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”Pääkirjoitus”
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Vaalien lähestyessä noin kuukausi sitten päätin mielenkiinnosta seurata raatihom-
miin käyttämääni aikaa. Otin käyttööni Toggl-palvelun, johon kirjasin muutamana 
kertana viikossa edellisinä päivinä tekemäni raatiin tai puheenjohtajan virkaan 
liittyvät tehtävät. Koska tein kirjaukset jälkikäteen, on moni pieni tehtävä jäänyt 
kirjauksesta pois, mutta pyrin sisällyttämään suurimman osan vähintään tunnin 
yhtäjaksoisista tehtävistä.

Tein kirjauksia noin kuukauden ajalta (21.10.-16.11.2018) ja kirjasin alunperin ylös 
yhteensä noin sata tuntia kiltaan käytettyä aikaa. Tätä artikkelia varten päätin 
kuitenkin rajata tarkastelun ja luokitella kirjaukset joko yleisesti raadille kuuluviin 
tai puheenjohtajan virkaani liittyviin tehtäviin, minkä jälkeen tarkasteluun jäi 78 
tuntia työtä. Esimerkiksi raadin ja killan kokoukset luokittelin yleisiin raadin teh-
täviin, sillä niissä olisin paikalla virasta riippumatta, kun taas kokouskutsut ja muu 
kokouksiin valmistautuminen päätyi puhishommien puolelle. Kaiken kaikkiaan 
jakauma oli yllättävän tasainen: 39,5h puhishommia ja lähes saman verran yleisiä 
raadin tehtäviä.

Syksy yllätti puheenjohtajan ‒ taas 
PUHISPALSTA

Joka vuosi edeltäjät varoittelevat seuraajiaan raadissa, että vaikka syksy ei 
paperilla näytä työläältä, on se usein hallitukselle yllättävän raskas. Tiesin 
tämän jo omastakin kokemuksesta, mutta yllätyin silti siitä, kuinka paljon 
aikaa esimerkiksi erilaiset kokoukset syksyllä vievät.
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Puheenjohtajan tehtävät

Kaiken kaikkiaan sekalaisiin juokseviin 
asioihin kirjasin 18 tuntia työtä. Tähän 
sisältyy esimerkiksi sähköpostiviestien 
lähettelyä, virallisempia yhteydenottoja 
Telegrammitse, lyhyitä tapaamisia ja 
tiedotteiden kirjoittamista.

Vaaleja valmistelevia tuntikirjauksia 
olen tehnyt yli seitsemän tunnin edestä. 
Tämä sisältää vain ajat, joina oikeasti 
tuotin vaaleja varten jotain materiaaleja 
tai tapasin ihmisiä, minkä lisäksi lyhy-
empi sessioita ja ajatustyötä on tehty 
vähintään toinen työpäivällinen.

Näiden lisäksi käytin yhtenä viikkona yli 
kuusi tuntia AYY järjestörakenneuudis-
tuksesta kokoustamiseen ja workshop-
paamiseen. Yhteensä puheenjohtajan 
virkaan liittyviä kokouksia tuli kymme-
nen tuntia, josta loput ovat dekaanilou-
nas ja Neuvoston kokous.

Raadin tehtävät

Puheenjohtajan tehtävät 39:30

AYY rakennekeskustelu 6:00

Dekaanilounas 2:00

Juoksevat asiat 18:00

Kiltaneuvoston vierailun 
järjestelyt

3:00

Kokouskutsun viimeistely ja 
tulostus

0:30

Neuvoston kokous 2:00

Raadin kokouksen kutsut 1:00

Vaalikokouksen ja -panee-
lin kutsut

1:30

Vaalien valmistelu 5:30

Raatilaisen tehtävät 38:30

Hiukkassauna 3:00

Juoksevat asiat 1:00

Raadin kokous 9:00

Sekalaiset projektit 9:30

Vaalikokous 11:00

Vaalipaneeli 5:00

Muut raatitehtävät koostuvat hyvin 
pitkälti kokouksista: tarkastelujaksolle 
mahtuneessa neljässä raadin kokouk-
serssa tuli istuttua yhteensä yhdeksän 
tuntia ja vaalipaneelissa sekä -kokouk-
sesssa yhteensä peräti 16 tuntia.

Raadin sekalaisiin projekteihin ja 
juokseviin asioihin kirjasin hieman yli 
kymmenen tuntia. Moni näistä kosket-
taa myös useampaa raatilaista kerralla, 
ja en ryhdy tässä erittelemään näitä sen 
tarkemmin, sillä raativuoden aikana 
on jatkuvasti päällä jos jonkinnäköistä 
yhteistä projektia.
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Tein jo syksyn alussa päätöksen, että pa-
nostan vielä puoli vuotta täysillä kiltaan. 
Katsoessani nyt taaksepäin uskon tämän 
toteutuneen melko hyvin, sillä kun 
laskee kirjaamieni raatitehtävien päälle 
pienet kirjaamattomat menot sekä muut 
kiltahommat (kuten Fuusiovastaavuus), 
uskon, että päästään melko lähelle täysi-
päiväisen työn tuntimääriä. Toki mu-
kaan on mahtunut myös merkittävästi 
hauskanpitoa ja vapaa-aikaa. Jälkikäteen 
ajateltuna myös näihin käytettyä aikaa 
olisi ollut mielenkiintoista kirjata ylös.

Päädyin ottamaan koko syksyn ajalle 
vain viiden opintopisteen verran opin-
toja ja töitäkään en ole tehnyt juuri 
lainkaan. Vaikka jäänkin näin jälkeen 
yliopiston suosittelemasta opiskeluai-
kataulusta, olen linjamme opintoneuvo-
jien kanssa yhtä mieltä siitä, että myös 
kiltahommat ovat arvokas sijoitus ja 
toisinaan opettavat jopa kursseja enem-
män. Suosittelen muitakin opintojen ja 
harrastustoiminnan priorisointiongel-
mien kanssa painivia käymään keskus-
telemassa opintoneuvojien kanssa, sillä 
ainakin itselleni “lupa opiskella hitaam-
min” tuntuu erityisen merkityksellisel-
tä, kun se tulee vuosien kokemuksella 
työkseen opinnoistamme vastaavalta 
henkilöltä.

Yhteenveto Pohdintaa ajankäytöstä

Kulunut kuukausi näyttäisi olleen erityi-
sesti kokousten puolesta poikkeukselli-
sen rankka: yhteensä 35 tuntia pelkäs-
tään pakollisissa kokouksissa istumista. 
Erilaisiin tapahtumajärjestelyihin kului 
kuusi tuntia ja suurin yksittäinen pro-
jekti oli killan vaalit, johon merkitsin 
käyttäneeni ainakin 23 tuntia. Toisaalta 
vääristymää kokousten suuntaan voi 
luoda myös ajankirjaamistyylini, sil-
lä merkitsin ensisijaisesti ylös kaikki 
kerralla paljon aikaa vieneet asiat, kuten 
erilaiset kokoukset ja tapahtumat kalen-
teristani.

Jälkikäteen tarkasteltuna en löytänyt 
raatihommiin käyttämästäni ajasta 
merkittävästi parannettavaa. Tuntikir-
jausten perusteella uskoisin kuitenkin, 
että suurusluokaltaan noin 10-15% 
optimointi olisi paremmalla suunnitte-
lulla, vuorokausirytmillä ja delegoinnilla 
saavutettavissa. Jo yksin syksyn kokous-
ten ja projektien määrä selittää osaltaan 
aikataulutuksen haastavuuden: kokouk-
siin liittyy aina muita ihmisiä ja kun 
tapaamisia joutuu sopimaan sopivasti 
pitkin viikkoa, jää kokonaan vapaita 
“työpäiviä” vain vähän.
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Vuoden ensimmäisessä kolumnissa

vanha käpy peilaili omia

kokemuksiaan tältä keväältä. Vanha

tuttu stressi oli jälleen palannut

kummittelemaan epäonnistuneiden

suunnitelmien ja sairastelujen takia,

eikä mikään tuntunut onnistuneen.

Sisukkaalla opiskelulla, ajoittaisella

kofeiinin liiallisella käytöllä ja

omasta vapaa-ajasta luopumisella

käpy sai kuitenkin tilanteensa

korjattua ja tällä hetkellä

tulevaisuus näyttäytyy ainakin

asteen valoisampana.

Omasta synkeästä kuilustaan

selvinneenä käpy on jälleen alkanut

tarkkailla ympäröivää

opiskelijamassaa. Kauhistuksekseen

käpy on saanut lounaskeskustelujen

ja käytävällä kuultujen

kuiskuttelujen kautta tietoonsa, että

uusia aikapommeja muhii yhteisön

jäsenistössä, erityisesti nuorempien

opiskelijoiden puolella.

Mallilukujärjestys ei ilmeisesti täytä

arkipäivien työtunteja ja ilta-aikaa

tarpeeksi, minkä takia omia

lukujärjestyksen tyhjiä aukkoja on

alettu täyttää seuraavan vuoden

vastaavan ajankohdan pakollisilla

kursseilla enenevässä määrin,

vaikka tällaiselle toiminnalle ei olisi

pakottavaa tarvetta. Vanha käpy

alkaa heti ihmetellä tätä toimintaa:

“Miksi yhä useamman opiskelijan

pitää poiketa mallilukujärjestykset

ottamalla siihen lisää täytettä?

Onko opiskelija-aines todella

Vuoden pimein aika on taas täällä ja sen

mukana kaikkien hyvin tuntema

syysväsymys. Lyhenevät päivät tuovat taas

todellisuuteen skenaarion, jossa opiskelijat

eivät näe päivän valoa saapuessaan

aamuhämärissä jo luennoille ja poistuessaan

sieltä vasta auringon laskettua maillensa.

Keinovalojen loiste mahdollistaa omien

touhujen jatkamisen kodin tai kiltiksen

suojissa luonnollisen valon jo hävittyä

maailmasta, mikä sekoittaa ihmisten sisäisiä

kelloja entisestään. Huomaamatta pienestä

syysväsymyksestä tulee arkipäivää, eikä sitä

osata erottaa heilahduksena normaalista

olotilasta.

Oma jaksaminen ja toiminnan

aikatauluttaminen vaatii erityistä taitoa syys-

ja talviaikoina; eläinten luonnollista

toimintaa säätelevä auringonvalo ei ole

jaksottamassa päivää, minkä takia

pimeydestä selvitäkseen tulisi jokaisen

opiskelijan osata hallita omaa aikaansa

kellotaulun ja kalenterin avulla. Samaan

aikaan syyskausi on monelle Otaniemessä

jännittävää ja jopa stressaavaa aikaa

käynnissä olevien vapaaehtoistehtävien

paketoinnin, ensi vuoden kesätöiden ja

vastuiden alustamisen ja kaikkien käynnissä

olevien projektien takarajojen lähestyessä

vääjäämättä. Kiire, stressi, pimeys, siinäpä

oivat ainekset opiskelijaan, joka on todella

kypsä yliopistoelämään joulun viimein

saapuessa.

Akkujen tyhjentymistä ja omaa

kuormittuneisuutta on hankalaa huomata

kiireestä seuraavan vauhtisokeuden ollessa

päällä. Koko ajan tulisi saada paljon

aikaan, vaikka tekijä saattaa olla

aivan lopussa sisältä. Siksipä Vanha

.
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Käpy kehottaa jokaista kanssaopiskelijaansa pitämään kalenterinsa

mahdollisimman tyhjänä tenttiviikon jälkeen joululomalla. Ottakaa

aikaa itsellenne, antakaa väsymyksen purkautua ja käykää kunnon

sisäinen tutkiskelu siitä, miten hyvin oikeasti jaksatte ja mitä

voisitte tehdä itsellenne, jotta vuosi 2019 olisi mahdollisimman

tuottoisa ja itseänne kehittävä. Jos jokin homma maistuu puulta,

tehkää jotain muuta. Jos saatte jostain harrastuksesta tai vaikkapa

ihmisestä lisää energiaa, varatkaa kalenteristanne enemmän aikaa

heille. Varatkaa myös itsellenne aikaa ja uskaltakaa kohdata

vaikeita asioita. Vähentäkää väsyttäviä ja energiaa itsestänne

imeviä asioita elämästänne, jos pystytte ja tehkää arjen pieniä

tekoja, joilla jaksaisitte kohti valoisampaa aikaa paremmin.

Kirkasvalolamppu yöpöydälle voi olla ihan kelpo joululahja itselle,

minkä lisäksi älylaitteiden ja tietokoneiden sinistä, unen laatua

heikentävää valoa voi vähentää erilaisilla sovelluksilla.

Lyhyesti sanoen...

.

Käpykolumni on vuoden 2018 käsitellyt lähinnä opiskelijoiden

jaksamista ja koettanut tuoda valoon elämäntilanteita, joiden

kanssa kukaan niistä kärsivä ei ole yksin Otaniemessä. Ensi vuonna

kolumni voisi ehkä olla humoristisempi, tai ehkä enemmän

yhteiskuntaa ravistuttaviin asioihin kantaa ottava. Millaisia juttuja

sinä haluaisit kuulla? Laita palautteesi kolumnin sisällöstä Kvantin

toimitukselle ja kerro samalla millaisista asioista haluaisit kuulla

vanhemman opiskelijan näkemystä.

Rauhallista aikaa kaikille kävyille, kävyn aluille ja muille metsän

asukeille!

Grand Old Käpy

Koetko sinä olevasi käpyyntymään päin ja haluaisit jakaa Kvantin

lukijoille kokemuksiasi ja ohjata heidän ajatuksiaan omien

kokemustesi äärelle? Ota yhteyttä Kvantin toimitukseen ja jaa oma

käpyilevä tarinasi.
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Joulu

On pian taas se aika vuodesta, jolloin sanotaan, että on taas se aika vuodesta.

Joulu tulee ja tuo kauden pienet ja suuret riesat mukanaan. Postikortteja

saapuu iso läjä, mistä tulee hieman kiusallinen tunne - itse kun ei tullut niitä

lähetettyä tänä vuonna, eikä itse asiassa muutamana edellisenäkään, ja jos

totta puhutaan, niin ei koskaan. Kuinka tämän kestotilauksen purkaisi, sitä

pohtii. Hieman laiskemmat sukulaiset muistavat tekstiviestein.

Sikojen elämä ei koskaan ole herkkua, mutta joulun alla se on epäilemättä

poikkeuksellisen ikävää. Nasse-parka elää puolisen vuotta ahtaassa sikalassa

lihoten päätyäkseen parilla kympillä jonkun herkuttelijan nassuun. Raavaskin

mies herkistyy joulun alla ajatellessaan naskin karua kohtaloa.

Kirkollisen elämän suunnalla Jeesus-lapsi syntyy jälleen ties monettako kertaa,

virret raikaavat ja koululuokat pakotetaan joulukirkkoon. Tapauskovainen

kansanosa veisaa kirkossa Hoosiannat ja muut päivät vuodesta voikin sitten

viisveisata koko uskonnollisesta elämästä. Ei sillä, että vitutustiski tästä olisi

kovasti pahoillaan.

Joulupukki tuo vanha valepukki tuo lahjoja rikkaiden lapsille eikä

köyhemmässä torpassa viitsi pyörähtääkkään. Kun koulut alkavat ja kiltit

lapset, kirkassilmät, silkohapset vertailevat mitä kukin on saanut, käy petkutus

viimeistään ilmeiseksi. Myös luonto kiittää kaikesta lahjapaperien ja pakkausten

roskasta ja käyttämättönä nurkkaan lojumaan jäävistä härpäkkeistä.

Typerät joululaulut, suklaa, piparit, joulutortut ja muut makeat ja rasvaiset

ällötykset voi nykyisin aikuisen ihmisen itsemääräämisoikeutta nauttiva

kirjoittaja onneksi enimmäkseen väistää. Aina ei ole voinut. Vittu.

Kaikkiaan joulu on ylensyönnin, ylenpalttisen kuluttamisen ja Ylen

joulukalenteriuusintojen aikaa. Lisäksi on pimeää ja kylmää. Onneksi vuosi

vaihtuu pian joulun jälkeen. Ei sillä että silloinkaan olisi valoisaa tai lämmintä,

mutta ainakaan ei taas hetkeen ole joulu.

Vitutustiski
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Mitä metron ja Väreen jälkeen?
rakentuu

Otaniemi
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Kvantin arvio: Rakennusten sĳainnit ovat varsin hyviä, rannan säilyttäminen mahdol-
lisimman ennallaan on tärkeää. SMT:n päässä rantaa joudutaan tosin täyttyämään.
Nykyiset parkkipaikat voivat parhaimmillaan riittää, etenkin Servinkujan kohdalla.

SERVINNIEMI, 3 asuinrakennusta, kaava hyväksytty

Kvantin arvio: Täffän korvaaminen asuinrakennuksilla voisi olla järkevää. Se tulisi
myös toteuttaa ennen Otakaaren muita rakennuksia. Otakaaren metsikköön
rakentaminen katkaisee luontoyhteyden ja vaatinee tien leventämistä.

OTAKAARI JA TÄFFÄ, asuinrakennuksia, suunnitteilla, toteutetaan osissa

Kvantin arvio: ARTSilla ei ole käytettävissä liikaa tiloja, ja erityisesti studioista on
ollut puutetta. Studiot vaativat kuitenkin tilaa, korkeutta sekä kuljetusmahdollisuuksia,
joten sĳainti keskeisellä paikalla on kyseenalainen. Tekee myös Nanotalon
ympäristöstä ahtaan, etenkin kun Raide-Jokeri aloittaa toimintansa.

AALTO STUDIOS, studioita ja muita yliopiston tiloja, valmisteilla

AYY:n, KY:n ja TF:n uusi rakennus, joka sisältää mm. TF:n ravintolan.
Kvantin arvio: Keskeinen sĳainti paikalla, jota ei nyt hyödynnetä kovin hyvin.
Opiskelĳoilla vahva ote suunnittelussa, mutta lopullinen toteutus vielä auki.

OPISKELIJAKESKUS, valmisteilla

Kvantin arvio: Asuntojen sĳoittaminen lähelle metroasemaa ja kampusta tärkeää.
Kehä I voi tunnelin valmistumisenkin jälkeen haitata viihtyisyyttä.

MIESTENTIE, opiskelija-asuntoja, valmis helmikuussa 2019

Kvantin arvio: Asunnot lähellä metroasemaa. Korttelin voimakas tiivistäminen voi
haitata sen viihtyisyyttä.

KEMISTI, asuntoja ja tutkimustiloja, arkkitehtuurikilpailu ratkennut

Kvantin arvio: Parantaa Otaniemen liikenneyhteyksiä entisestään ja mukavoittaa
poikittaisliikennettä, joskaan ei nopeuta matkaa esimerkiksi Leppävaaraan.
Otaniemen pysäkki on kirjaston ja opiskelĳakeskuksen välissä.

RAIDE-JOKERI, pikaraitiotie, rakennustyöt alkavat 2019

Otarantaan on suunniteltu mm. kelluvia taloja ja rakennuksia nykyisen parkkipaikan
päälle. Nämä suunnitelmat eivät kuitenkaan ole nykyisellään toteutumassa, mutta
asemakaava mitä todennäköisimmin uusitaan myöhemmin. Muualle Otaniemeen on
suunnitteila myös paljon muitakin rakennuksia, joista osa on esitelty kartassa
vaaleanpunaisina valkoisella katkoviivalla. Näihin ja muihin suunnitelmiin
voi käydä tutustumassa Paradox City -näyttelyssä Dipolissa 18.1.2019 asti.
Kvantin kommentti: Metron myötä paineet Otaniemen täydennysrakentamiselle
kasvavat. Opiskelĳa-asuntojen ja toimitilojen tarjoaminen, luontokohteiden
säilyttäminen ja liikkumisen helpoittaminen ovat moninainen palapeli, jossa kaikkien
toiveiden kuuleminen on tärkeää.

MUUT SUUNNITELMAT
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“Niiskut ovat hyvin myrkyllisiä!”, 
huudahdat ajattelematta kuin 

selkärangasta.

- Mitä nämä niiskut ovat?

“Minä olen Niisku!”
- Ahaa. Miten tämä liikuttaa minua?

“Ähm katsos: Koska kaikki Niiskut ovat 
myrkyllisiä, ja minä olen Niisku, niin 
minäkin olen myrkyllinen! Ja siksi minua 
ei kannata syödä.” Yllättävä syllogismi 

saa hirviön pään hetkeksi pyörälle.

- En tiedä mitä niiskut ovat, joten en 

voi kiistä niiden olevan myrkyllisiä. 

Koska en tiedä mitä niiskut ovat, 

en voi myöskään kiistää sinun 

olevan sellainen: varmaan itse tiedät 

parhaiten.

“Niin, joten minut kannattaa vapauttaa!”
- Mutta tiedän kyllä että sinä et ole 

myrkyllinen. Joten aion syödä sinut, 

vaikka en tiedä miksi.

Sinut syödään seremonioitta.

Rauhallinen päiväkävelysi 
puistossa keskeytyy kun 
suunnaton hirviö nappaa 
sinut kelmeään kouraansa. 
Yllättäen roikut ammottavan 
ja hampaisen suun äärellä. 
Vaistomaisesti huudahdat: 
“Ei! Älä syö minua!”

Hirviön kulmat painuvat 
kasaan, ja se nostaa sinut 
ulos kidastaan kysyäkseen: 
“Miksi ei?”, samalla tuijottaen 
tarkkaavaisena, silmät kierossa, 
mutta naulattuna sinuun.

Et ollut miettinyt tätä näin 
pitkälle. 

HIRVIÖ

”Minä olen oma olentoni, jolla on 
itseisarvo ja oikeus olla olemassa!”, 
järkeilet hirviölle.

- Mitä tarkoitat?

“On siis väärin syödä minua, koska se 
rikkoo minun erottamattomiani ihm- siis 
olento-oikeuksiani.”
- Ahaa. Miten tämä liikuttaa minua?

“Noh siis on epäeettistä syödä toisia.” 
- Ymmärrän tämän epäeettisyyden, 

mutta tosimaailmassa joudutaan 

tekemään joskus kompromisseja.

“Mikä kompromissi se on, että minut 
syödään elävältä?!”
- Kompromissi minun nälkäni ja 

eettisyyteni välillä: voin olla eettinen 

sitten kun olen vähemmän nälkäinen.

Syötyään sinut hirviö potee 

kompromissinomaisesti huonoa 

omaatuntoa hetken.
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“Minä voin olla hyödyksi sinulle!”, ehdotat 

kuin neuvotellen.

- Miten? Mitä sinä voit tehdä?

“Mitä sinä tarvitsisit?”
- Tykkään syödä ihmisiä. 

“Minä voisin… käyttää 
systeemianalyysitaitojani, ja optimoida 
syömiesi ihmisten määrän ja laadun. Value 
from life, value from society!” Hirviö tuntuu 

innostuvan pörinäsanoista, vaikka se ei 

selkeästi ymmärräkään niitä täysin.

- Ja sinä voit oikeasti tehdä tämän? 

Houkuttelevaa. Voinko syödä sinut kun 

työ on valmis?

Järjestätte hirviön kanssa 

paperityöt kuntoon, ja tämä 

tarjoaa sinulle vaatimattoman uran 

ihmissyöntianalyytikkona. Työ on lopulta 

mielenkiintoista, mutta ikäväsi koostuu 

yksinomaan ihmisten tehokkaammasta 

tarjoilusta hirviölle. Lopuksi olet niin 

vanha ja sitkas, ettei hirviö suostu enää 

syömään sinua. Voitto!

 

 “Syödyksi tuleminen sattuu ja 
pelottaa minua!”, vetoat hirviöön 

paatoksellisesti.

- Hmm ymmärrän, se tosiaan 

kuulostaa ikävältä.

Hirviö on yllättävän empaattinen, 

joten päätät puskea lisää.

“Myös tämä roikottaminen on 
ikävää ja kivuliasta”, voivottelet 

kiemurrellen kuin tuskissasi.

Hirviö laskee sinut hellästi 

maahan, ja nouset hiljalleen 

pystyyn. Hirviö vakuuttelee: 

- En aio syödä sinua, ei syytä 

pelkoon. Voit poistua rauhassa.

Teet pienen hatunnostoeleen kuin 

kiitoksena, ja sanomatta mitään 

käännät selkäsi kävelläksesi pois. 

Olet uskomattoman helpottunut: 

kukapa olisi arvannut empatian 

toimivan!

Selkäsi takana hirviö ojentaa 

pitkän kätensä, ja nopealla viillolla 

erottaa terävällä kynnellään pääsi 

muusta tuoreesta ruumiistasi, 

kivuttomasti ja yllättäen. 
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Hottiksen hyvinvointikilpailu on elänyt pitkään vanhempien kiltalaisten tarinoissa,
ja toiveita sen comebackistä on kuulunut jo pitkään. Viimeksi keväällä 2015
järjestetyssä kisassa pisteet merkattiin Google Formseilla, ja pistekategorioina
toimivat liikunta, josta sai euforiapisteitä ja alkoholi, josta sai rappiopisteitä.
Palkintoja jaettiin euforia- ja rappiosarjojen lisäksi moraalisarjassa, joka koostui
molempien pisteiden summasta. Kilpailu jäi kuitenkin tauolle yli kolmeksi
vuodeksi, sillä nuorempia kiltalaisia ei saatu enää innostettua kisaamaan.

Kategorioita ideoidessa ja eri vastausvaihtoehtoja pisteyttäessä törmättiin moniin
yllättäviinkin haasteisiin. Liikuntaa ja alkolinkäyttöä voi mitata numeerisilla
suureilla, joiden perusteella myönnetään pisteitä, kuten liikunnan määrä tunneissa
tai nautittujen alkoholiannosten määrä. Kuitenkin esimerkiksi stressi on täysin
subjektiivinen asia, jota mitataan lähinnä fiilispohjalta. Vaikka aikuisten
suositellaan nukkuvan 7-8 tuntia yössä, todellisuudessa jokaisen tarvitsema unen
määrä on yksilöllinen ja unesta saatuun terveyshyötyyn vaikuttaa myös unen laatu.
Tämän lisäksi pohdittiin, onko kilpailun tarkoituksena palkita ihmisiä siitä, että
heidän elintapansa vastaavat asiantuntijoiden suosituksia vai riittääkö se, että
kohentaa omia elintapojaan verrattuna aikaisempaan? Onko hyvinvointia
mahdollista mitata mitenkään? Onko hyvinvoinnista

Tämän vuoden Hottiksen kiikareissa oli jo vuoden alussa hyvinvointikilpailun
henkiin herättäminen. Alusta asti oli myös selvää, ettei pisteitä voitaisi enää tänä
päivänä kirjata Google Formseilla, vaan kirjausalustana täytyisi toimia tämän
hetken kuumin ja multibottisin media, Telegram. Lisäksi hyvinvointiin liittyviä
pistekategorioita haluttiin laajentaa liikunnasta ja alkoholin käytöstä myös muihin
elämän osa-alueisiin. Hottiksen pöhinätiimi iski päänsä yhteen, ja lopulta
päädyttiin kuuteen eri kategoriaan. Liikunnan ja alkoholin rinnalle tuotiin uni,
ruoka, stressi ja vapaa-aika. Samalla päätettiin, että kaikissa kategorioissa saisi
pisteitä kerran päivässä, jotta pisteiden merkkaamisessa säilyisi hyvä rutiini.

ed
es
m
illään

tap
aa
järkevää?

Ä
ääää.

kisaam
inen
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Pitkällisen pohdinnan jälkeen päädyttiin pisteytyksessä yllättävän hyvin toimivaan
sillisalaattiin. Liikuntapisteisiin vaikutti entiseen tapaan liikunnan kesto ja
intensiivisyys, joiden perusteella saadut pisteet laskettiin Hottiksen salaisella
algoritmilla, mutta muissa kategorioissa pisteet annettiin sanallisten kuvausten
perusteella kirjaajan subjektiivisen kokemuksen mukaan. Jopa alkoholin määrässä
siirryttiin annosmääristä “blast”-mittariin. Eri vaihtoehtoja pisteyttäessä
törmättiiin jälleen uuteen ongelmaan: monet kategorioista korreloivat keskenään
ja usein vieläpä negatiivisesti. Jos viettää paljon vapaa-aikaa, stressitasotkin ovat
todennäköisesti alhaisemmat. Tissuttelustakin täytyy antaa pahoinvointipisteitä,
mutta toisaalta jos on käynyt muutamalla lasillisella ystävien kanssa on
todennäköisesti madaltanut stressitasojaan ja viettänyt edes jonkin verran vapaa-
aikaa. Tätä spekulaatiota vahvisti kilpailun jälkeen piirretyt kuvaajat hyvinvointi-
ja pahoinvointipisteiden kehityksestä: molemmissa pisteissä on viikonloppuisin piikki.

19 joukkuetta

87 kilpailijaa

1696 tuntia liikuntaa

34muistikatkosta

119 full blastia

Hyvinvoivin päivä
su 28.10.2018

Pahoinvoivin päivä
la 10.11.2018
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Entä mitkä ovat kilpailun mahdollisuudet kohentaa kiltalaisten hyvinvointia
todellisuudessa? Kilpailu mittaa kilpailijoiden hyvinvointia muutamilla
indikaattoreilla, mutta ei ota kantaa hyvin- tai pahoinvoinnin aiheuttajiin.
Hottisbot voi kertoa, kuinka vähän olet nukkunut tai kuinka stressaantunut olet,
mutta se ei ota kantaa pahoinvoinnin aiheuttajiin. Viime aikoina killassa on ollut
runsaasti puhetta hyvinvoinnista, ja erityisen paljon on puhuttu siitä, miten
opiskelijoidemme keskuudessa vallitseva ilmapiiri ja kulttuuri vaikuttaa
opiskelupaineisiin. Hottisbot ei kuitenkaan spekuloi sitä, johtuuko korkea
stressitasosi valtavasta määrästä kursseja, pään sisäisistä paineista koodata hyvä
arvosana O1:stä vai hieman liian monesta kiltanakista. Hottisbot ei auta sinua
etsimään huonojen yöunien lähteitä tai kannusta jättämään kursseja kesken.
Onneksi pallo on nyt tulevaisuuden hyvinvointikisojen järjestäjillä, jotka voivat
taas pohtia, mitä lisää Hottisbottiin tarvitaan ja olisivatko tällaiset ominaisuudet
(edes) toivottuja.

Hyvinvointikilpailu oli osallistujamäärän ja kilpailijoiden aktiivisuuden puolesta
menestys. Kovin montaa joukkuetta ei pudonnut kilpailun aikana, ja
palauttelomakkeessa kilpailun yleisarvosanaksi oli 18.11. annettu 8,64/10.
Palautteenantajista 73% sanoi kilpailun saaneen heidät ajattelemaan omaa
hyvinvointiaan entistä enemmän.

Pahoinvointisarja on ollut kilpailussa perinteisesti mukana huumorimielessä, ja
sen voittajan palkinto on ollut lähinnä vitsi. Pahoinvointisarjan säilyttämistä
voidaan kuitenkin kyseenalaistaa: onko eettistä kannustaa kiltalaisia voimaan
pahoin? Aiemmissa toteutuksissa pahoinvointipisteitä sai ainoastaan alkoholista,
jolloin korkeat pisteet oli helpompi ohittaa vitsailemassa teekkareiden
alkoholismista. Kuitenkin nyt, kun pahoinvointiin kontribuoi myös huonot yöunet
ja stressi, voivat pahoinvointisarjan vaikutukset olla vakavammat. Mitkä ovat
kilpailun vaikutukset joukkueisiin, jotka pärjäävät huonosti? Lisääkö kilpailu
ahdistusta entisestään, jos päivä toisensa jälkeen merkkaa viettäneensä vähän
vapaa-aikaa ja stressanneensa paljon? Palautteessa tällaista ei ilmennyt, mutta
huoli on relevantti.
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Kilpailu toteutettiin Telegram-botin
avulla. Käyttäjät kirjasivat päivittäin
hyvinvointi- ja
pahoinvointimerkinnät vastailemalla
botin heille lähettämiin kysymyksiin
oman subjektiivisen tuntemuksen ja
edellisen päivän muistikuvien
mukaan. Botin suunnitteli
nelihenkinen hottislaisista koostuva
tiimi ja sen teknisestä toteutuksesta
vastasi pääosin muuan Kahvibotin
tekemisellä mainetta niittänyt
hupikisälli.

Lopullinen versio botista sisälsi noin
1900 riviä koodia. Botti pohjautuu
telepot-nimiseen Python-kirjastoon,
joka on aiemmin osoittautunut
toimivaksi ratkaisuksi erinäisissä
enemmän tai vähemmän lörisevissä
projekteissa. Käyttäjien merkinnät
tallennettiin MongoDB-tietokantaan
täysin GDPR-säännöksistä
piittaamatta.

Amazonin pilviklusterien sijaan
bottia ajettiin hottiksen arvojen
mukaisesti paikallisella raudalla ja
kotimaisella sähköllä. Ohessa on
esitetty kuva otaniemeläisessä
varastokomerossa sijaitsevasta
palvelimesta, josta käsin botti loi
hyvinvointia maailmaan. Tällä
hetkellä botti ei ole toiminnassa,
mutta se on jälleen käytettävissä
entistä ehompana tulevissa
hyvinvointikilpailuissa.

Botin lähdekoodi on nähtävissä
Fyysikkokillan GitHubissa:
https://github.com/fyysikkokilta/
hyvinvointibot
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Kieli ojanposkessa

Kotimaisten kielten keskuksen suomen kielen lau-
takunta lausui lokakuun lopulla melko painavin 
sanankääntein huolensa suomen kielen asemasta. 
Eräs huolenaiheista oli suomen asema tieteen ja 
korkeimman opetuksen kielenä. Kvantti on kerän-
nyt tähän juttuun havaintoja kielenkäytön nykyti-
lasta vauhdilla kolmikielistyvässä – tai rehellisesti 
sanottuna englanninkielistyvässä yliopistossa. Käy-
tännössä vaihtoehtoja englannin käytölle ei aina 
tunnu olevan, jos yliopistossa halutaan jatkossakin 
tehdä kansainvälistä tutkimusta tai houkutella hyviä 
opiskelijoita ja tutkijoita ulkomailta. Kuinka paljon 
suomen kielen käyttöä on tarpeeksi?

 Aalto-yliopistolla on lakisääteinen velvollisuus 
tarjota koulutusta sekä suomeksi että ruotsiksi, 
mutta lisäksi yliopistolla on mahdollisuus käyttää 
muitakin kieliä harkintansa mukaan. Yliopisto on-
kin harkinnut ja päätynyt käyttämään varsin pal-
jon englantia. Aallon vuonna 2010 hyväksyttyjen 
kielellisten linjausten mukaan yliopistossa käyte-
tään kolmea työkieltä: suomea, ruotsia ja englantia. 
Maisterikoulutus on pääosin englanniksi, kun taas 
kandidaattikoulutus pääosin suomeksi.
 Keskeisten hallinnollisten komiteoiden tulisi lin-
jausten toimeenpanosuunnitelman mukaan toimia 
englanniksi, sillä se mahdollistaa kaikkien osallistu-
misen toisin kuin suomen kieli. Opiskelijayhdistyk-
sissä suuntaus on ollut sama: viestiä ja toimia pitäisi 
myös englanniksi, jotta kaikki pääsisivät mukaan, 
suomen kieltähän harva ulkomailta tuleva oppii 
opintojensa aikana sujuvaksi. Kirjoittamaton oletus 
siis on, että kaikki osaavat englantia riittävästi pys-
tyäkseen osallistumaan yliopiston toimintaan, mikä 

ei välttämättä ole selvää vaikka tulevaisuudensuun-
nitelmiaan pohtivalle lukiolaiselle.
 Kvantin toimituksen keräämien anekdoottien 
perusteella TFM:n kandiopinnoista englanniksi on 
viime vuosina ollut vähimmillään alle kymmenen 
prosenttia eli parin kurssin verran ja enimmillään 
miltei puolet, maisteriopinnoista vähintään reilusti 
yli puolet kurssivalinnoista riippuen. Tänä syksynä 
aloittaneen englanninkielisen Data Science -kandi-
pääaineen myötä moni matematiikan kanditason 
kurssi on muuttunut englanninkieliseksi, ja ensi 
syksyllä aloittava Quantum Technology -kandipää-
aine varmasti lisää englannin osuutta entisestään. 
Muiden koulutusohjelmien perusmatematiikat ja 
fysiikat luennoidaan yhä kokonaan suomeksi. Voi 
toki olla, että kaikille pääainekursseille ei edes riit-
täisi suomea taitavia luennoijia. 

 Suomeksi opettamisen ja ulkomaisten tutkijoi-
den ja opiskelijoiden houkuttelemisen ristiriitaan ei 
liene ratkaisuja, ellei suomen kielen opintoihin ru-
veta kannustamaan tai pakottamaan huomattavasti 
nykyistä ahkerammin. Suomen kielen lautakunnan 
lausunnot tuskin painavat kovin paljoa, kun toisessa 
vaakakupissa on haave huippuyliopistosta. Kaup-
piksen puolella englannin ylivallasta opinnoissa to-
sin on muutama vuosi sitten kanneltu oikeuskans-
lerillekin, mutta meillä englanninkielisyys tuntuu 
harmittavan lähinnä silloin, kun luennoitsijan tai 
assarin aksentti on tavanomaista vaikeaselkoisem-
pi. Monen kurssin varsinainen opetuskieli on kui-
tenkin matemaattinen formalismi, joten nimellisen 
opetuskielen merkitys asian ymmärtämisessä on 
ehkä vähäisempi kuin monella muulla alalla. 

”Suomen kielen käyttöalan yhä nopeampi kaventuminen uhkaa 
mitätöidä kahden vuosisadan mittaisen määrätietoisen työn, 
jolla on luotu suomen kielelle asema yhteiskunnan kaikilla aloil-
la käytettynä ja toimivana kielenä.”

”
Erityistä huomiota tulee kiinnittää kansal-
liskielten asemaan tieteen kielinä ja niiden 
käyttöön opetuksen välineenä koulutuksen 

kaikilla tasoilla.”

”
Äidinkielen rooli ymmärtämisen ja tiedon 
tuottamisen välineenä on myös korvaama-
ton, ja sen syrjäyttäminen vieraalla kielellä 

heikentää tietotyön huippusuoritusten edellytyksiä.”
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 Tarmoerkaleille (eli energiakvanteille) ja muille 
historian hämäriin jääneille suomennoksille nau-
reskelu on varmasti monelle lukijalle tuttua. Mut-
ta entäpä sähkö, happi, yhteenlasku, ydinvoima tai 
yleismittari? Vektoriavaruus ja piirianalysaattorikin 
ovat vain puoliksi vierasperäisiä sanoja. Aallon kie-
lellisten linjausten toimeenpanosuunnitelmassa lau-
sutaan, että ”koulutusohjelmat ja/tai laitokset tuot-
tavat alansa keskeistä termistöä ja sitä ylläpidetään 
aktiivisesti”. Ehkäpä suomenkielisten luentomo-
nisteiden kirjoittaminen voidaan tällaiseksi laskea, 
mutta muuten fysiikan ja matematiikan termityö ei 
ole kovin näkyvää. 
 Käyttöä tuoreeseen tutkimukseen liittyville ter-
meille tulee opiskelijallakin ainakin opinnäytteiden 
yhteydessä. Kyllähän sen suomenkielisen tiivistel-
män lukee äidin lisäksi ainakin seuraava samasta 
aiheesta tiivistelmää kirjoittava opiskelija. Kandi- ja 
diplomitöihin liittyvien kypsyysnäytteiden olisi tar-
koitus varmistaa, että opiskelija osaa kertoa erikoi-
salastaan äidinkielellä, mutta käytännössä kypsyys-
näytteestä lienee vaikeaa olla pääsemättä läpi, joten 
kovin korkealla rima ei taida olla. Toki esimerkiksi 
pakollisilla viestintäkursseilla saataisiin opiskelijat 
harjoittelemaan äidinkielen käyttöä maisterivai-
heessa enemmän, jos nykytila ei tunnu riittävän.
 Ehkä yksittäisten sanojen olemassaoloa tär-
keämpää olisi, että fysiikasta tai matematiikasta yli-
päänsä puhuttaisiin suomeksi. Englanninkielisten 
kurssien laskareita varmasti väännetään edelleen 
kaverin kanssa suomeksi, mutta kansainvälistymis-
haaveiden kannalta parempi toki olisi vääntää eng-
lanniksi kansainvälisten kaverien kanssa. Kirjallisen 
viestinnän puolella Aallon fysiikan laitos julkaisee 
lyhyitä lehdistötiedotteita tutkimustuloksista sekä 
suomeksi että englanniksi, matematiikan laitos ei 
juuri näitäkään. Suomen fyysikko- ja matemaatik-
koseurojen aikakauslehti Arkhimedes julkaisee osan 
sisällöstään nykyään englanniksi, vaikka lehdestä 
löytyy myös laajalle fyysikko- tai matemaatikkoylei-
sölle kirjoitettuja artikkeleja suomeksi ja ruotsiksi. 
Varsinaisten tulosten julkaiseminen suomeksi ei 
fysiikassa tai matematiikassa ole vaihtoehto, ja dip-
lomitöistäkin ylivoimainen enemmistö kirjoitetaan 
suoraan englanniksi. 

 Mitä konkreettisesti Aallossa pitäisi muuttaa 
suomen kielen aseman turvaamiseksi? Onko nyky-
tilanne riittävä, vai pitäisikö suomen kielen asemaa 
tieteen kielenä parantaa? Näen mahdollisia ongel-
mia, mutta hyvin vähän vastauksia, ellei sitten luo-
vuta kansainvälisestä tutkimuksesta ja opetuksesta.
 Vaikka suomen kielen opetukseen varmas-
ti voitaisiin panostaa enemmän, pariksi vuodeksi 
Suomeen opiskelemaan tai tutkijaksi tulevan ei mi-
tenkään realistisesti voisi olettaa heti alkuun teke-
vän töitä suomeksi. Ja teenhän minä nytkin tutki-
mustyötä joskus suomeksikin. Ainakin silloin, kun 
puhun jollekulle kolmesta suomenkielisestä työka-
veristani (noin viidentoista hengen ryhmästä). Ai-
nakin silloin, kun muistamme, että suomeakin voi 
puhua. Siltikin englanninkielisiä termejä vilisee pu-
heessa.
 Mitä muuta minun pitäisi tehdä? Pakottaa ul-
komaalaiset työkaverit ilmoittautumaan suomen 
kursseille? Vaatia yliopistoa luennoimaan kahdek-
san hengen erikoiskurssi suomeksi niille kahdelle 
suomenkieliselle opiskelijalle? Käyttää vapaa-aikaa-
ni suomeksi kirjoittamiseen mihin tahansa lehteen, 
joka jotain tekstejä suostuu julkaisemaan?

Lainaukset ovat suomen kielen lautakunnan kannan-
otosta 26.10.2018 Suomi tarvitsee pikaisesti kansalli-
sen kielipoliittisen ohjelman.

Suomenkielisten käsitteiden etsimisen avuk-
si Internetistä löytyy vapaasti saatavilla oleva 
erikoisalojen termipankkien kokoelma TEPA, 
http://www.tsk.fi/tepa/fi/. Tietotekniikan ter-
mitalkoisiin taas pääsee halutessaan mukaan 
kuka tahansa kiinnostunut, http://www.tsk.fi/
tsk/termitalkoot/. Suomenkielistä populaa-
ria tiedejulkaisua kaipaavalle suosittelemme 
lämpimästi Tähdet ja avaruus -lehteä, jossa 
usein on myös tähtitieteestä ja avaruustek-
niikasta lähemmäs fysiikkaa liippaavia juttuja. 
Suomenkielisiä julkaisukanavia kaipaavia lu-
kijoita puolestaan kannustamme lämpimästi 
hakeutumaan Kvantin toimitukseen.

”
Suomen kieli kuuluu siihen pieneen vähem-
mistöön maailman kieliä, joita voi käyttää ja 
käytetään kaikilla inhimillisen toiminnan ja 

tietämyksen osa-alueilla.” ”
Olemme lähellä tilannetta, jossa on konk-
reettisesti tehtävä päätös siitä, haluammeko 
edelleen pitää kiinni äidinkielestämme vai 

olemmeko valmiit luopumaan siitä toisen kielen 
hyväksi – ensin vain joillakin elämän osa-alueilla 
mutta vähitellen yhä kattavammin.”
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Prujaamisesta, ennen ja nyt (TFM)

Ratkaisut 3 / vko 46

Alkuviikko:

Johdantotehtävä 1:

Kun puheeksi nousee akateemiselta iältään runsaasti vanhempien henkilöiden kanssa se, millaista

opiskelu on ollut silloin, kun he ovat tehneet kandiopintojansa, nousee nykyopiskelijan näkökul-

masta heidän puheistaan yksi kummastuksen aihe ylitse muiden. Aikoinaan TFM:lla oli opiske-

lijoiden keskuudessa sangen yleistä tehdä laskuharjoitustehtäviä suoraan mallivastauksia kopioi-

malla eli prujaamalla. Kummastus on molemminpuolista - vanha kyselee nuoremmalta, kuinka

ihmeessä nykyään sitten opiskellaan, jos ei kerta prujata?

Ratkaisu:

Aiheesta liikkuu monenlaisia anekdootteja. Eräs noin vuoden 2010 fuksi tiesi kertoa, kuinka kil-

tahuoneen tietokoneella sijaitsi aikoinaan Lapsiporno-niminen kansio, joka sisälsi peruskurssien

laskaritehtävien mallivastaukset. Mikäli opiskelija kävi laskutuvassa kysymässä neuvoja tehtäviin,

saattoi siellä assistentti neuvoa suuntaamaan kiltahuoneelle malleja katsomaan.

Vertaisarviointi 2:

Toinen Kvantin haastattelema N+1 vuoden opiskelija muisteli, kuinka eräässä fysiikan peruskurs-

sin tentissä tehtävät tarkistanut assari oli naureskellut sille, miten hyvin tehtävät oli osattu tehdä.

Jopa ne kohdat tehtävistä, jotka kyseisen vuoden tenttiversiosta oli jätetty pois, oli osa tunnollisesti

tehnyt.

Ratkaisu:

Myös opiskelijatutortapaamisten alkuperän haastateltava kertoi juontavan juurensa prujaamisen

problematiikasta. Nämä pari kertaa vuodessa järjestettävät tapaamiset, joissa vanha setä- tai tä-

tiopiskelija kyselee fukseilta mitä kuuluu, ja miten koulu menee, ja mitä kuuluu, luotiin alunpe-

rin, jotta hiljaista tietoa prujausresursseista saataisiin siirrettyä eteenpäin. Sen, että kaikilla uusilla

opiskelijoilla ei ollut samanlaista pääsyä malliratkaisujen äärelle, koettiin asettavan opiskelijoita

epätasa-arvoiseen asemaan.
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Loppuviikko:

Johdantotehtävä 3:

Nykyisin varsin harvoin näin opiskelijana kuulee kuulee kanssaopiskelijoiden harjoittavan prujaa-

mista siinä mielessä, että vanhat malliratkaisut kopioidaan suoraan laskaripalautusta varten. Vain

yksittäisiä tapauksia tulee kirjoittajan mieleen. Paljon yleisempää on laskaritehtävien tekeminen

erikokoisissa porukoissa, joissa luonnollisesti toiset kontribuoivat enemmän kuin toiset. Tehtävien

tekemistä yhdessä kannustetaan ja joillakin kursseilla se on suorastaan välttämätöntä, jotta työ-

määrä ei karkaa käsistä.

Ratkaisu:

Mistä juontuu ero aiemman ja nykyisen välillä? Muinaisina aikoina vuoden 2013 paikkeilla voi-

maan astunut kandiuudistus ja sen vaikutukset opiskelijan arkeen lienevät merkittävä eron selittäjä.

Ennen uudistusta kurssit olivat ylimitoitettuja opintopisteisiinsä nähden. Muun muassa matematii-

kassa aikalaistodistajien mukaan kurssit saattoi jatkua läpi koko syksyn, luentoja ja laskuharjoituk-

sia olla kahdet viikossa kumpiakin, ja tehtäviin saattoi kulua kymmeniä tunteja. Nykyopiskelijaa,

joka hymyssä suin kävelee pois jostakin differentiaali- ja integraalilaskennan trilogian laskarista,

jonka aikana on ehtinyt saada miltei kaiken valmiiksi, tällaiset tarinat hämmästyttää.

Vertaisarviointi 4:

Kurssien kohtuullistamisella on toki ollut vaikutuksensa myös opiskeljoiden osaamiseen. Kandi-

töiden ohjaajat ja kurssien luennoitsijat päivittelevät, kuinka ennen opiskelijat osasivat enemmän

kuin nykyisin samassa vaiheessa olevat. Silti vanhaan tuskin kukaan kaipaa. Epäterve kurssien

mitoitus luo epäterveitä opiskelutapoja. Kurssien järkevä mitoitus on tärkeä osa opiskelun mielek-

kyyttä, ja se heijastuu myös suoraan opiskelijoiden hyvinvointiin.

Ratkaisu:

?

Verkkotehtävät 1: Millaisia prujauskokemuksia sinulla on? Lähetä anekdoottisi toimitukselle

osoitteeseen kvantti@fyysikkokilta.fi. Verkkotehtävien palautus päättyy viikon 54 tiistaina klo 16.
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Shakkipelin kuvaus

15.11.2018

Leevi Korkeala (Elo 13501) vs.
Tommi Summanen (Elo epäselvä)
Kellossa 5 min + 10 s korotus per siirto

Englantilainen avaus, symmetrinen variaatio.

1 c4 c5
2 Nc3 Nf6
3 e4 Nc6
4 d3 e6
5 g3 d5
6 eXd5?! eXd5
7 Bf4?! d4?
8 Nb5 Be6?

Kumpikin puoli näyttää siirtelevän
nappuloita avaussiirtojen jälkeen miten
sattuu. Valkoinen havahtuu ensimmäisenä
käynnissä olevaan shakkipeliin ja saa
materiaaliedun pelaamalla mustan
kuninkaan ja tornin haarukkaan.

9 Nc7+ Kd7
10 NXa8 QXa8?!
11 a3? Bd6
12 BXd6 KXd6

Musta puoli on määrätietoisesti lähtenyt
kehittämään kuningasta ja on tuonut sen
kaukaa viisaasti loppupeliä ajatellen lähelle
laudan keskustaa. Valkea jatkaa asemansa
kehittämistä ja saa sen valmiiksi lyhyen
linnan myötä.

13 Bg2 Re8
14 Ne2 Qc8
15 O-O Kc7?
16 Nf4 Kb8?!

1Vahvuusluku saavutettu ala-asteella.

80jqZrZ0Z
7opZ0Zpop
60ZnZbm0Z
5Z0o0Z0Z0
40ZPo0M0Z
3O0ZPZ0O0
20O0Z0OBO
1S0ZQZRJ0

a b c d e f g h
Koko kuningasmanooveri osoittatui mustan
puolen hämäykseksi – kyse oli koko ajan
tarpeettoman monimutkaisesta pitkästä
linnoituksesta. Samalla mustalla loppui aika
kellosta, mutta osapuolet eivät anna sen
häiritä rattoisasti käyntiin lähtenyttä peliä.
Valkealla on selkeä etulyöntiasema
materiaaliedun, paremman lähetin ja f4:stä
hyvän kodin löytäneen ratsun vuoksi.

17 Re1 Bg4?!
18 f3? Bf5
19 RXe8 QXe8
20 Bf1?! Qe3+

21 Kg2 g5
22 Nd5 NXd5
23 cXd5 Ne5
24 d6?? g4

Pieni mutta sinnikäs valkean sotilas haaveilee
vielä jonain päivänä ylentyvänsä daamiksi.
Parin edellisen siirron aikana mustan
onnistuu päästä peliin takaisin avoimen
e-linjan ja valkean passiivisuuden ansiosta.
Valkean siirtojen d6 ja Be2 myötä mustalle
tarjoutuu mahdollisuus pelin ratkaisemiseen
pelaamalla gXf3+, mutta musta pelaa välissä
BXd3 ja valkea välttää perikadon.
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25 Be2?? BXd3??
26 BXd3 gXf3+

80j0Z0Z0Z
7opZ0ZpZp
60Z0O0Z0Z
5Z0o0m0Z0
40Z0o0Z0Z
3O0ZBlpO0
20O0Z0ZKO
1S0ZQZ0Z0

a b c d e f g h
Musta ottaa kaikki keinot käyttöön ja pelaa
ovelaa psykologista peliä: ”Eikö tossa h3:ssa
olisi hyvä turvapaikka kuninkaalle?” Valkea
väistää ansan: ” No ei siinä kyllä taida olla”.

27 Kf1 NXd3
28 Qc2 c4?
29 Rd1? Ne5?
30 Re1? Qd3+???????

80j0Z0Z0Z
7opZ0ZpZp
60Z0O0Z0Z
5Z0Z0m0Z0
40Zpo0Z0Z
3O0ZqZpO0
20OQZ0Z0O
1Z0Z0SKZ0

a b c d e f g h
Mustan suunnitelma on seuraava:
uhraamalla daamin ja jättämällä samalla
ratsun suojaamatta sekä oman kuninkaansa
välittömään matin uhkaan hän saa
hämmennettyä valkoista niin, ettei tämä
pelaa ilmeistä parasta siirtoa – luultavammin
kyseessä on kuitenkin mustan väliaikainen
aivotoiminnan katkos. Oikea vastaus
mustalta siirtoon Re1 olisi pelata Nd3 ja
vastata mahdolliseen RXe3 siirtoon

pelaamalla dXe3 ja kysyä valkoiselta, miten
tämä aikoo pysäyttää e- ja f-linjan
vapaasotilaat. Vielä pari siirtoa pelataan.

31 QXd3 cXd3
32 RXe5 Kc8
33 Rd5

80ZkZ0Z0Z
7opZ0ZpZp
60Z0O0Z0Z
5Z0ZRZ0Z0
40Z0o0Z0Z
3O0ZpZpO0
20O0Z0Z0O
1Z0Z0ZKZ0

a b c d e f g h
Eiköhän tämä ollut tässä. 1-0
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