan, että 
ohjeiden laiminlyönti voi 
johtaa vakaviin vahinkoihin. 

– Joillain tulee esimerkik-
si huimausta tai huonovoin-
tisuutta.

Tapaus ei johda tivolissa 
jatkotoimenpiteisiin, sillä 
tivoli oli Sariolan mukaan 
ohjeistanut laitteen voi-
makkuudesta. Laitteen kul-
jettaja oli myös menetellyt 
oikein, Sariola sanoo.

Vastaavia tapauksia sat-
tuu Sariolan mukaan yksi 
kymmenessä vuodessa.

Asiasta kertoi ensimmäi-
senä Ilta-Sanomat.

Pojalta lähti taju  
huvipuistolaitteessa
Poika meni tajuttomaksi 
Suomen Tivolin laittees-
sa lauantaina.

TANJA KRÖGER

Laitteessa ei 
sinänsä ollut 
mitään vikaa, 
vaan kaverilla oli 
huonoa tuuria.
LULU SARIOLA 
toimitusjohtaja

– Kyllä tämä tosi hankala 
tilanne on. Joku muu näki, 
että voi ottaa auton itsel-
leen, Ilkka Kanerva kom-
mentoi Iltalehdelle.

Hän uskoo, että auto va-
rastettiin torstain ja perjan-
tain välisenä yönä. Se vietiin 
kansanedustajan asuinka-
dulta Turun keskustassa.

– Se varastettiin ilmeises-
ti viime torstaina, kun tulin 
Porista Suomi-areenan ti-
laisuudesta ja lähdin sitten 
perjantaina Moskovaan.

Autossa likapyykkiä
Vuosimallia 1999 olevassa 
Saabissa ei Kanervan mu-
kaan ollut arvotavaroita, 
mutta varkaus harmittaa 

silti.
– Kaikilla ihmisillä on 

omia henkilökohtaisia ta-
varoita. Toivottavasti varas 
pesee autossa olleet pesula-
vaatteeni.

Kanerva huomasi varkau-
den lauantaina, kun hänen 
piti lähteä Lokalahdelle. 
Hän teki varkaudesta rikos-
ilmoituksen.

– Toivottavasti varas pa-
lauttaisi auton, Kanerva 
harmittelee tapahtunutta.

Varkaudesta kertoi ensim-
mäisenä kertoi Yle. 

Ilta-Sanomat uutisoi sun-
nuntaina illalla auton löyty-
neen laittomalta pysäköinti-
paikalta Turusta ilman rekis-
terikilpiä. Lehden mukaan 
poliisi olisi saanut epäillyn 
varkaan sormenjäljet autosta.

Ilkka Kanervan 
auto varastettiin
Kansanedustaja Ilkka 
Kanervan auto varastet-
tiin Kanervan kotikadulta 
Turun keskustassa.

Ilkka kanervan auto ei ehtinyt olla kadoksissa pitkään.

TANJA KRÖGER
tanja.kroger@ilmedia.fi

ATTE KAJOVA


