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Teppo ja 40 tietokonetta
Erkkilä Mattias
MATTIAS ERKKILÄ "Aikana ennen internetiä ihmiset harrasti tällaisia", Teppo Oranne sanoo ja
osoittaa kellarikomerossa sijaitsevaa kaappia, jossa emolevyt, johdot ja modeemit lojuvat hallitussa
epäjärjestyksessä.
Kaapissa sijaitsee Metropolisähköpostin neljäkymmentä tietokonetta käsittävä laitteisto. Metropoli
tarjoaa käyttäjille sähköpostiosoitteen, keskusteluryhmiä ja laajan valikoiman erilaisia tiedostoja.
Metropolin kautta ei pääse surfaamaan internetin wwwsivuille.
"Käyttö on aina ollut ilmaista. Halukkaat voivat maksaa sadan markan vapaaehtoisen jäsenmaksun",
Oranne sanoo.

Käyttäjäksi kuka tahansa Käyttäjäksi pääsee periaatteessa kuka tahansa
tietokoneen omistaja. Muutama huono kokemus on kuitenkin johtanut siihen, että
nykyisin Oranne toivoo uusien käyttäjien tuntevan jonkun vanhemman
Metropolin käyttäjän. "Tämä johtuu siitä, että minua on uhattu kolme kertaa
oikeustoimilla, kun joku häirikkö on kirjoitellut loukkaavia viestejä
keskusteluryhmiin." Metropolilla on tällä hetkellä aktiivisia käyttäjiä kolmisen
tuhatta, ja päivittäisiä yhteydenottoja tulee noin 1 500. Käyttäjiä palvellaan
kuudentoista modeemilinjan avulla, ja viisitoista henkilöä voi samanaikaisesti
käyttää Metropolin palveluja internetin kautta. Ilmaisuus on Oranteelle tärkeää,
eikä Metropolin tulevaisuuteenkaan kuulu kaupallisia suunnitelmia: "Minä en
halua myydä ihmisille mitään. Töissäkin minulla on vapautus myyntihommista."
Metropolin talous pysyy pystyssä lähinnä vapaaehtoisten maksujen ja
sponsoroinnin varassa. Tietokoneet on koottu sieltä sun täältä, ja verkkoyhteyskin
on ilmainen. "Tämä on tällainen tietokoneiden kaatopaikka. Muuten vanhentunut
kone on usein täällä vielä käyttökelpoinen." Tiedostonhaku suosittua Metropolin
suosituin käyttömuoto on tiedostojenhaku. Teppo Oranteen mukaan valikoimista
löytyy "kaikkea muuta paitsi pelejä ja kuvia". Käyttäjät hakevat Metropolista
paljon esimerkiksi uusimpia virustentorjuntaohjelmia. Metropolin parhaana
puolena Oranne pitää palvelun omia keskusteluryhmiä. Keskustelua käydään
edelleen aktiivisesti, vaikka internetin tulo onkin vähentänyt niiden suosiota.
"Siellä keskustellaan kaikesta aina tietotekniikasta lastenhoitoon. Eniten hyötyä
on kuitenkin siitä, että keskusteluryhmissä voi kysellä neuvoja
tietokoneongelmissa." Suuri osa Metropolin käyttäjistä työskentelee tietokoneiden
parissa, ja keskusteluryhmissä jaetaan asiantuntemusta sekä ratkotaan yhdessä
muiden ongelmia. "Se on parhaita tunteita, kun saa ratkaistua pahan ongelman ja
pelastettua toisen ihmisen päivän", Oranne sanoo. Käyttäjinä myös Valamon

munkkeja Tietokoneammattilaisten lisäksi Metropolin käyttäjien joukossa on
muun muassa Valamon luostarin munkkeja. Luostarin wwwsivutkin sijaitsevat
Metropolin palvelimella. Metropolin käyttäjillä on tapana kokoontua muutaman
kerran vuodessa tapaamaan toisiaan myös silmästä silmään: "Yleensä ollaan
menty johonkin baariin. Hauskaa on ollut." Teppo Oranne harhautui
tietokoneiden pariin 1988, kun opiskelua varten tuli ostettua tietokone
kirjoituskoneeksi. Ensimmäiseksi Oranne kuitenkin purki koneen osiin, ja vuotta
myöhemmin hän jo korjasi tietokoneita työkseen. "Minä en ole itse asiassa
koskaan tehnyt tietokoneella mitään, enkä esimerkiksi osaisi opettaa ketään
käyttämään tekstinkäsittelyohjelmaa", hän hymähtelee. Metropoli astui Oranteen
elämään viisi vuotta sitten: "Silloinen ylläpitäjä halusi lopettaa, ja hetken
mielijohteesta lupauduin jatkamaan." Metropoli vie kaiken vapaaajan, mutta
Oranne ei haaveile lopettamisesta. "On tätä nyt tullut niin pitkään tehtyä, että
eläkeikään on pakko jatkaa. Sitä paitsi minä harrastan työntekoa." Metropoli on
myös Oranteelle eräänlainen käyntikortti: "Teen tätä myös siksi, että näitä
hommia ei opi kuin tekemällä."

