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Kello löi kymmenen. Hetken 
aikaa oli hiljaista. “Toteutta-
kaa yhteisöllinen työvuon-
hallintaportaali,” kajautti oh-
je lmoint i tapahtumaveteraani 
Ville “Hallo” Knuuttila kovaan 
ääneen Reaktorin kokoushuo-
neessa. Pariohjelmointikilpailu 
2014 oli alkanut.

Kilpailun kaava oli sama kuin 
viime vuonna: Yksi tehtävä, 
yksi t ietokone, kaksi kuuseen  
kurkottavaa käpisteli jää kinas-
telemassa näppäimistöstä ja 

yksi katajaan kapsahtava so-
vellus.

Tavoitteena oli keskittyä 
pariohjelmointi in, tuohon lähes 
buzzword-tason ohjelmointi-
tekniikkaan, jota monet pe-
räänkuuluttavat. Ajatuksena 
on, että yksi toimii ”ohjaaja-
na” tietokoneen äärellä ja oh-
jelmoi tavall iseen tapaansa, 
mutta samaan aikaan selittää 
tekemisiään vieressä istuvalle 
toveri l leen, joka antaa ti lan-
teen tullessa omien näkemyk-
siensä kuulua. Itselleni ja pa-

Juuso
Strömberg

Tommi
Nikkanen
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ril leni lauantain kokemus oli 
ensimmäinen kosketus parioh-
jelmointi in. Pyrimme noudatta-
maan tekniikkaa mahdoll is im-
man hyvin. Jo ensimmäisten 
koodirivien iskeytyessä ruudul-
le huomasimme hyötyjä. On-
han kaksi  si lmäparia paljon 
parempi löytämään virheitä 
kuin yksi. Sokeus omaan teke-
miseen ei enää ollut niin suu-
ri tekijä. Lisäksi huomasimme, 
että ongelmatilanteista selviy-
dyimme normaalia nopeam-
min, kun seinän si jasta olikin 
toinen otsa, jota vasten iskeä.

Reaktor esi intyi taas tä-
näkin vuonna edukseen. Toi-
misto tarjosi mitä parhaimmat 
puitteet ohjelmoinnil le ja työ-
hön keskittymiselle. Ruoka oli 
hienostunutta, mutta ei moni-
mutkikasta, varmaan juuri mitä 
tämä Suomen teknologiamaa-
ilman kärkikahinoissa vaikut-
tava yritys ajaa takaa. Imago 
maistui joka suupalassa. Myös-
kään juomapuolella ei ollut 
puutteita. Olikohan si inä aja-
teltu Ballmerin huippua? Suosi-
tuin nautintoaine kuitenkin oli 
lähes jokaisen koodarin elineh-
to, kahvi.

Kello löi kuusi. Ki lpailu oli 
päättynyt ja erään ainejär-
jestön puheenjohtaja juoksi 

käytävil lä soittaen jonkinlaista 
vanhaa autotorvea. Tai ehkä 
se olikin vain i lmoitus,  että 
ruoka oli saapunut. Ruokailun 
jälkeen kokoonnuimme taas 
kokoushuoneessa,  jossa kaik-
ki parit näyttivät omat tuotok-
sensa. Demotilaisuudessa huo-
masi,  että joidenkin katajat 
olivat lähes kuusenkorkuisia; 
kahdeksantuntisen  session ai-
kana he olivat saaneet äll istyt-
tävän hyviä asioita aikaiseksi. 

Tänä  vuonna tekniikat 
vaihtelivat hieman viime vuo-
desta. Pahamaineinen Java 
Spring  Framework oli jäänyt 
kokonaan pois. Googlen kehit-
tämä frontend-sovelluskehys  
AngularJS taas oli kuningas. 
Myös LaravelPHP-sovelluske-
hystä ja Mithri l iä  olti in käytet-
ty.

Voittajaksi selviytyi tänä 
vuonna parivaljakko nimeltä 
Sesto, joka häikäisi muita tyy-
l ikkäällä Angular-sovelluksel-
laan, jossa oli yl lätyksiä. Pal-
kintoseremonioiden jälkeen 
tapahtuman virall inen osuus 
oli pulkassa, mutta epävirall i-
set jälkif i i l istelyt jatkuivat vielä 
toimistolla rennommissa mer-
keissä. Loppupeleissä tapahtu-
ma ansaitsee pysyvän varauk-
sen kalenterissa ensi vuosil le. ■
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Olin 18 ja halusin tehdä pelin. 
Luin MOOC:in materiaalia niin 
pitkälle, että opin tekemään 
if-elsen ja kir joitin 500-rivisen 
tekstiseikkailun käyttämät-
tä yhtään metodia tai muita 
luokkia kuin pääluokkaa. Se oli 
hauskaa, ja päätin tehdä koko 
MOOC:in.

Seuraavaksi päätin tehdä 
käpistelystä lyhyen sivuaineen. 
Aika äkkiä se muuttui suunni-
telmaksi tehdä pitkä sivuaine, 
ja sitten olikin jo maaliskuu, 
MOOC:ista oli kulunut vuosi, 
ja huomasin hakeneeni yhteis-
haussa pääaineoikeutta.

Tässä välissä olin si is ha-
kenut ja päässyt muualle yl i-
opistoon ja vietin ensimmäistä 
fuksivuottani. Vaikka ruoho oli 
vihreää keskustakampuksella-
kin, kävin jo orientoivalla vii-
kolla katselemassa meininkiä 
myös käpisteli jäpuolella. Jo 

ensimmäisenä päivänä men-
ti in baariin, mutta sitä ennen 
sentään leikitt i in tutustumis-
leikkejä, ja vielä kivoja sellai-
sia. Meno oli jotain ihan muuta 
kuin keskustan loputon infor-
maatiotulva ja lyhyet tauot it-
senäiseen tutustumiseen.

Ensimmäiseltä yliopistosyk-
syltäni mieleen jäivät erityises-
ti TKO-älyn fuksisitsit. Ne eivät 
olleet ihan ensimmäiset sitsini, 
mutta jäivät kyllä mieleen mui-
ta akateemisia pöytäjuhlia pa-
remmin. Pöydissä ehditti in is-
tua ehkä viis i minuuttia, ennen 
kuin jollekin laulun pyytäjälle 
huudetti in - t iedätte mitä - ja 
äkkiä tuoli l la seisoi vaaleanpu-
naisissa kalsareissaan hetkeksi 
keskeytynyttä tarinaansa ren-
nosti jatkava mies.

Jälkiruokaa kohti levotto-
maksi äityvästä meiningistä 
huolimatta sitsit ovat minul-

Aino
Haavisto
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le yksi yl iopistoelämän haus-
kimmista puolista. Rakastan 
yhteislaulua, vaikka en osaa 
laulaa, eli konsepti sopii minul-
le erinomaisesti. Noil la ensim-
mäisi l lä fuksisitseil läni mietin 
hetken, miksi tavall isen epävi-
reinen sitsikuoro kuulosti erikoi-
selta, mutta parin biisin jälkeen 

tajusin, mistä on kyse. Teorias-
sa kyse oli sekakuorosta, mutta 
omaa sukupuoltani edustavat 
olivat niin pieni vähemmistö, 
että laulu kuulosti mieskuorol-
ta. Si l loin realisoitui sekä se, mi-
ten miesvaltaiseen porukkaan 
olen saapunut, että se, miten 
vähän si l lä yleensä on väliä. ■
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Hän katselee lumista maise-
maa ikkunansa läpi. Kaukai-
suudessa näkyvät kaupungin 
valot. Luminen maasto saa 
pimeänkin yön näyttämään 
valoisalta kuun loistaessa pil-
vettömältä taivaalta. Hän ei 
juurikaan tunne tähtikuvioiden 
nimiä, mutta tunnistaa kuiten-
kin Otavan. Vilkaisu ranteessa 
olevaan kulkevaan, isältä lah-
jaksi saatuun kelloon kertoo 
sen olevan pian kaksi. Taas-
kaan hän ei saa unta.

Hän pyyhkäisee peiton si-
vuun ja nousee istumaan rap-
suttaen leukaansa ja päättää 
lähteä yöll iselle kävelylle. Ehkä 
se selvittäisi hieman ajatuksia. 
Hän nousee, kävelee vaate-
kaapil le ja pukee päälleen 

vil lahousuja unohtamatta, hel-
mikuiset yöt ovat harvoin läm-
pimiä. Eteisessä hän laittaa 
vil lakankaisen takin päälleen 
ja vetää varsikengät jalkaan-
sa nyörittäen ne ylös asti. Pää-
hänsä hän laittaa sinisen pipon 
ja käteen nahkaiset hanskat. 
Valmiina ulkomaailmaa var-
ten hän ottaa eteisen pöydäl-
tä avaimet taskuunsa ja astuu 
ulos ovesta.

Ulkona hän laittaa kätensä 
takintaskuihin ja alkaa kävel-
lä päämäärättä. Ulos talonsa 
pihasta kadulle ja katua pit-
kin kohti läheistä metsikköä. 
Lyhtypylväiden kellertävä valo 
näyttää epäluonnoll iselta val-
keana hohtavaan täysikuuhun 
verrattuna. Hän vetää syvään 

Nii lo
Korkiakoski
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henkeä ja puhaltaa i lman hi-
taasti ulos kuuta vasten ja kat-
selee, kuinka huurtunut hengi-
tys nousee kuun valaisemana 
yläilmoihin ja katoaa. Ketään 
muuta ei näy lähimail lakaan, 
koko naapurusto uinuu hänen 
matkatessaan kohti metsää. 
Hänen ajatuksensa harhaile-
vat katujen valuessa hitaasti 
ohi. Lumi narskuu kenkien alla 
muistuttaen häntä eräästä 
monen vuoden takaisesta tal-
vesta. Ajasta, jol loin kaikki oli 
hyvin. Sinä talvena hän tapasi 
Katin ensimmäisen kerran. Tä-
män aamun lehteä lukiessaan 
hänen si lmiinsä oli osunut Katin 
nimi ja sen vieressä ollut r ist i.

Metsän laidalle päästyään 
hän pysähtyy hetkeksi ja kat-
selee ympäril leen. Edessä on 
pimeä havumetsä, jonka läpi 
kulkee yksi valaistu lenkkipolku. 
Vaikka hän on asunut jo vuosia 
tällä alueella, ei hän muista 
kulkeneensa polkua pitkin vie-
lä kertaakaan. Takanaan hän 
näkee lyhtypylväiden valaise-
mat kadut ja yksinäisen au-
ton, kenties joku on ajamassa 
yövuorosta koti in nukkumaan. 
Hän kohauttaa olkiaan ja as-
tuu polulle.

Askel kerrallaan hän kul-
kee eteenpäin polkua joka voi 
johtaa mihin vain, mutta pää-
määrä ei ole hänelle tärkein, 
ei tänään. Polun varrella ole-

vat lyhtypylväät loistavat val-
keampaa, puhtaampaa valoa 
kuin katuja valaisevat virkavel-
jensä. Molemmilla puoli l laan 
hän näkee yhdeltä puolelta 
valaistuja puiden runkoja, jot-
ka heittävät pitkiä varjoja sy-
vemmälle metsään. Jokin eläin 
vil istää vasemmalla valokei-
lan rajamail la, kenties jänis tai 
kettu. Hän nousee ylös loivaa 
ylämäkeä ja pysähtyy polun 
haarautuessa kahteen suun-
taan. Hän kaivaa taskustaan 
lompakon ja ottaa sieltä esi in 
vanhan valokuvan. Kuvassa 
mies ja nainen istuvat kesäi-
senä i ltana vierekkäin laituri l la 
selkä kameraan päin, katsellen 
järvelle käsi kädessä. Ossi oli 
kai ottanut tuon kuvan ja an-
tanut sen hänelle lahjaksi vuo-
sia sitten. Hän tuijottaa kuvaa 
hetken ja muistaa tuon i l lan 
kuin eil isen, vaikka si itä on kai 
seitsemän vuotta. Hän muistaa 
savun tuoksun, rannassa pa-
lavan kokon puiden hil jaisen 
paukkumisen ja hänen ihon-
sa pehmeyden. Tahattomasti 
hänen alahuulensa alkaa vä-
pättää ja si lmät kostuvat. Tuo-
na nimenomaisena i ltana hän 
oli kosinut Katia ja tämä oli 
suostunut. Vuosi sitten Kati oli 
lähtenyt työmatkalle Argentii-
naan ja kadonnut jäljettömiin. 
Tänään hän oli saanut puhelun 
poli is i laitokselta – Katin ruumis 
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oli löydetty. Hän painaa kuvan 
rintaansa vasten ja vajoaa 
polvil leen nyyhkyttäen.

Mikko nostaa olutpullon 
huuli l leen ja ottaa kulauksen 
huurteisesta juomastaan. Hän 
on juuri tul lut saunasta ja hä-
nen iholtaan nousee höyryä 
kylmään helmikuiseen i lmaan. 
Terassi l la istuessaan ja vilvoi-
tellessaan pyyhe lantionsa 
ympäril lä hän katselee, kuinka 
hento lumisade leijailee hil jal-
leen maahan. Hän hengittää 
keuhkonsa täyteen kirpeää 
talvi- i lmaa ja huokaisee. Suo-
malaisesta kulttuurista hän ei 
ole koskaan paljoa välittänyt, 
mutta saunomisesta hän ei 
suostu luopumaan, ei edes Yh-
dysvaltoihin muuton jälkeen. 
Isänmaall isuus ei koskaan ollut 
hänen aatteensa, vaikka vuo-
den hän aikanaan armeijassa-
kin palveli. Maamme-laulun ai-
kana hänkin otti hattunsa pois, 
mutta mitään suuria tunteita 
sen tai Finlandian kuuleminen 
ei ikinä herättänyt. Kun hänen 
työpaikallaan kerrotti in mah-
doll isuudesta muuttaa rapa-
kon taakse Yhdysvaltain kont-
torin johtoon ei hän epäröinyt 
hetkeäkään.

Kotitaloa Minnesotaan ra-
kennuttaessaan hän joutui 
monesti selittämään pohjapiir-
rustuksissa olevan kylpyhuo-
neen yhteyteen tulevan puu-

lauteisen huoneen tarkoitusta 
paikall is i l le rakennusmiehil le, 
jotka lähinnä pyörittelivät si l-
miään. Talon valmistuttua hän 
kutsui rakentajat saunomaan 
kanssaan ja ääni oli muuttunut 
kellossa. Hymähtäen itsekseen 
hän nousee ylös ja kävelee ta-
kaisin sisään ja kulkee suoraan 
pesuhuoneeseen hörpäten 
taas oluestaan.

Hän heittää pyyhkeensä 
huoneen nurkassa olevalle jak-
karalle ja avaa saunan oven. 
Tuttu lämpimänkostea i lma 
tervehti i häntä heti oviaukossa 
ja oven perässään sulkien hän 
istahtaa lauteil le. Puukahvai-
sella kauhalla hän heittää kiu-
lusta kiukaalle löylyä ja veden 
sihinä sen osuessa kiuaskivi in 
rauhoittaa häntä. Vanha kan-
sa sanoo, että saunassa sielu 
lepää eikä Mikko ole lainkaan 
eri mieltä. Löyly leviää hil jal-
leen koko huoneeseen ja Mikko 
huokaisee taas syvään nojaten 
taaksepäin seinää vasten. Hi-
kikarpalot kohoavat hänen ot-
salleen, kun keho alkaa jälleen 
reagoida lämpötilan nopeaan 
muutokseen. Toinen kauhall i-
nen löylyä. Lisää sihinää veden 
höyrystyessä kuumista kivis-
tä. Olutpullon pintaan ti ivistyy 
pieniä vesipisaroita ja sen eti-
ketti vettyy. Mikko ottaa taas 
kulauksen. Saunan seinässä on 
pieni ikkuna, josta hän katse-
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lee pimenevään i ltaan. Hänes-
tä on hauska katsella lämpi-
mästä saunasta ulos lumiseen 
ja kylmään ulkomaailmaan 
ja hän pohtii miten merkil l is-
tä on, että yksi seinä erottaa 
toisistaan noin sadalla celsiu-
sasteella eroavat ti lat. Hän vie 
pullon jälleen huuli l leen ja nos-

taa sen pystyyn juoden pullon 
tyhjäksi. Mikko heittää vielä 
viimeisen, normaalia isomman 
kauhall isen löylyä ja antaa sen 
hyväil lä nyt jo hiestä märkää 
ihoaan. Raukea tunne valtaa 
hänen mielensä ja hän sulkee 
hetkeksi si lmänsä ja kuuntelee 
hil jaisuutta. ■
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Monty Python
A lesson in logical thought
So why do witches burn?
- ...Cause they’re made of wood...

Good. How can we tell whether she is made of wood?
- Build a bridge out of her.

Ah, but can you not also make bridges out of stone?
- Oh yes.

Does wood sink in water?
- No. No,  it f loats. It f loats! THROW HER INTO THE POND!

What also floats in water?
- A duck

Exactly! So logically...
- If she weighs the same as duck, she’s made of wood.

And therefore...
- A WITCH!!
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Hyvästit eivät kestä kauaa, 
vaikka olen asemalla ajoissa. 
Vaihdan junaa Milanossa, jat-
kan etelään.

Genova on yhtä sotkuinen 
kuin viimeksikin. Kinaan kios-
kinpitäjän kanssa - hän ei suos-
tu myymään minulle luumuja 
yksittäin. Resuinen, tuskaisen 
oloinen saksalaispoika pyytää 
neuvoa, yrittää etsiä läntistä 
moottorit ietä, mutta minulla ei 
ole tarjota hänelle kuin vettä.

Jatkan yhä etelään. Laivan 
mukavimmat kansipaikat vie-
dään nopeasti. Imelä truba-
duuri ja itkevä vauva pitävät 
meitä kaikkia hereil lä vuorotel-
len.

Sardiniassa peseydyn tai-
vaansinisessä järvessä. Pienet 
kalat pakenevat jalkojeni alta. 
Olen hullu suomalainen ja sei-
son alasti polvensyvyisessä 
suolalammikossa. Naurattaa. 
Pyöräilen pitkin paahtavia 
maanteitä.

Pienen satamakaupungin 
laitamil la, kaksi hiekkarantaa 
ohitettuani istun kall ioi l le ja 

syön viimeiset evääni Italiasta: 
goji-marjoja ja palan suklaata. 
Auringon laskettua paikka on 
hil jainen ja kaunis, vain muu-
tamat kalastajat ovat jääneet 
vielä hetkeksi viereiselle kall i-
onkielekkeelle.

Ukkoselta kuulostavat aal-
lot saattelevat minut hitaasti 
uneen. Ylläni hehkuvat tähdet 
ja lentokoneiden vilkkuvat va-
lot. En tarvitse herätyskelloa, 
si l lä aamuyön kosteus hyytää 
ja hätistelee minut ajoissa ylös. 
Satamassa huumekoirat juok-
sevat onnell isen näköisinä pit-
kin parkkipaikkoja.

Tällä kertaa joudun kaiva-
maan passini r inkan pohjalta. 
Laivan baarissa kaunis tarjoil i ja 
kertoo omista ulkomaanmat-
koistaan, kertoo Helsingistä, ja 
nauraa minun huonolle italial-
leni. Viereisen pöydän lapset 
ovat kuin kotonaan, perheitä 
on kaikkialla.

Kun saavumme peri l le, Bar-
celonassa on pilvistä. Kaupun-
ki ja ihmiset ovat vieraita ja 
meri tuoksuu huumaavalta. ■

Eräs
vael te leva miel i
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