
Sunnuntai

Tiina 
Knaappila

>>  Uutisraivaaja on 
Helsingin Sanomain 
Säätiön kilpailu, joka 
etsii uusia ideoita 

ja innovaatioita journalismiin. 
Mäntyharjussa asuva Jos Schuur-
mans on valittu kymmenen fi na-
listin joukkoon.

Voittaja julkistetaan syyskuussa, 
mutta Schuurmans ei aio jäädä 
odottamaan ”jackpotia”, vaan etsii 
jo yhteistyökumppaneita ideansa 
kehittämiseen. Samalla, kun hän 
lähetti keksintönsä kilpailuun, hän 
julkaisi sen blogissaan.

Näin hän uskoo parhaiten löy-
tävänsä yhteistyökumppanit, joita 
asia kiinnostaa.

– Uskon, että tämä on uutisorga-
nisaatioille lisäarvo ja -palvelu, ja 
että kaikki tekevät tulevaisuudessa 
jotakin tällaista. Nyt on mahdolli-
suus olla eturivissä, Schuurmans 
sanoo.

IDEAN NIMI on Gestures eli suo-
meksi Eleet. Se on uutisseula, joka 
etsii käyttäjälleen sopivimmat 
uutiset netin tietotulvasta. 

Suositukset tai ehdotukset 
käyttäjää kiinnostaviksi uutisiksi 
perustuvat nettikäyttäytymiseen 
eli miten käyttäjä jakaa, twiittaa tai 
kommentoi.

Schuurmansilla on kokemusta 
suositusteknologiasta, sillä hänen 
Cluetail-yrityksellään on palvelu, 
joka seuloo nettitietoa sisällön 
perusteella.

UUTISRAIVAAJAAN osallistuva 
innovaatio yhdistelee ja vertaa 

Jos Schuurmans haluaa tarjota
oman uutispaketin netin käyttäjälle
Mäntyharjulainen 
Jos Schuurmans kek-
si, kuinka suodattaa 
uutisia nettikäyttäy-
tymisen perusteella. 
Idea kisaa Uutis-
raivaajan voitosta.

>>  Uutisraivaaja-kilpailu

Jos Schuurmans on saanut työtilan kotipaikkakunnaltaan. Aikaisemmin Mikkelissä työskennelleen yrittäjän toimitilat ovat nyt Pyhäveden rannalla Mäntyharjussa entisellä ken-
kätehtaalla.

>>  Jos Schuurmans
Syntynyt Arcenissa, Hollannin 
lounaisosassa. 

Asuu Mäntyharjussa.

Perusti pari vuotta sitten yrityk-
sen Cluetail Ltd.

Perheeseen kuuluvat vaimo 
Minna Ojamies sekä kolme alle 
kouluikäistä lasta.

TIINA KNAAPPILA

nettikäyttäytymistä, sillä uutis-
tarjontaa ei voi tehdä samalla 
tavalla kuin esimerkiksi Amazo-
nin tai muiden nettikauppojen 
suosituksia.

Niissä asiakas valitsee tietyn 
tuotteen ja saa vinkin muista 
mahdollisesti kiinnostavista tuot-
teista. Ne ovat kiinnostaneet myös 
10 000 muuta ensimmäisen tuot-
teen valinnutta.

– Se ei toimi uutisissa, sillä ne 
ovat tuoreita. Ei niitä ole valinnut 
10 000 käyttäjää ennen sinua.

– Katsomme siis sosiaalisen 
median eleiden kautta, mikä 
käyttäjää voisi kiinnostaa. Kaikki 
netissä tekemäsi toiminnot kerto-
vat jotakin sinusta.

Mitä enemmän laitteella on 

käyttäjiä, sitä tarkempia suosituk-
set ovat. Vertailupohja ratkaisee.

JOS HALUAA uutisiinsa vaihtelua, 
voi kääntää koneen yllätysnappia 
haluamaansa suuntaan. Silloin 
joukkoon tulee odottamattomia 
ehdotuksia.

Schuurmansin idoli, newyorki-
lainen professori Clay Shirky on 
sanonut, ettei ongelmamme ole 
tietotulva, vaan suodattimet.

– Tämä on suodatin. Jos onnis-
tumme siinä, pärjäämme.

– Minulle netin iso lupaus on 
se, että sieltä saa sitä, mikä eniten 
kiinnostaa. No more, no less.

SCHUURMANS on kansalli-
suudeltaan hollantilainen. Hän 

Minulle netin iso 
lupaus on se, että 
sieltä saa sitä, mikä 
eniten kiinnostaa. 
Jos Schuurmans

”
Helsingin Sanomain Säätiön kil-
pailu.

Kilpailuun osallistui 257 hake-
musta.

Voittaja julkistetaan 15.9.2011.

Pääpalkinto 250 000 euroa.

Jatkoon päässeet saivat 10 000 
euron tuen innovaationsa kehittä-
miseen.

Innovaation pitää perustua avoi-

meen lähdekoodiin.

Se pitää ottaa käyttöön Suomessa.

Kilpailun esikuva on yhdysvalta-
lainen, vuosittainen Knight News 
Challenge.

Se on tuottanut esimerkiksi sijain-
tiin perustuvan palvelun, joka 
kerää paikalliset uutiset verkon 
materiaalista.

tapasi kilpailun järjestäjät ja toi-
set fi nalistit yhtä lukuun otta-
matta viime viikolla.

– Olin joukon ainoa ei-suoma-
lainen ja luulen, että olin myös 
ainoa maaseudun edustaja. Muut 

olivat lähinnä pääkaupunkiseu-
dulta.

– Tuomaristo piti ideaani vai-

kuttavana. Konsepti on selkeä ja 
valmis, mutta tekninen kehittely 
vaativaa.

TAMPERE.  Auton alle jäänyt vii-
sivuotias poika kuoli vammoi-
hinsa, kertoi Aamulehti lauan-
taina. Onnettomuus sattui tors-
taina Tampereen Kalkussa.

Poika lähti ylittämään katua 
eikä huomannut takaa tulevaa 
autoa. Auto törmäsi poikaan, 
joka lensi konepellille ja siitä 
katuun.

Parikymppistä mieskuljetta-
jaa epäillään liikenneturvalli-
suuden vaarantamisesta ja kuo-
lemantuottamuksesta. STT

Auton alle jäänyt 
viisivuotias kuoli 
vammoihinsa

HELSINKI. Poliisi kuunteli 
viime vuonna reilun 600:n 
rikoksesta epäillyn puhelinta. 
Sisäministeriön mukaan määrä 
on hivenen suurempi kuin 
toissa vuonna. 

Valtaosa telekuuntelusta liit-
tyi törkeiden huumerikosten 
tutkintaan.

Poliisin televalvonnan koh-
teena oli viime vuonna 1 400 
ihmistä. Televalvonnalla selvi-
tetään esimerkiksi sitä, mihin 
liittymästä on soitettu ja missä 
soittoon on vastattu. STT

Poliisi kuunteli 
viime vuonna 600 
ihmisen puhelinta
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