Kutsu luokkaretkelle
Mikä ihmeen Alfasoft? Näin mietin, kun valmistuttuani
vuonna 2000 hain itselleni työpaikkaa ja törmäsin
netissä ihan sattumalta yritykseen.
Nyt vuosia myöhemmin olen yhä täällä ja ihmettelen,
miten aika on kulunut niin sukkelaan. Tehtäväni ovat
vaihtuneet useaan otteeseen aluksi harjoittelijasta
sisällöntuottajaksi ja myöhemmin
tuotekehityspäälliköstä markkinointitehtäviin.

Nyt pienestä, aluksi ainoastaan yhden tietokoneen
omistaneesta e-oppimisteknologian pioneerista on
kolmenkymmenen vuoden määrätietoisen kehitystyön
tuloksena kasvanut merkittävä sähköisten
oppimateriaalien tuottaja suomalaisten oppilaitosten
tarpeisiin.

Työni on ollut moninaista ja vaativaa, mutta
antoisaa ja kiinnostavaa. Olen saanut ilokseni tutustua
kymmeniin opettajiin sekä eri kansallisuuttakin
edustaviin lahjakkaisiin ja innovatiivisiin
kieliammattilaisiin, kumppaneihin joiden kanssa
yhdessä matkaamamme tie on ollut todella kiintoisa ja
hauska.
Yhdessä olemme suunnitelleet ja toteuttaneet
sisällöiltään todella laajoja opetusohjelmia tuhansien
suomalaisten oppimistarpeisiin. Työ on ollut haastavaa
ja vastuullista, matkakin on ollut välillä raskas mutta
samalla todella avartava.

”Oppilaat koodasivat englannin
ohjelman. Syntyi Alfasoft.”
Mutta palataanpa matkalta alun kysymykseen. Mikä
ihmeen Alfasoft? Vaikka monet tietävät tuottamamme
sähköiset oppimateriaalit, meitä itseämme tai
kulkemamme polun jälkiä ei kovin moni tunne.
Alfasoft Oy:n taival alkoi itse asiassa aivan samoin kuin
oma työtaipaleenikin täällä sattumien summana. Oli
vuosi 1987 ja Oulun normaalikoulun silloinen lukion
englannin opettaja Raimo Junnikkala keksi yhdessä
luokkansa oppilaiden kanssa idean Lontoon
luokkaretken rahoittamiseksi. Ohjelmoinnista
innostuneet oppilaat koodasivat ohjelman, jonka
avulla saattoi opiskella englantia. Luokkaretki
rahoitettiin ohjelman myynnillä ja oppilaat pääsivät
Lontooseen. Kesällä 1988 luokka hajaantui. Jäljelle
jäivät kuitenkin loistavat ideat ja paljon positiivista
palautetta. Lopulta neljä projektiin osallistunutta
henkilöä päätti perustaa yhtiön jatkamaan tehdyn
ohjelman kehittämistä. Näin syntyi Alfasoft.

30 vuoden aikana tietoyhteiskuntakehitys on ollut
nopeaa. Tietokoneita osataan myös hyödyntää yhä
monipuolisemmin opetuksessa. Olemme olleet
sähköisten oppimateriaalien tuottajana edelläkävijä
Suomessa ja sellaisena aiomme tulevaisuudessa myös
pysyä. Luokkaretki-innostuksemme on yhä voimissaan,
mikä näkyy tuottamissamme sisällöissä, joissa on
paljon opetusta ja oppimista elävöittäviä,
monimuotoistavia ja tehostavia ominaisuuksia.
Kutsumme nyt Sinut ja kollegasi kanssamme
kumppaniksemme luokkaretkestä alkaneelle
matkallemme. Kutsuun voi vastata vaikkapa
lähettämällä yhteydenottopyynnön ja tutustumalla
Opinaikaan.

Yhteistyöterveisin,
Mikko Ala-Nikula
markkinointipäällikkö
Alfasoft Oy
sähköposti: mikko.alanikula@alfasoft.fi

