LEHDISTÖTIEDOTE
24.9.2010

Tiedote 24.9.2010
Vapaus edistää luovuutta: uusin VALO-CD suunnattu luovan alan ihmisille
VALO-CD-projekti (www.valo-cd.fi) julkaisi kuudennen version parhaiden avointen ohjelmien
kokoelmastaan. Projektin tarkoitus on levittää ilmaisia, innovatiivisia ja turvallisia ohjelmistoja
suomalaisille.
Uusi versio on suunnattu luovan alan ihmisille. Levyllä on mukana ohjelmia, joilla voi tehdä
käsikirjoituksia, taittaa kirjoja ja lehtiä, luoda monentyyppistä grafiikkaa sekä käsitellä ääni- ja
kuvatiedostoja ammattimaisesti. Levyllä on myös mukana FLOSSmanuals-projektissa tehtyjä
suomenkielisiä oppaita, joissa neuvotaan tarkemmin, miten käyttää VALO-CD:llä olevia ohjelmia
luovassa työssä.
Ilmaisten tietokoneohjelmien tuoman välittömän hyödyn lisäksi ohjelmista on saatavissa myös
erityisiä pidemmän aikavälin hyötyjä, kuten luovuuden ja innovatiivisuuden edistäminen sekä
tieteellinen avoimuus ja toimittajariippumattomuus. VALO on lyhenne sanoista vapaat ja avoimen
lähdekoodin ohjelmat.
– Linux-käyttäjät ovat voineet nauttia hyvin edistyksellisestä tietotekniikasta jo vuosien ajan.
Esimerkiksi Pixar ja DreamWorks tekevät suuria Hollywood-produktioita Linuxilla. Tarkoituksemme
on valistaa suomalaisia alan ihmisiä näiden työkalujen saatavuudesta, sillä niitä ei opeteta
riittävissä määrin alan oppilaitoksissa Suomessa, kertoo projektin vetäjä Otto Kekäläinen. Luovuus
ei saisi rajoittua muutaman ohjelmistovalmistajan tuotteiden ominaisuuksiin. Aidosti luovan
henkilön ainoa rajoite on mielikuvitus.
VALO-CD toimii Windows-käyttöjärjestelmässä ja sen voi ladata ilmaiseksi osoitteesta www.valocd.fi tai tilata postitse 10 euron hintaan. Levyä voi myös lainata kirjastoista ja ostaa kirjakaupoista.
VALO-CD:tä tukeva Suomen avoimen koodin keskus COSS näkee projektissa useita hyviä puolia.
– VALO-CD edistää avoimen lähdekoodin idean ja ohjelmien tunnettuutta sekä kotikäyttäjien että
organisaatioiden keskuudessa. On tärkeää, että meillä on taho, joka valikoi suomeksi käännetyt,
helppokäyttöiset ja kypsät ohjelmat lukuisista vaihtoehdoista ja tarjoilee ne kaikkien saataville,
kommentoi avoimen lähdekoodin asiantuntija Matti Saastamoinen COSSista.
VALO-CD aloitti toimintansa kesällä 2008. Sen tavoitteena on edistää Suomen tietoteknistä ja
taloudellista kehitystä tarjoamalla vapaita tietokoneohjelmia. Projekti ei tavoittele taloudellista
voittoa. Projektin taustalla on useita alan yrityksiä ja järjestöjä.
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