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Piilaaksossa asumisen huono puoli on siinä, että työpäivästä yli
jäävän ajan saa liiankin helposti kulumaan erilaisilla
yleisöluennoilla, joita pitää toinen toistaan loistavampi
luennoitsija. Näitä tilaisuuksia järjestäviä seurakuntia on
kymmeniä, joista vähäisimpiä eivät ole paikalliset yliopistot:
Berkeley ja Stanford.

Esimerkiksi Stanfordissa järjestetään viikoittain ainakin
puolisen tusinaa yleisöllekin avointa luentoa, joista osa
kuuluu koulun kurssivalikoimaan.
Seminaareja on tarjolla niin verkkoteknologioista,
käyttöliittymä- ja käytettävyystutkimuksen alalta kuin
liikkeenjohdollisistakin aiheista.Luentoja liikkeenjohdon
huipulta.
Esimerkiksi viime syksyn yrittäjyysseminaarin puhujien
joukosta löytyivät niin Intelin sijoitusyksikön, Intel Capitalin
johtaja John Miner kuin Mac-evankelistana
kuuluisuuteen noussut Guy Kawasaki, joka myöhemmin on
kunnostautunut riskirahoittajana perustamansa Garage
Ventures -rahaston kautta.
Luentosarja on koululla suuressa suosiossa. Sitä suorittaa
useampi sata opiskelijaa ja yleisön joukossa on aina runsas
joukko kuulijoita opiskelijaympyröiden ulkopuoleltakin - näin
voi päätellä ainakin silmämääräisesti kuulijakunnan ikäjakaumasta.
Kovakaan ei aina vedä
Mutta joissakin tapauksissa kovatkaan nimet eivät saa
opiskelijoita liikkeelle. Osasyy kuulijoiden puutteelle löytyy
varmasti luentojen kellonajoista - toiset ajat sopivat yleisölle
paremmin kuin toiset. Lisäksi seminaarien aihealue
kiinnostaa joskus vain tarkkaan rajattua kuulijakuntaa.
Mutta välillä tulee myös mieleen, että opiskelijat eivät täällä osaa
arvostaa sitä kuinka etuoikeutettuja he Piilaakson
asukkaina ovat.
Kaikki suomalaiset yliopistot ottaisivat eittämättä avosylin
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vastaan esimerkiksi Googlen perustajan Larry Pagen
pitämän vierailuluennon. Jos sellaiseen olisi vain
mahdollisuus.
Stanfordissa asiat ovat toisin. Pagen saaminen
luennoitsijavieraaksi on paikallisille professoreille varsin
yksinkertaista, olihan hän vielä joitakin vuosia sitten koulussa
opiskelijana tietotekniikkaosastolla.
Niinpä tämä nuori miljardööri vieraili äskettäin eräällä tietotekniikan
peruskurssin luennolla. Ja kaikki kurssin opiskelijat eivät
edes vaivautuneet paikalle.
Ilmeisesti tilaisuus kuulla yhtä viime vuosien menestyneintä
yrittäjää ei kiinnostanut tarpeeksi, tai sitten syynä oli luennon
aikainen alkamisaika. Mene ja tiedä.
Vuorovaikutteisuutta?
Vastaavalla tavalla moni muukin luennoitsija saa täällä
luennoida vähemmän täysille saleille, olipa aihe sitten kuinka
mielenkiintoinen hyvänsä.
Toisaalta luennoitsijat eivät täällä aina näe kuinka moni heidän
sanaansa oikein kuuntelee.
Monet luennoista videoidaan ja niitä voi jälkikäteen kuka
tahansa katsella verkosta. Vaikkapa keskellä yötä, kun
inspiraatio kolumnia varten ei tunnu löytyvän.
Illat täyttyvät tiedosta
Yliopistojen luennot sijoittuvat yleensä aamu- ja iltapäiviin,
jolloin kaikki työssäkäyvät eivät pysty saapumaan paikalle.
Työmyyrät eivät toki hekään jää osattomaksi laajasta iltaluentojen
tarjonnasta.
PARC-tutkimuskeskus on maailmanlaajuisesti kuuluisa
tutkimustuloksistaan, ja paikalliset tuntevat sen myös
useiden kiinnostavien luentosarjojen pitopaikkana.
Erinomaisia luentoja järjestetään myös Mountain Viewssa
sijaitsevassa tietotekniikan museossa.
Suomessa laadukkaat yleisöluennot ovat harvinaisuuksia.
Niitä soisi järjestettävän useamminkin. Ei pelkästään niissä
pidettävien esitelmien takia, vaan tilaisuudet ovat myös oiva
tilaisuus kasvattaa ja ylläpitää omaa suhdeverkostoa.
<hr>Hartti Suomela työskentelee Nokian Piilaakson
yksikössä tutkimustehtävissä.
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