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17:30 <Sthjs> mutta käytännössä siis kuitenkin sukupuoli vaikuttaa esim. siihen mitä ihmiseltä 
odotetaan? 

17:31 <V1> Jossain määrin 

17:31 <V1> Naisille ei välttämättä edes suostuta selittämään asioita 

17:32 <V1> Henk. koht ei ole kokemusta, mutta oon lukenukuullu kun jopa naiset sortaa naisia tuolla 
tavalla. 

17:33 <Sthjs> ookoo 

17:33 <Sthjs> jos miettii tietokonetouhuja niin onko siinä jotain erityispiirteitä? 

17:33 <Sthjs> vai onko se samanlaista kuin missä tahansa? 

17:34 <V1> emt 

17:35 <Sthjs> mut kuitenkin, että suhun suhtaudutaan eri tavalla tietokoneen käyttäjänä kun oot 
nainen? 

17:35 <V1> Suomessa ei 

17:35 <V1> Mutta ulkomailla voi olla erilaista 

17:36 <Sthjs> millä tavalla? 

17:36 <Sthjs> tai siis jotain konkreettisia esimerkkejä? 

17:37 <V1> No esim. jos sä soitat johonkin tekniseen tukeen niin naisille saatetaan antaa 
puuttellisempia ohjeita (ts. ei oikeeta troubleshootingia. "Käynnistä se vain uudelleen") 

17:37 <V1> Yhden tutun (pitäs kai sillekkin vinkata tästä...) mies kieltäytyy puhumasta sen kanssa 
koodista 

17:38 <Sthjs> tuleeko muuta mieleen? 

17:38 <V1> eip 

17:39 <Sthjs> onko linux tai foss -porukoissa jotain eroa? 

17:39 <V1> (Tosin titekanavilla joskus näkee tätä "nainen kuuluu keittiöön"-mentaliteettia, mutta 
oon koittanu ottaa sen huumorilla...) 

17:39 <V1> Ei 

17:39 <V1> kai 

17:40 <Sthjs> luuletko et se on huumoria? 

17:40 <V1> Emmä tiedä 

17:41 <V1> ainakin mä toivon että se on huumoria :P 

17:41 <Sthjs> joo :P 

17:41 <Sthjs> jees 

17:41 <V1> Onhan se aika paskamaista semmosta, mutta kuitenkin toivon ettei kukaan ole tosissaan 


