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MITÄ TEEN JA HALUAN TEHDÄ/TARJOTA?
Elämäntapakoodarina haluan olla hyvässä tiimissä luomassa hienoja projekteja joissa pysyy alan kehityksen
mukana. Nykytyöt painottuvat ylläpitoon, ja isossa korpo raatiossa on softakehitys vain sivujuonne. Käytän
paljon omaakin aikaa pitääkseni osaamiseni ajan tasalla. Olen FullStack-kehittäjä, parasta osaamistani on
HTML5/CSS3/Javascript/AngularJS + .NET REST ja SOAP . Javaa olen tehnyt vuosikausia, en viime vuosina.
Etätyö 2pv/vko, yht.30h/vko olisi minulle optimi.
Minulla on myös yritys alihankintatöitä ajatellen.
KEHITYSYMPÄRISTÖT, TEKNIIKAT




Käyttöjärjestelminä Intel iRMX86, MS-DOS, OS/2, MS Windows, Windows Mobile 6, vähän Linuxiakin,
jopa Macia. Viime aikoina pääasiassa .NET-sivustoja ja SOAP-palveluita C#:lla.
Kielet PL/M, C/C++, Visual Basic, Borland Delphi, Java EE (Struts, JSF) , .NET C#, (PHP,) XML,
HTML5/CSS3 , Javascript . Tein hiljattain omalla ajalla kattavan AngularJS / REST -projektin.



Tietokantoina pääasiassa MS SQL Server, myös Oracle.



Olen kaikilla työpaikoilla ajautunut infran kehit tämiseen ja tukemiseen. Osaan VMwaren perustat.

TYÖKOKEMUS

Nextpark Oy

OTOna pilvipalvelun ”DevOps”

2010-

Sycon Oy -> EDS Finland -> Hewlett-Packard Oy (yritysostoketju)
Kehittäjänä
1994-2015
Räätälöityjä ohjelmistoja. Projekteja:

Fujitsu/TeamWaren TeamMailin porttaus Maciin, C++ .

Suomen Pankille sekkitilijärjestelmä, Windows-palveluprosessi C:llä.

Nokian tutkimuskeskukselle web-pohjainen videovuokrausjärjestelmä, ja perheen taulutietokone.
Molemmat liikaa aikaansa edellä...C:tä, javaa.

SmartTrustille SMS-pohjainen turvallinen mobiilimaksujärjestelmä . Liikaa aikaansa edellä...C:tä.

WAP-liitäntä Exchangeen ASP/VB.

”Fleet management” GPS:llä (GIS) Windows Mobileen C:llä.

Vuodesta 2000 joukko .NET- ja J2EE-projekteja erinäisille asiakkaille.

Nokia (Information systems/Personal systems/Data), ICL

1983-1994

Systeemisuunnittelijana
Mukana tekemässä MikroMikkoon käyttöjärjestelmää ja NetNetiä. Osana tiimiä joka loi tuolla pohjalla
Ruotsin verohallinnon päätejärjestelmän, sittemmin siitä kokonais vastaava. PL/M, Assembler, C. Portattiin
vielä OS/2:hen.
Tyytyväinen asiakas on minulle ykkösprioriteetti, joitain diplomejakin olen siitä saanut.
KIELITAITO


Ruotsi, suomi äidinkielet



Englanti lähes äidinkielen tasoinen, saksa ruostunut tyydyttäväksi.

KOULUTUS

Teknillinen Korkeakoulu
Dipl.ins. (Tietoliikenne)

1986

HARRASTUKSET / VAPAA-AIKA

Urheilu, liikunta : Monia kesä/talvi/ulko/sisälajeja, pääasiassa kestävyysurheilua. Maratoni lla kilpailin (2.37).
Kunnes vammauduin verisuonitaudin seurauksena 2007, nyt kävelen hitaasti kepeillä, ulkona kelaan. Kuljen
autolla, autopaikan on oltava lähellä. Olen 60%-osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Omalla päätöksellä voin tuon
hyllyttää ja siirtyä pidempiin viikkoihin. Nykytyönantajalla ei vain ole tähän tarpeeksi töitä tarjolla. Omat
opiskelut mukaan lukien työviikkoni ovat välillä lähes täysmittaiset.

Seuratoiminta / luottamustoimet, yleiset : Poikani pelatessa jalkapalloa ja jääkiekkoa 1995 -2007 olin
valmennus-, johto- ja infotehtävissä. Pidin molemmille joukkueille sivustoja, kuulemma ”Joukkuesivujen
aatelia” http://cwendell.net. Perustin sekä FC Honka r.y:n että Jäähonka r.y:n seurasivustot.
Lastemme päiväkodin perustimme vaimoni kanssa itse, kun paikkoja ei saanut mielekkäältä etäisyydeltä .
IT ja muukin tekniikka, lukeminen, perhe, mökkeily, matkustaminen, luonto, yhteiskunta.
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WHAT DO I WANT AND EXPECT?
Coding is always what I like to do. Preferably in a team where everyone’s strengths benefit the whole
work process. I want to continue keeping up with the newest sw development tech.

At best I’m a FullStack developer, mostly HTML5/CSS3/Javascript/AngularJS + .NET REST and SOAP.
It’s been a while since I coded Java, but have done that for several years.
Optimally my work-week would be 30h, including some telecommuting days.
I have a company for contractor work.
DEVELOPMENT PLATFORMS, TECHNOLOGIES




Operating systems; Intel iRMX86, MS-DOS, OS/2, MS Windows, Windows Mobile 6, bit of Linux,
some Mac. Currently mostly .NET -sites and –services with C#.
Languages used: PL/M, C/C++, Visual Basic, Borland Delphi, Java EE (Struts, JSF) , .NET C#, (PHP),
XML, HTML5/CSS3, JavaScript. Just completed an AngularJS / REST project in my own time.



Databases: MS SQL Server, Oracle.



Where ever I’ve worked, I have been helping in maintaining the infrastructure. I know my way
around VMware.

JOB EXPERIENCE

Sycon Oy -> EDS Finland -> Hewlett-Packard Oy ( acquisition chain )
Software developer
Customer specific projects, as in

1994-2015



Porting Fujitsu/TeamWare’s TeamMail to Mac, C++.



Bank of Finland’s account communication with operating banks , Windows service, C.



Nokia Research Center: web-based streaming video rental service. And system sw for a family
tablet. Ahead of their time...C, java.



SmartTrust: SMS based safe mobile payments. Ahead of its time...C.



WAP interface to MS Exchange, ASP/VB.



GPS based ”Fleet management” (GIS). Proof of Concept for Windows Mobile, C.



Since year 2000, all sorts of .NET- and J2EE projects for customers.

Nokia (Information systems/Personal systems/Data), ICL

1983-1994

Software developer
In the team that built the OS and Net OS on top of Intel’s iRMX for Nokia’s first x86 -based PCs. This
was the foundation for Sweden’s tax authorities’ terminal system. PL/M, Assembler, C. Ported to OS/2.
The customer is always my #1 priority.
LANGUAGES, HUMAN


Native Swedish, Finnish



English of course



German fading slowly due to lack of use.

EDUCATION

Helsinki University of Technology (today’s Aalto University)
M.Sc. (Telecommunications)

1986

REAL LIFE

Sports, exercise : Mainly endurance. Marathon PB in the 80’s 2.37.40.
Until I was disabled by a spinal blood vessel malformation in 2007, walking slowly with canes now. Can
only move short distances outdoors, so I need a car parki ng slot close to wherever I go.

Community, club activities, other
Coaching and managing my son’s competitive football and ice hockey teams 1995 -2007.
I created and maintained web sites for those teams, as well as for the big clubs that the teams were
part of.
The kindergarten we founded in the early nineties is still going strong.
ICT and other technologies, reading, chilling with family, travelling, nature, politics.

