
1
lifestyle03/00:

ALKORYTMI



2

PÄÄKIRJOITUS

Kaikkihan me tiedämme, että paras paikka vuonna 2000 on IT-alan yrityksessä. Sinä, alan osaaja, 
olet oikeassa paikassa oikeaan aikaan; on enää sinusta itsestäsi kiinni, minkä elämän itsellesi valitset. 
Voit toki olla tekemättä sen kummempia, mikäs siinä. Tulevaisuuden visiossasi ladot joka päivä 
samat ruokatarpeet Alepan kassista pienen kämppäsi keittokomeroon. Toisaalta voit myös käyttää 
tilaisuutta hyväksesi ja räjäyttää koko potin, menestyä.

Valinta eri vaihtoehtojen välillä on toki vaikea, mutta sinun on tehtävä se pian. Kiireisenä ihmisenä 
sinulla ei ole aikaa punnita oikeaa elämänvalintaa tai mitään muuta yhtä tyhjänpäiväistä. Mikset 
tekisi niin kuin mikä tahansa kustannustehokas yritys ja ulkoistaisi itsesi etsimistä? Anna muiden 
määrittää eri elämäntyylivaihtoehdot, valita paras ja tehdä toteutusmalli. Projektin aktiivisen vaiheen 
jälkeen, kiikkustuolissa, sinulla on kyllä hyvin aikaa miettiä projektisi päämääriä.

IT- ja uusmedia-alan osaajan luksuselämä sisältää kaikkea mikä on upeaa; menestystä, aallon harjalla 
ratsastusta ja paljon seksikkyyttä. Jetset-piirien muista epeleistä, esimerkiksi vanhan talouden 
perintömiljardööreistä, sinut erottaa ehdoton tylsyyden ja velttouden puuttuminen.

Tavoitteesi on vapaa-ajan menestyksekkyyden maksimointi. Jos luulit suorittamisen ja mahdottomien 
tehtävien kuuluvan vain työelämään, olit väärässä. Vaikka työelämäsi olisi jo nyt täydellistä, on 
matkasi vasta alussa. Oman brändisi markkinointi ei aina tule olemaan helppoa, mutta ethän toki 
aio lannistua heti ensimmäisten vastoinkäymisten sattuessa.

Alkorytmin toimittajakonsultit esittävät tässä teemanumerossa case-raportin “IT-osaajan Lifestyle 
2000”.

Aloita rakentamalla kotimarkkinoille hyvä brändi. Helsingin yöelämän herruus (sivu 4) on sopiva 
ensimmäinen askel. Kun koko kaupunki tuntee naamasi, eteneminen on jo helpompaa. Tarkista 
asuntosi edustuskuntoisuus ja tarvittaessa hanki lisää ökyesineitä (sivu 18). Viihtyisyyttä ja hyviä 
viboja lisäät noudattamalla tarkkaan sisustusnormejamme (sivu 15).

Jotta motivaatio tähtien tavoitteluun ei laskisi, kannattaa hakea esimakua tulevasta. Jaakko Rytsölä 
kertoo sivulla 9, mitä miljoonapotin jälkeen voi tehdä. Et saa myöskään unohtaa ulkomaan 
markkinoita. Voit käyttää menestyksekkäitä työmatkojasi (sivu 23) pönkittämään kansainvälistä 
mainettasi vertaisryhmäsi keskuudessa. Ensiapuopas (sivu 14) korjaa kaiken taas ennalleen, jos 
työelämä on saattanut sinut pitkällisen paineen alle.

Projekti käynnistetään välittömästi.

ps. Sekä tarkempi versio raportista että siihen liittyvä lähdeaineisto on myytävänä. Halukkaat 
ottakoot yhteyttä Alkorytmin toimitukseen.
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TOIMITUS

SISÄLLYSLUETTELO

Tietokillan julkaisu (ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa)

: Tietokilta/Alkorytmi PL 5400 12015 Tkk

: alkorytmi@niksula.cs.hut.fi

: Lauri Svan · Maikki Heikkinen

: Astrid Ebeling · Laura Lignell · Niina 
Meronen · Jussi Penttilä · Suvi Vuorinen · Maria 
Pekkarinen · Elina Partanen · Ville-Kalle Arponen

: Roope Rainisto

: Anna Laukkanen · Pentti Pärnänen

: Lauri Näreneva

: Edita 

: 300

Materiaalit ja juttuideat voi toimittaa Alkorytmin 
sähköposti- tai postiosoitteeseen.


Valinta Alepan kassien ja suihkuseurapiirien välillä on vain
itsestäsi kiinni.


Älä sorru rahvaan elkeisiin vaan anna Alkorytmin opastaa
sinut täydellisen yön saloihin.

,   
Alkorytmi kävi Jaakko Rytsölän kanssa ruokaostoksilla. 

  
Miksi odottaisit menestystäsi vanhuuden päiviin asti, kun
oikoteitäkin on olemassa?


Kun hätä on suurin, on apukin lähellä.

 
Hallitse elämäsi energiat sisustamalla oikein.

   
Mitä sinä tekisit kymmenellä tuhannella markalla?

 
Anna tähtien kertoa.

 
Näin menestyt ulkomailla.

 
Hallituspari valokeilassa.
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Dynaaminen ilta alkaa huolellisella 
valmistautumisella. Heitä vanhat ryysysi nurkkaan 
ja kaiva kaapistasi tämän hetken tyylikkäimmät 
Dieselin vaatteet ja Airwalkin kengät. Laitettuasi 
myös hiuksesi kuntoon voit kääntää huomiosi 
kasvoihin. Sinun ei tarvitse kiinnittää liikaa 
huomiota meikkaukseen, voit keskittyä korjaamaan 
ihon pikkuvirheet ja poistaa puuterilla liian kiillon 
kasvoilta. Sipaisu glitteriä huulillesi antaa viimeisen 
silauksen.

Jos töissä on kiireitä, hae vauhtia radalle suoraan 
töistä. Saat työtovereidesi keskuudessa trendikkään 
leiman vaihtamalla jo aamulla päällesi bilevaatteet. 
Työpäivän päätteeksi tarkistat vain meikkisi, ja olet 
valmis yön huumaan!

 

LET THE PARTY BEGIN

Seuraavaksi onkin aika suunnata kohti ensimmäistä 
ravintolaa. Halutessasi voit alkuillasta aloittaa 

Seksikäs uusmedia- tai IT-alan pantteri näyttää viikonloppuiltaisin kaupungin 
kermalle todelliset kyntensä. Älä sinäkään sorru rahvaan elkeisiin vaan anna 

Alkorytmin opastaa sinut täydellisen yön saloihin.

jossain vähän rauhallisemmassa anniskelupaikassa, 
mutta varo juomasta liikaa. Esimerkiksi Baker’sin 
ja Memphisin  edullisuus ja hillitty charmi antavat 
illalle erinomaisen alun. 

Vaihtoehtoisesti voit myös etkoilla työpaikan 
puolella; suuntaa näyttävässä uuden median 
tuotantoyrityksessä Interaktiivisessa Satamassa 
perjantaisin pohjat tarjotaan jo lounaalla. Jos 
työpaikallasi ei vielä vastaavaa käytäntöä ole, 
kannattaa osoittaa aloitekykyä ja ehdottaa tätä 
johtajalle. 

Etkoilun jälkeen toisen paikan valinnassa kannattaa 
jo käyttää hieman harkintaa. Kello lähestyy jo 
kymmentä, etkä toki halua että sinut nähtäisiin 
roikkumassa jossain statuksellesi sopimattomassa 
paikassa. Jos et tiedä minne mennä, suuntaa 
Sodaan. 

Sodassa sinulla on hetki aikaa hengähtää, kunnes 
ystäväsi soittavat sinulle ja kysyvät illan 
suunnitelmaa. Voit rauhallisesti ilmoittaa olevasi 
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eli sooda kermavaahdolla

jo Sodassa ja pyytää heitä myös saapumaan 
paikalle. Katso kuitenkin, ettet pyydä paikalle 
aivan ketä tahansa tuttua. Hyvinkin tyylitelty 
vaikutelma voi helposti rikkoutua, jos esiinnyt 
kovin tyylitajuttomasti juhlivien tuttavien seurassa. 
Onneksi olet ottanut tämän seikan huomioon jo 
ystäväpiirisi valinnassa eikä tällaista vaaraa ole.

Sodan hyvä puoli ovat sen siekailemattomat 
akvaarioikkunat. Varmista näkyvyytesi sekä 
ravintolasalin puolelle että ulospäin. Selkä vasten 
suurta pylvästä ikkunan luona on hyvä valinta. 
Muista kuitenkin rentoutua, sillä Sodassa viihdyt 
kuin omassa olohuoneessasi tai työpisteessäsi. 
Dj:t soittavat teknoa sen verran hiljaa, että voit 
seurustella kavereidesi kanssa vallan mainiosti. 

Tavoitimme Sodasta goaklubia vetävän dj:n, joka 
oli tällä kertaa ravintolassa viettämässä kaverinsa 
syntymäpäiviä. Toisena kotinaan Sodaa pitävän dj:n 
uskollisimpiin asiakkaisiin kuuluu muun muassa 
Janina Frostell. Asiakkaat ovat hänen mielestään 
todellisia uuden ajan airueita, joten löydät täältä 

varmasti jo valmiiksi tuttuja kasvoja. 

Keskiyön jälkeen ystäväsikin ovat jo varmasti 
löytäneet paikalle ja ilahtuneet loistavasta 
ravintolavalinnasta. On taas aika vaihtaa 
ravintolaa, eikä pelkkä pöydissä istuminen enää 
riitä. Suuntaa siis suosiolla kohti tämän hetken 
menevintä klubia, Kermaa.

Kermassa musiikki soi kahdella eri puolella 
niin lujaa, ettei kannata enää yrittääkään jutella 
niitä näitä tuttujen kanssa. Tarkoitus onkin sen 
sijaan vain katsella; bileet ovat parhaimmillaan 
ja ihmiset kuoriutuneet lyhythihaisilleen. Tee 
sinä samoin ja anna ohikulkevien ihailla hyvin 
treenattuja vatsalihaksiasi, joiden kaaria kireä 
pikku paitasi nuoleskelee. Itsetuntosi kohoaa, 
ryhtisi ylvästyy ja eleesi sulavoituvat. Tunnet 
ylpeyttä siitä, mihin seuraan kuulut, millaisten 
ihmisten joukossa olet. 

Muista, että paikka on täynnä ystäviäsi, IT-alan 
menestyjiä.
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DRINK IT

Kermassa on kolme baaritiskiä. Molemmissa tanssihuoneissa on omansa ja lisäksi päätiski 
tanssihuoneita yhdistävässä aulatilassa. Hengaile baaritiskillä ja jutustele baarimikon 
kanssa, niin että sinutkin tunnetaan seuraavalla kerralla jo yhdeksi kantiksista. Teitä onkin 
jo noin neljännes koko nelisatapäisestä klubiväestä. 

Juomista suosituimpia ovat Red Bullilla maustettu vodka, valkovenäläinen, olut, siideri, 
Gin Tonic ja erilaiset shotit. Jos haluat säväyttää juomallasi, valitse jotain hieman 
harvinaisempaa, mutta muista, että suuren töppäyksen vaara leijuu ilmassa. Turvallisinta on 
siis juoda Red Bull- vodkaa. 

PÖYDÄT

Tyypillinen Kermassa ensimmäistä kertaa oleva mönkii valkoisen dj-huoneen näennäiseen 
turvaan kyhjöttämään, joten vältä sinä tekemästä samoin. Kanta-asiakkaat sen sijaan jäävät 
joko roikkumaan baaritiskille tai tanssiareenan dj:n luo. Myös pääbaaritiskin läheiset pöydät 
kelpuutetaan kantiksille, joten sinne voit seurueesi kanssa siirtyä turvallisin mielin. Varo 
kuitenkin pöytiin jämähtämistä, sillä silloin muu kansa helposti unohtaa olemassaolosi. 
Keskity siis hurmaamaan pöytäseurueesi niin, että koko klubi huomaa hauskanpitonne. 
Varo kuitenkin ylilyöntejä - ethän halua näyttää humalaiselta meuhkaajalta.

6



7

DANCE

Klubi-iltaan kuuluu olennaisena osana tanssiminen. Se on eräänlainen 
tulikoe, sillä täydellisen osaamattomuuden lisäksi voit innostua tanssimaan 
niin hurmiossa, että tipahdat auttamattomasti pois bileiden sosiaalisesta 
keskipisteestä. 

Valitse tanssisalista mahdollisimman keskeinen paikka, ja varmista, että 
kaikki huomaavat sinun tulosi. Keskity tuntemaan musiikki kehollasi, 
myötäile sitä ja muiden tanssityyliä. Aggressiivinen, omalaatuinen tyyli voi 
vähän aikaa olla näyttävä ja saatat saada hetkeksi muiden ihailun osaksesi. 
Pidemmän päälle heiluminen kuitenkin kostautuu väsymyksenä ja hikoiluna 
saaden sinut näyttämään vähä-älyiseltä idiootilta. 

Tanssin lomassa on tilaisuus käydä moikkaamassa dj:tä. Rupattele hänen 
kanssaan hetki. Musiikista enemmän innostuneet pyörivät yleensä valkoisella 
puolella, jossa dj:n luona on kätevä hengailla. Välillä esiintyjinä on todellisia 
kuuluisuuksia, esimerkiksi menestysyhtye Bomfunk Mc’n taustalla vaikuttava 
dj on usein nähty täällä levyjä pyörittämässä. Mikäpä antaisi sinusta paremman 
vaikutelman kuin muutaman sanan vaihtaminen hänen kanssaan.  
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PARTY’S OVER

Yleensä juhlista kannattaa lähteä tarpeeksi 
aikaisin, jotta ehtisit seuraavan päivän kello 
yhdeksän palaveriin. Juhlien jo väljähdyttyä 
ja sulkemisajan koputellessa kärsimättömänä 
olkapäähän voi tie viedä enää vain jatkoille. 
Päätä siis reilusti etukäteen, vietätkö nopeaan 
loppuun asti täydellistä iltaa, josta känniääliöiden 
töppäilyt ovat kaukana, vai ovatko kyseessä 
projektin päättäjäisiä vastaavat juhlat, jotka sitten 
kestävät ja kestävät. Jälkimmäisessä tapauksessa 
sinun täytyy muistaa varmistaa ainoastaan yksi 
asia. Kun Kerma sulkee ovensa, vain ja ainoastaan 
kaikkein parhaimpien ihmisten tulee olla sinun 
mukanasi.

THE STYLE

Erillisten sopukoiden lisäksi mielenkiintoisia 
tuttavuuksia löytyy keskilattialta hengailemasta. 
Kun vastakkaisen sukupuolen edustaja vaikuttuu 
koko yleisölle suuntaamastasi valloittavasta 
olemuksestasi, vaihda hänen kanssaan pari 
sanaa, mutta älä jää loppuillaksi lepertelemään. 
Sen sijaan voit antaa itsellesi syntyä pienehkön 
fanijoukon, joka seurailee tekemisiäsi illan 
aikana. Ethän halua vaikuttaa epätoivoiselta tai 
yksinomaan seuraa hakevalta, vaan tärkeintä on 
antaa vaikutelma, että ennen kaikkea olet tullut 
vain pitämään hauskaa. 
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Jaakko Rytsölällä on vauhti verissään: 27 vuoden ikäänsä mennessä 
hän on ehtinyt perustaa kaksi IT-alan yritystä, joista toisesta tuli 

osa Saunalahtea ja toinenkin on listautumassa. Miehen vauhti ei ole 
tästä laantunut - nyt innostuksen kohteena on kilpa-autoilu. 

Sitä, mitä on mukavaa

LAURI SVAN

Ruokakärryt vilistävät Mankkaan Supervexin 
hyllyjen välissä. Ohjaksissa heiluu Jaakko Rytsölä, 
Saunalahden listautumisella rikastunut IT-ajan 
symboli. Jaska on nähty aiemmin julkisuudessa 
lähinnä lambonsa tai fefensä ratissa, mutta 
tänään ohjattavana on todellinen jokamiehen 
nelipyöräinen. 

”Siihen aikaan kun muut olivat koulussa, sä 
pyöritit veljesi kanssa firmaa. Onko joskus 
tuntunut siltä, että koulu-oppeja olisi 
tarvinnut?”

”No näin jälkikäteen - silloin ei tarvinnut 
ollenkaan, silloin me oltiin kaikkitietäviä. 
Ajateltiin, että se oppi, mikä koulusta tulee on 
liian isoihin firmoihin: Rahoitusjärjestelyjä ja 
pääoman hankkimista ja konserninhallintaa. Me 
ei tarvittu sitä, koska tehtiin pientä bisnestä. 
Mutta nykyään tarvitaan juristien palveluksia 
ihan älyttömästi.”

”Totta kai, jos olisi ollut enemmän koulutusta, 
niin olisi tehnyt joitain asioita toisin. En mä näe, 
että mä siinä kauheasti olisin hävinnyt, mutta 
koulutuksesta olisi ollut enemmän apua kuin 
aluksi luulikaan.”

Kärryt kiertävät pitkin kaupan käytäviä. Jaakko 
Rytsölä on niukka valinnoissaan: 
Kirsikkatomaatteja, mandariineja ja maissia. 
Treenaavan ihmisen tulee olla tarkka 
syömisistään. Kärry pysähtyy lihaosastolle.

”Sä pyörität nykyään veljesi kanssa Sunpointia.”

”Joo, tai itse asiassa sunpoint.netiä. Me lähdettiin 
Saunalahdelta menemään vuoden 99 
vuodenvaihteessa. Ollaan kohta 2 vuotta tehty 
sitä, ja näyttää ihan hyvältä. Meillä on eka 
rahoituskierros nyt tulossa.”

”Haette rahoitusta, vaikka olisi laittaa jo omaakin 
fyrkkaa peliin?”

”Joo, se on vähän niin, ettei kaikkia munia voi 
laittaa samaan koriin. Kun haetaan joku 30 milliä 
hynää, niin et sä laita omia rahojas niin paljoa - 
sehän on ihan helvetisti, about puolet siitä mitä 
mulla on. Se on kertalaakilla ihan älytön satsaus. 
Sitä paitsi me päästään myymään osakkeitamme 
vasta ensi huhtikuussa, joten pitäis ottaa lainaa 
osakkeita vastaan.”

Ostoskärryt kiertävät Vexin kylmähuoneeseen. 
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Jaska lappaa kärryynsä jugurttia. 

”Aika lailla normaalit safkat. Meikä odotti, että 
kärryyn tulisi kaviaaria.”

”Kaviaaria - joo ei”, Jaska naurahtaa. ”Mihinkä 
ne ruokatottumukset siitä muuttuisi? Eiks ihmiset 
syö näitä sen takia, että nää on hyviä, ei sen 
takia että niillä on varaa. Onhan meillä 
Stockmannin herkkua ja erikoismyymälöitä, josta 
löytyy erikoisempaa ja kalliimpaan hintaan, mutta 
totuus on kuitenkin se, että tää on massabisnestä 
ja katteet pieniä, joten on myytävä aika lailla 
mainstreamia.”

”Ostatsä paljon näistä normaalikaupoista?”

”Joo. Kyllähän sitä tulee syötyä aika paljon ulkona, 
ennen kaikkea bisneksen merkeissä. Mutta nykyään 
tekee aika paljon sapuskaa - himassa ja omassa 
rauhassa. Voi laittaa telkkarin päälle ja pääsee 
rauhoittumaan.”

Ostoskärry kulkee kassalle. Kukaan ei uskoisi, että 
sen takana on 60 miljoonan mies, koska eineillekään 
ei tule hintaa kuin pari sataa. Keskustelu jatkuu 
kaupan ulkopuolella. Jaska lastaa ostokset autoonsa 
ja sytyttää pikkusikarin.

”Sä olet näköjään vaihtanut kaaran toiseen?”

”En, tää on ollut mulla jo puolitoista vuotta.”

”Eikö ole sääli ostaa Suomen olosuhteisiin 
tuollainen kerska-auto, kun täällä ei kuitenkaan 
saa ajaa nopeasti?”

”En mä tiedä onko se kerska-auto. Auto voi olla 
makea ihan vain sen takia, että se on kiva katsoa ja 
istua ja siitä lähtee kivat saundit. Ei sen tarkoitus 
ole muuttaa sun elämää siten, että pystyt ajamaan 
kolmea sataa ja tunnet olevas teräsmies. Se, että sä 
teet duunimatkasi ferrarilla, on makeeta. Se on sitä 
elämän pientä luksusta, muttei se muuta mitään. 
Tällaiset jutut kuten lambo tai fefe tai keittiössä 
vähän enemmän tilaa on makeita juttuja.”

”Kun maallinen mammona ei ole se mullistava 
juttu, niin mikä sitten on?”

”Mä käyn tällä hetkellä helikopterikurssia, ja se 
on älyttömän vaikeaa. Kopterilla on helppo lentää 
eteenpäin, mutta sen pitäminen paikoillaan on tosi 
haaste. Kaikki oppiminen ja sen tiedostaminen 
on hieno juttu. Mutta kun sä opit jotain uutta 
kopterista, sä et tiedä mitä sä olet oppinut, se 
vaan sujuu paremmin. Toinen uus juttu on rata-
autoilu. Tosi hurjaa, että sulla on 270 lasissa ja 
kurvi vasemmalle. Sen saa vedettyä täysiä, mutta 
jos vähänkin menee pieleen, niin sä olet katollasi. 
Se vaatii vähän luonnetta.”

”Vauhti on sellainen, mikä kiinnostaa pienestä 
pojasta lähtien, eikä se vanhempanakaan katoa.”

”Ei. Miehiä ja poikia erottaa vain se, että miehillä 
on kalliimmat lelut. Ihan samalla tavalla mennään 
kovaa, on se mopo tai auto tai mikä tahansa.”

”Tai erottava tekijä on varmaan se, että miehet 
häpeää. Sitä kelaa liikaa, että pitäisikö tämä tehdä 
kun se vain pitäis tehdä.”
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”Joo, enemmän pitäisi tehdä sellaisia asioita, jotka 
on makeita. Jos meinaa hypätä laskuvarjolla, ei 
voi ajatella, että on liian vanha hyppäämään. 
Silloin kun on vanha, saattaa ajatusmaailma olla 
muuttunut. Tai ei ole enää mahdollisuutta hypätä 
kun pelkää, ettei ole varaa tulla päälleen alas. 
Tai en mä tiedä, kun en ole vielä vanha. Hypyt 
maksaa joku 70mk/kappale, ne ei oikeastaan maksa 
mitään.”

”Noi on pieniä makeita juttuja. Mutta se, että 
voi muutaman pienen jutun muuttaa elämässään, 
mennä kivemmalla autolla duuniin, polttaa tupakan 
sijasta sikaria ja pitää vähän pidempää lomaa. Ne 
muuttaa hyvän peruselämän vielä kivemmaksi. 
Mutta jos peruselämä ei ole kunnossa, on ihan 
turha luulla, että raha muuttaa mitään. Tulee 
vain entistä tyhjempi olo, kun ei ole pakko tehdä 
mitään.”

”Ihmiset tekee aika paljon asioita pakosta. Työ 
on tavallaan helppoa: Sulle annetaan päämäärät ja 
keinot ja aikarajat. Sä käytät sitä keinoa ja teet mitä 
pitää tehdä ja saat tavoitteet sieltä. Opiskelu on 
ihan sama juttu. Tavallaan se päätöksenteko tulee 
vasta kun nämä jutut on ohi, kun tilanne menee 
vapaaehtoiseksi. Kun sä joudut päättämään mikä 
on kivaa, mitä sä haluat tehdä eikä ole enää mitään 
pakon sanelemaa juttua.”

”Mitä seuraavaksi, nyt kun ei ole enää pakko?”

”Tätä nettijuttua on tehty kohta 6 vuotta ja alkaa 
vähän jo väsyttää. Sunpoint tehdään vielä, se tulee 
tuottamaan voittoa ja se ehkä listataan. Mutta 

sen jälkeen joku ihan muu juttu, ravintola-ala 
tai vaikka tää rata-autoilu. Jotain vielä enemmän 
vapaaehtoista. Sunpointissa mulla on kuitenkin 
velvollisuus työntekijöitä ja muita 
osakkeenomistajia kohtaan.

”Entä oletko harkinnut perhettä jossain välissä?”

”En. Takana on 4 pitkää suhdetta. Nyt mä haluan 
nauttia vapaudesta ja tehdä sitä mitä huvittaa. 
Jossain vaiheessa ehkä, mutta ainakin pari vuotta 
vielä menee näin.”

”Haluatko antaa vielä lopuksi teekkareille pari 
vinkkiä menestykseen?”

”Sulla on kaksi tapaa: Voit seurata kursseja. HEX 
on nyt alhaalla ja osakkeen hinnat hyviä., on 
paljon nousupotentiaalia. Toinen juttu, jos haluat 
pidemmän aikavälin kehityksen, niin sun pitää 
löytää se juttu, jossa olet hyvä. Kaikki ovat hyviä 
jossain. Kun sä keksit sen missä olet hyvä, mitä 
tykkäät tehdä, mitä sä ekana mietit kun käyt 
aamulla suihkussa ja mikä on viimeinen asia kun 
menet nukkumaan. Jos sä sen asiat keksit ja teet sen 
hyvin, silloin sä menestyt, koska olet siinä asiassa 
parempi kun muut. Ja jos sä olet parempi kuin 
muut, niin menestys on vain järjestelykysymys.”

”Moni tekee tällä hetkellä IT- ja mobiilipuolella 
niitä juttuja, jotka näyttää tutkimuksissa hyvältä 
ja mitä markkinat haluaa. Mutta jos sä et tee sitä 
sydämelläsi, niin metsään mennään.”
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10 tietä menestykseen

1. SELKÄÄNPUUKOTTAJAN EI TARVITSE KATSOA SILMIIN

Kaveri tai ei, laita urasi aina edelle. Vaikka lojaalisuus saattaa 
houkuttaa, älä sorru siihen kuin harvoina heikkouden hetkinä. 
Kyse on omasta edustasi. Kaksinaamaisuus on päivän sana; laupiaat 
samarialaiset kulkivat Jeesuksen aikaan. 

2. NUOLE POMOJA JA HOMOJA
Toinen tiemme sisältää kaksi eri konseptia. On tärkeää oppia 
tuntemaan oikeat ihmiset, siis itseään strategisesti ylemmässä 
asemassa olevat ja myös miellyttämään heitä. Toinen tapa on 
suvaitsevaisen vaikutelman antaminen. Jos sinulla on vielä vakaumus, 
unohda se.

3. SOPEUDU

Kämp-hotellillakin on kaksi julkisivua, Esplanadille ja Mikonkadulle. 
Sinun tapaksessasi kyse on tilannekohtaisesta, näennäisestä 
sopeutumisesta erilaisiin sosiaalisiin ympyröihin. Johtajien lähettyvillä 
vaatteesi ovat ryppyiset viime yön ohjelmointisessiosta ja sinulla on kova 
kiire tekemään tarkemmin määrittelemätöntä raporttia. Seurapiireissä 
tiivistät viime viikonlopun juhlatarjonnan hyvät ja huonot puolet ja 
annat ymmärtää odottavasi tietyistä syistä erityisesti ensi viikonloppua. 
Enempää et valitettavasti voi vielä sanoa. Nyt, toista perässäni uusi 
filosofiasi: Tahdon olla kaikkialla kaikkien kanssa kaiken aikaa, nyt ja 
aina.

4. HERÄTÄ HUOMIOTA ITSEESI HYVÄLLÄ TAI PAHALLA

Ulkoinen olemuksesi, muiden vanhat käsitykset sinusta tai ärrävika 
eivät koskaan ole esteitä,  päinvastoin. Pääasia on, että erotut. Tee 
joka päivä jotain, mitä et ole ennen tehnyt ja kerro siitä muille. 
Anna äänesi kuulua. Yksinkertaisesti: pidä huolta siitä, että sinut 
muistetaan.
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5. PINNAA AINA KUN VOIT

Muista copy-paste ja muut raakaa työtä tehokkaammat keinot. Vakoile. 
Kiristä. Saat itse kaiken hyödyn, ja jos olet tarpeeksi nopea, et jää 
kiinni. IBM:n sloganin mukaisesti: Antaa PC:n hoitaa hommat. Tai 
työkaverin.

6. ULKOASUUN KANNATTAA PANOSTAA
Jos et ennätä juosta trendien perässä, luo omia. Vanha villapaitasi on 
tällä haavaa sopiva vaate juuri siihen tilaisuuteen, johon se päälläsi saavut. 
Perustelut ratkaisevat. Eihän kukaan voi olla varma siitä, ettei paitasi ole 
Armanin viimeisin muotiluomus. Muista että aikasi on kortilla - säästä 
sitä aina kun voit.

7. NAI ITSESI OIKEISIIN PIIREIHIN
Ymmärrä tämä miten haluat. Yritys ja erehdys- mentaliteetti 
saattaa purra. Toisaalta: maineesi on suure, jonka arvoa ei voi 
rahassa eikä edes liikesuhteissa mitata. Pidä mielessä, älä vain 
hauskaa.

8. AUTA NÖRTTEJÄ ETEENPÄIN

Kenties valtaosa työtovereistasi on hiomattomia timantteja: 
älykkäitä IT-alan tekijöitä, joiden ainoana ongelmana on liian 
tunnollinen työnteko ja itseluottamuksen puute. Käännä ongelma 
eduksesi. Korota poikien itsetuntoa: ”Vau, onpas hieno appletti!” 
Voisimme kutsua yhteistyötä nörttien kanssa vaikka tutoroinniksi. 
Ole henkisenä tukena, ohjaa oikeille patheille. Tulet huomaamaan, 
että lopussa kiitos seisoo.

9. ÄLÄ AUTA NÖRTTEJÄ LIIAN KAUAA
Muista pysäyttää tutorryhmäsi ajoissa. Pudota kelkasta, potki pellolle. 
Selviä voittajana ja kerää pisteet kotiin. Jos haluat, voit myöhemmin 
vedota väärinkäsitykseen tai tarpeeseesi suojella heikompiasi suurelta 
maailmalta. 

10. PALKKASI EI OLE JULKINEN PUHEENAIHE
Voit vihjailla yhtä sun toista, mutta sen suuruutta et saa 
paljastaa. Anna kaikkien, erityisesti pomosi ymmärtää, että 
sinulla on kyllä kysyntää eri suuntiin. Olet pysynyt nykyisessä 
työpaikassasi näinkin kauan lähinnä siksi, että olet laiska 
tutustumaan uuteen työnkuvaasi ja sisustamaan suurempaa 
työsviittiäsi.

13
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Kuinka monesti oletkaan joutunut sanomaan “Olen pahoillani, minun on pakko mennä - 
huomenna on aikainen ylösnousu”. Omatunto kolkuttaa ja mieltä haluttaa. Mutta älä huoli: 
Alkorytmin onaniavinkkiopas tarjoaa neljä teesiä, joilla ratkaiset ongelmista sen tärkeämmän 
ja täytät Maslovin tarvehierarkiasta yhden puuttuvan osan.

Monoseksi eli itsetyydytys eli masturbaatio on päivän sana; helppoa, kliinistä ja partneri 
kulkee aina mukanasi. Aikasi on rajattua: Mikset siis nauttisi kokonaan itsestäsi ja jättäisi 
suorittamista niille, joilta järkevä tekeminen puuttuu. 

Ensiapu

JORMA KULKIJA

4. ÄLÄ UNOHDA 
MIELIKUVITUSTA

Muista, että lopulta suurin osa 
elämyksestä tapahtuu pääsi sisällä 
- muu on vain tekniikkaa. 
Vaihtaessasi tavallisen seksin 
monoon, aikasi säästyy työhön. 
Kypsemmässä iässä voit 
optiorahoillasi viettää makeaa 
elämää edustusvaimo kainalossasi.

3. TEKNIIKASTA LISÄARVOA

Toistuva perinteinen onania alkaa 
ennemmin tai myöhemmin tuntua 
vanhan toistolta. Sinun tulee 
kuitenkin muistaa, että hallussasi 
on ehkä maailman hienoin ja 
monipuolisin instrumentti - 
ihmiskäsi. Lisätietoa käden 
taidoista tarjoaa esimerkiksi 
www.jackinworld.com. Mikäli 
kädet kuitenkin alkavat 
kyllästyttää, kannattaa tutustua Ior 
Bockin kuuluisaan saunasolmuun.

2. KAKSIN AINA KAUNIHIMPI

Tutkimusten mukaan esimerkiksi 
Yhdysvalloissa naisten yhteiset 
masturbaatioringit ovat nykyään 
varsin yleisiä. Sen sijaan miehet 
harrastavat ryhmärunkkausta vain 
varhaisessa kehitysvaiheissaan. 
Hanki siis seuraksesi vähintään yksi 
yhtä kiireinen kumppani. Mikäli 
pokka pitää ja kumppanisi on 
sopiva, voit kokemuksen yhteydessä 
hoitaa vaikka päivän bisnespuheet.

1. PIENI RISKI ON AINA 
PAIKALLAAN

Oletko koskaan kokeillut jonkata 
työpaikallasi, kaverisi kämpässä tai 
jossain muussa julkisessa paikassa, 
jossa voit jäädä kiinni ja häpäistä 
itsesi? Tutkimusten mukaan suuri 
osa ihmisistä fantasioi seksistä 
partnerinsa kanssa julkisella 
paikalla. Miksei sama pätisi 
monoseksiinkin?
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FENG SHUI 

Feng shui, tuuli ja vesi, elämänjärjestelyn ja sisustamisen taito, on tuhansia vuosia 
vanha kiinalainen filosofia, joka perustuu elämiseen harmoniassa luonnonvoimien 
kanssa. Sen perusajatuksena on hyvien energiavirtojen ylläpitäminen elinympäristössä. 
Keskeinen käsite on chi, elämän energia, maan ja taivaan voima. Jos et viihdy jossain 
paikassa, se johtuu todennäköisesti siitä, että paikan energiat ovat ristiriidassa 
omiesi kanssa. Oma koti siis kannattaa sisustaa tukemaan omaa energiaa.

HALLITSE ELÄMÄSI ENERGIAT

15
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Sisustuksen uudistaminen kannattaa aloittaa 
suursiivouksella. Ylimääräiset tavarat estävät 
energian vapaata virtausta, ja kaikki rikkinäinen 
tai muuten käyttökelvoton roju vie kodin ilmapiiriä 
alaspäin. Heitä siis surutta pois kaikki mitä et 
tarvitse! Rojun kasaaminen kaapin pohjalle ei riitä, 
piilotettunakin se sitoo energiaa.

Jäljelle jääneiden kalusteiden sijoittelussa voit 
käyttää apuna bagua-karttaa. Se asetetaan niin, 
että pääovi on kartan alaosassa. Kartan avulla 
näet, mitkä kotisi osat symbolisoivat mitäkin 
osa-aluetta elämässäsi. Ongelmat jollain tietyllä 
alueella voivat johtua energian pysähtyneisyydestä 
tässä kodin osassa. Esimerkiksi roskakorin sijainti 
parisuhteen alueella voi vaikuttaa epäsuotuisasti 
rakkauselämääsi. Huoneen keskiosassa sijaitsee 
tai chi, yhtenäisyyden alue, joka on erityisen 
tärkeä terveyden ja elämän kannalta. Tämä alue 
pitäisi pitää aina mahdollisimman tyhjänä ja 
rauhallisena.

Energiavirtauksiin voidaan vaikuttaa esimerkiksi 
peileillä ja viherkasveilla. Kasvit suodattavat pahaa 
energiaa ja peileillä voit ”monistaa” niitä asioita, 
joita haluat elämääsi lisää. Asettamalla suuren 
peilin tietylle seinälle luot vaikutelman, että tämä 

osa huoneesta jatkuu loputtomiin, mitä kannattaa 
kokeilla esimerkiksi runsauden alueella. Palapeilejä 
kannattaa välttää, sillä sellaiseen katsova näkee 
rikkonaisen kuvan itsestään.

Terävät kulmat ovat energian vapaan kulkemisen 
kannalta erityisen haitallisia, niitä kannattaa 
pehmentää esimerkiksi kankailla. Paikkoihin, 
joihin vaikuttaa paljon voimakkaita energiavirtoja, 
kuten oviaukkoihin ja eteiseen, kannattaa laittaa 
tuulikello, joka rauhoittaa virtauksia.

KUTSU MAAILMA KOTIISI

Sisäänkäynti on kodin tärkein kohta; se symboloi 
sitä, miten haluat esittää itsesi muulle maailmalle. 
Lisäksi hyvä energia virtaa sen kautta sisään, 
eikä sillä saisi olla esteitä. Katsele kriittisesti 
pääoveasi; kutsuuko se astumaan sisään? 
Kenkäröykkiöt eteisen lattialla ja sekainen 
vaatenaulakko hidastavat chin virtausta, ne 
kannattaa siis siivota pikimmiten (pikku vinkki 
myös allekirjoittaneelle…).

UUDISTA ELÄMÄSI

Jos elämäsi tuntuu pysähtyneeltä, voi apu löytyä 
kylpyhuoneen uudelleensisustuksesta. Kylpyhuone 
symboloi puhdistumista ja uudistumista, joten 
jos ongelmanasi on takertuminen vanhoihin 
tottumuksiin, ihmissuhteisiin tai tarpeettomiin 
esineisiin, kannattaa tarkastaa, onko vika täällä. 
Pahimmillaan kylpyhuone on pieni, pimeä ja 
kostea tila, joka pursuaa erilaisia tyhjiä ja täysiä 
purkkeja ja purnukoita, ja silloin energia ei kykene 
virtaamaan vapaasti. Heitä pois kaikki tarpeeton, 
aseta seinille suuria peilejä luomaan tilan tuntua, 
tarkista ilmanvaihdon toimivuus. Tilaan olisi hyvä 
saada suuri ikkuna päästämään sinne raitista ilmaa 
ja luonnonvaloa. Pidä kylpyhuoneesi aina puhtaana, 
valoisana, kuivana ja raikkaana, jotta chi ei pysähdy 
sinne. 

FENG SHUI 
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WC on feng shuin kannalta kodin ongelmallisin 
osa. Siihen liittyy niin paljon pahaa energiaa, 
että sen sisustukseen täytyy kiinnittää erityistä 
huomiota. Pidä pöntön kansi kiinni aina kun 
mahdollista, erityisesti WC:tä huuhdellessasi, 
näin minimoit hyvän energian 
poishuuhtoutumisen. Viherkasvit suodattavat 
pahaa energiaa, ja jos ne ovat korkeita, saavat 
ne chin kiertämään huoneen yläosassa sen sijaan 
että se huuhtoutuisi alas WC-pöntöstä.

OVI SISIMPÄÄSI  

Feng shuissa makuuhuone symboloi sitä, 
millaisena näet oman itsesi. Sen sisustusta 
kannattaa miettiä jo siksi, että vietät siellä 
huomattavan suuren osan elämästäsi. 
Makuuhuoneen sisustuksella voit tukea omaa 
minäkuvaasi ja täydentää sitä, esimerkiksi jos 
elämäsi on vauhdikasta ja stressaavaa, kannattaa 
makuuhuoneesta luoda rauhallinen turvapaikka 
lämpimien värien ja tyynyjen avulla. 

Makuuhuoneen kalusteiden energiat vaikuttavat 
sinuun joka yö, sijoita sinne siis vain sellaisia 
esineitä, joita rakastat. Näin takaat itsellesi 
levollisen yöunen. Sängyn läheisyydessä ei saisi 
olla sähkölaitteita, eikä siihen saisi kohdistua 
teräviä kulmia. Peilit makuuhuoneessa häiritsevät 
myös yöunta, sijoita ne siis muualle. Jos sänky on 
sijoitettu oven ja ikkunan väliin, siihen kohdistuu 
voimakkaita energiavirtoja, jotka aiheuttavat 
uniongelmia. Myös seinään kiinnitetyistä 
lampuista ja hyllyistä virtaa häiritsevää energiaa.

ELÄMÄNHALLINNAN KESKUS

Myönnettäköön: meistä useimpien työhuoneessa 
vallitsee kaaos. Pöytä pursuaa papereita ja 
hyllyt ovat tulvillaan pölyisiä vääriin paikkoihin 
arkistoituja mappeja, tarpeettomat asiat tuntuvat 
olevan koko ajan tiellä ja tarpeellisia ei löydä 

millään. Kaikki tämä suorastaan pysäyttää 
energiavirtaukset, eikä siis ole ihme, että jo pelkkä 
työhuoneessa oleskelu saa sinut tuntemaan olosi 
uupuneeksi. 

Ehkä helpointa on aloittaa työpöydän järjestämisestä. 
Pöydän tulisi olla niin suuri, että kaikki tarpeellinen 
sopii sille kerralla, ja tämän lisäksi pitäisi jäädä vielä 
tyhjää tilaa. Siisti työpöytä antaa sinulle tunteen, että 
asiat ovat hallinnassasi.

Työhuoneen ääniin kannattaa myös kiinnittää 
huomiota. Tasainen taustahäly, kuten koneiden äänet 
tai puheensorina aiheuttavat väsymystä ja stressiä. 
Niitä voi vaimentaa kankaiden ja viherkasvien avulla. 
Koska kasvit myös puhdistavat tilaa ja lisäävät 
energiaa, on niiden sijoitus työhuoneeseen monella 
tapaa hyödyllistä. Värivalinnoilla voi edesauttaa työn 
tekoa, esimerkiksi keltainen väri pieninä määrinä 
auttaa keskittymään ja lisää luovuutta. Punainen väri 
taas lisää voimavaroja.

Tietokoneet säteilevät suuria määriä negatiivista 
energiaa, joten jos vietät paljon aikaa niiden parissa, 
kannattaa sinun pyrkiä minimoimaan tämän säteilyn 
haittavaikutukset. Esimerkiksi kristalli koneen 
läheisyydessä imee säteilyä itseensä. Hiiren päälle 
kannattaa pukea ”nahkatakki”, jolloin säteily ei pääse 
siirtymään sinuun käsiesi kautta. Viherkasveista voi 
olla hyötyä myös tässä tapauksessa niiden energiaa 
suodattavan vaikutuksen ansiosta.

Sisustamalla oikein ei pysty tekemään ihmeitä, 
mutta sen avulla voi tukea omia elämäntavoitteitaan. 
Energiavirtausten tunteminen lisää elämänhallintaa. 
Feng shui auttaa ymmärtämään kosmosta 
kokonaisuutena ja elämään tasapainossa sen muiden 
osien kanssa. Se ei ole vain lista  sisustusohjeita, vaan 
pääasiassa tapa käyttää aistejaan. Sisimpäsi heijastuu 
kodistasi.

…loppujen lopuksi hyvä feng shui merkitsee sitä, että 
ihmisellä on täysin levollinen olo.

FENG SHUI 
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Kymmenen tuhatta markkaa. Opiskelijan korvaan 
summa saattaa kuulostaa suurelta, mutta sitä se 
ei tuntunut olevan uusmedia-alan onnistujien 
ja onnellisten perijöiden maailmassa. Kävimme 
tutustumassa eliitin shoppailupaikkoihin ja 
mahdollisuuksiin viettää vapaa-aikaansa. 
Hommassa meni suhteellisuudentaju, mutta nyt 
se on tehty ja tulokset tulevat tässä. Rahankäytön 
opas uusrikkaaksi aikovalle, olkaa niin hyvät. 

Iskuryhmämme lähti tutustumaan aurinkoisen 
Helsingin ostostarjontaan lauantaina, sillä 
ajattelimme tällöin bongaavamme kauniita, 
rohkeita ja rikkaita ihmisiä arkiostoksillaan. 
Ajatus ei osunut täysin pieleen: kuljimme lähes 
samaa matkaa pikkuliikkeestä toiseen 
useammankin olemme-hieman-tavallista-ihmistä-
parempia-pariskunnan kanssa, ja pääsimme 
kuulemaan muutaman kuolemattoman 

RAHANKÄYTÖN OPAS 

eli mitä sinä tekisit kymmenellätuhannella markalla?

LAURA LIGNELL

NIINA MERONEN

uusrikkaiksi aikoville
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keskustelun mm. kakkoslaajakuvatelevision 
sopivasta tuumakoosta. Shoppailuretkellä 
esineiden hinnoissa oli tyypillisesti vähintään 
yksi nolla totuttua enemmän, mutta emme 
antaneet tämän häiritä, vaan yritimme parhamme 
mukaan esittää laatutietoisia ja asiantuntevia 
asiakkaita. Päivän viimeisissä liikkeissä kahden 
tonnin housuja saattoi kutsua enää halvoiksi.

Lähdimme liikkeelle Kampista kohti Fredaa, ja 
yksi päivän onnistuneimmista löydöistä löytyi 
heti ensimmäisestä putiikista. Hyllyssä todellakin 
roikkui pusakkamallinen takki, joka oli aitoa 
vesikäärmettä suoraan Kaukoidästä. Sellaisesta 
uniikkikappaleesta olisi toki voinut maksaa 
enemmänkin, mutta liikkeen omistaja ja takin 
valmistaja pyysi luomuksestaan sopivat 4800 
markkaa. Jäi siis rahaa vielä asusteisiinkin. 

Seuraava tutustumisen arvoinen liike möi 
polkupyöriä. Heti ikkunassa hymyili 
hopeanvärinen menopeli, jonka hinta ja ulkoiset 
avut miellyttivät silmää. Marssimme sisälle ja 
asiointi meni suunnilleen näin: “Minkä pyörän 
sais kymppitonnilla?” Syvä hiljaisuus. “Tai siis 
ei niinku mikään sellanen ammattilaisvehje, 
vaan joku näyttävä”. Syvä hiljaisuus. Lopulta 
myyjä osasi suositella yhtä punaista (Bianchi:n 
Asset 3400 BM6G  27 :lla vaihteella, 9890mk) 
pyörää sekä helppoja ja sopivan turhia Meridan 
sähköpyöriä. 

Asiantuntemuksemme ei vielä ihan päässyt 
oikeuksiinsa pyöräliikkeessä, joten seuraava 

kohteemme myi Hi-Fi-tuotteita (Audiostar, 
Eerikinkatu). Pieneen liikkeeseen oli mahdutettu 
kaikkea Bang&Olufsenin 65 tuhannen markan 
kaiuttimista käytettyihin levysoittimiin. Myyjä 
ei varmasti tajunnut sanaakaan siitä, mihin me 
kyselyillämme pyrimme, mutta palvelu oli silti 
hyvää ja edustamamme uusmediahörhö löysi 
rahoilleen vastinetta: B&O:lta olisi pitänyt valita 
joko kaiutinpari tai CD-radio -yksikkö, vähän 
erikoisempaa hakeva olisi voinut tuhlata rahansa 
Ortofonin MC Jubilee -äänirasiaan (8990,-) ja 
siihen yhdistettävään levysoittimeen. 

Eerikinkadulta löytyi vielä pikkuruinen 
sisustuskauppa, jonka tuotevalikoima oli mallia 
ihastuttavaa, turhaa, kallista. Eli täydellinen 
kauppa ihmiselle, joka panostaa trendikkyyteen. 
Täällä ihastuimme navan korkeudelle ulottuvaan 
luxus lamppuun (2850mk), jonka toimintaa 
ohjattiin ihastuttavalla kauko-ohjaimella 
bilettämään beatin tahtiin tai muuntelemaan 
väriään tunnelman mukaan. Sisustusteema jatkui 
siirtyessämme valitsemaan miellyttäviä 
olosuhteita nukkumiselle Casuarinasta. Ah, niin 
muodikas futon patjoineen oli juuri ja juuri 
lompakkomme ulottuvissa (runko 7280,- , patja 
2780,-), joten riemusta kiljuen 
uusmediahörhömme latoi rahat tiskiin. Itämaisuus 
ja eksotiikka oli Casuarinassa pop muidenkin 
huonekalujen kohdalla, mutta valitettavasti 
melkein kaikki oli liian kallista. Petri Vainion 
design-tuoli “pupu” tosin maksoi naurettavan 
vähän (1670 mk).

Fredalla poukkoilimme vaatekaupasta toiseen, 
mutta mitään täydellisen tyylikästä ja ihastuttavaa 
ei oikeastaan löytynyt. Silmä- ja aurinkolaseja 
myyvä LaLunette tarjosi miellyttävän 
poikkeuksen, aivan uskomattoman buenot 
Chanelin aurinkolasit sai vähän reilulla tonnilla, 
kaksiväristä ja sangatonta. Spice Girlsien uudella 
videolla trendikkäistä trendikkäimmäksi 
haukutulla Victoria “Posh” Beckmaninilla taitaa 
muuten olla samaiset lasit...

Alessin valikoimien parissa viihdyimme melko 
pitkään, myyjäkin kun oli söötti ja avulias. 
Kiinnostavia hankintoja oli espressokeitin (3900,-, 
mukana jauhatusyksikkö), shamppanjanjäähdytin 
(cooleri 999 mk, ständi 1350 mk, Alkom paras 
shamppanja Krug Clos du Mesnil, 1989, 932 mk) 
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sekä erilaiset ruokailuvälinesetit. Miellyttävää 
Alessin tuotteissa oli se, että ne erosivat ulkoisesti 
halpiskopioista erittäin vähän, joten periaatteessa 
hintojen erotus oli pelkkään trendikkyyteen 
sijoitettua rahaa. Fredalta löytyi myös toinen 
keittiön ja kylpyhuoneen sisustuselementtejä 
kauppaava liike, mistä kympillä olisi irronnut 
puinen lavuaaripöytä peileineen ja lisukkeineen 
tai keittiön koneistusta espressokeittimestä 
kitchen aidin kautta ikuisesti kestävään 
leivänpaahtimeen. 

Uudenmaankadulta bongasimme täydellisen 
Samsonite-setin paljon matkustavalle 
bisnesnaiselle. GB Bags -liikkeen pikkuinen 
parin päivän työreissulle sopiva matkalaukku 
(3980 mk) ja käsimatkatavaraksi soveltuva 
meikkilaukku (1890 mk) olivat kovaa, kiiltävää 
muovia päältä ja sisälsivät riittävän määrän 
erilaisia lokeroita. Meikkilaukkuun mahtui 
täydellisen ehostautumisarsenaalin lisäksi myös 
työpapereita. Ja se oli punainen!  Myyjä kiiruhti 
tarjoamaan meille jo alennustakin, joten IT-alan 
ammattilaisen kanssa kaupat olisivat syntyneet 
jo varmasti. Hi-Fi-tietämyksemme joutui 
koetukselle toiseen kertaan Hi-Fi Klubilla, mistä 
löytyi autoon miellyttävä multimediasarja 
(uskomattoman edullinen Clarion-paketti: 
monitori, TV-viritin ja ohjauspaneeli, tasan 10 
000 mk, matkapuhelimen lisäksi kytkettävissä 
myös PlayStation!).

Lähdimme hivuttautumaan pikkuhiljaa kohti 
Mannerheimintien toista puolta, ja matkalla 
poikkesimme pettymykseksi osoittautuneeseen 
Hugo Bossin liikkeeseen. Trendikkäät ja turhat 
vaatekappaleet olivat vähissä, sen sijaan tyylikäs 
puku olisi toki löytynyt. Päädyimme valitsemaan 
toppatakin (2800 mk), toppasäärystimet (360 
mk) ja Bossin kellon (6450 mk) käytettäväksi 
urheilullisessa menossa normaalin Tag-Heuerin 
sijasta. Naisen vaatetusta lähdimme metsästämään 

Kasarmikadun Kaarina K:sta. Liike oli yksi 
niistä paikoista reittimme varrella, missä rahat 
tuntuivat loppuvan aivan kesken. Päädyimme 
hylkäämään John Gallianon turkissomisteisen 
farkkutakin (11 600 mk), D&G:n valkean 
puolipitkän villakangastakin (10 200 mk) ja 
tasarahatarjouksessa olevan Jean Paul Gaultierin 
rullakauluspaidan (5000 mk). Sen sijaan 
ostettavien listalle pääsi useampikin samaa sarjaa 
oleva kenkä-laukku -setti. Charles Jourdanin 
bootseilla (3480 mk) setin hinta pyöri viiden 
tonnin kieppeillä, korkokengillä yhdistelmän sai 
hieman edullisemmin.  

Väsymys alkoi pikkuhiljaa painaa, joten 
suuntasimme kohti hotelli Kämpiä kysymään 
huoneiden hintoja. Ovella odotteleva piccolo 
väitti olevansa mestari rahantuhlauksessa, mutta 
jätimme silti haastattelun vähemmälle ja 
tyydyimme merkitsemään ylös hintoja per yö. 
Miellyttävä yllätys oli se, että pääsimme 
tutustumaan muutamaan erihintaiseen 
huoneeseen ihan sisälle saakka, joten valinta 
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huoneiden välillä oli helpompaa. Mannerhein-
sviitin hinta oli meille sopivin (15 000,-), joten 
päätimme majoittautua sinne. Kirjahyllyssä ja 
sisustuksessa muutenkin olisi ollut parantamisen 
varaa (löytyi mm. ruotsin historia toisella 
kotimaisella vuodelta 1902), mutta saunaosasto 
kuntopyörineen oli silkkaa luksusta.

Viimeisenä urotyönä tutustuimme vielä Kämpin 
ostoskeskuksen tarjontaan: Skannossa oli käynyt 
juuri varas, mutta valikoimista löytyi kuitenkin 
esimerkiksi metallinen pyyheteline (4350 mk), 
pelkistetty pikku hylly (3630 mk) ja käsintehty 
ruotsalainen puuvillamatto (9800 mk). B&O:lta 

löytyi ne vanhat tutut kajarit ja soittimet. 
Alakerran laukkukaupasta ei löytynyt miesten 
James Bond -matkalaukkusettiä (Samsonite, The 
800 Series/Xylem). 

Yhdessä päivässä ei ehdi eikä jaksa shoppailla 
tarpeeksi, olisimme tarvinneet viikon aikaa ja 
joka päivälle parikymmentä tonnia taskurahaa. 
Lehtemme toimitus kuitenkin on pihi, joten 
jouduimme jäämään odottamaan omalle 
pankkitilille putoilevia jackpotteja tai 
mahdollisuutta pistää firman piikkiin. Kaupat 
menivät kiinni, ja seuraavana päivänä olimme 
taas köyhiä opiskelijoita.
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Horoskooppi
VESIMIES 20.1.-18.2.
Pidä varasi, sillä vaara uhkaa! Kurssisi uhkaavat laskea erään henkilön silmissä, mutta jos pelaat korttisi oikein, mitä tahansa voi tapahtua. KALAT 19.2.-20.3.

Aika tuntuu olevan aina vähissä etkä ehdi töiltäsi oikein rentoutua. Jaksa kuitenkin 

tsemppailla, sillä pian ahkeruutesi palkitaan. Rahahuolet voit nyt unohtaa ja nauttia 

elämästä. Muista, että kaikki loppuu aikanaan. Tunne-elämäsi on pakkasen puolella, eikä 

vastakkaisen sukupuolen edustaja lämpene ehdotuksillesi.
OINAS 21.3.-19.4.
Kukapa olisi uskonut, että juuri sinusta tulee projektinne pelastaja.  Tyytyväisyys paistaa työnantajasi kasvoilta ja hän tarjoaakin uusia haasteita tehtäväksesi. Tunnet olevasi valmis siihen, mutta harkitse vielä kerran. Muutkin työsi odottavat tekijäänsä ja uupumus saattaa yllättää. Silloin ei myöskään asiasi tunnepuolella etene mihinkään. HÄRKÄ 20.4.-20.5.

Kulje silmät avoinna tai muuten kävelet onnesi ohi. Valppaana saatat saavuttaa rahoituksen 

sijoitusinvestoinnillesi. Erityistä huomiota kaipaisi myös eräs läheinen ihminen, jolle sinulla ei ole juuri 

nyt aikaa. Tämä tietää sinulle tulevaisuudessa yksinäisiä koti-iltoja.

KAKSONEN 21.5.-20.6.
Paistaa se aurinko risukasaankin. Informaatioähkysi helpottaa ja kykenet jäsentämään elämääsi paremmin. Varo silti sanojasi, ettet suorasukaisuudellasi aiheuta turhia vihamielisiä ajatuksia. Vaikka elämä hymyilee, kaipaat edelleen läheisyyttä. Tähän ei ole kuitenkaan lähitulevaisuudessa tiedossa helpotusta. RAPU 21.6.-22.7.

Arkirutiinisi eivät toimi poikkeustilassa, johon joudut kolhittuasi upouuden menopelisi. Joudut vuosien 

tauon jälkeen tyytymään yleisiin kulkuvälineisiin, mikä ei oikein sovi arvokkuudellesi. Koita kestää 

tilanne tyynenä, koska kaikki paha loppuu aikanaan ja tilanne palaa vielä normaaliksi. Parisuhteesi on 

kuitenkin saanut kolauksen tämän poikkeustilan vuoksi. Tämän tilanteen paikkaamiseen tarvitsetkin 
kärsivällisyyttä.

LEIJONA 23.7.-22.8.
Yritä unohtaa kiireesi hetkeksi ja hakeutua juurillesi maaseudun rauhaan.  Vaikka tuntuisi siltä, että vuorokauden tunnit eivät millään riitä eikä lomaan yksinkertaisesti ole varaakaan, se on kuitenkin sinulle parasta tässä tilanteessa. Muuten alat lähestyä burnoutia. Myös mielitiettysi kaipaisi yhteistä lomaa. Mieti siis tarkkaan, mikä on elämässäsi tärkeintä juuri nyt.

NEITSYT 23.8.-22.9.

Unohditko tuttavasi juuri hädän hetkellä? Älä kärsi tunnonvaivoja, sillä kaikki voidaan vielä 

hyvittää. Muista kuitenkin vastaisuudessa tarkkailla enemmän lähimmäisiäsi. Sama tilanne voi 

toistua, etkä tietenkään halua jäädä ikuisesti yksinäiseksi.

VAAKA 23.9.-23.10.
Tietokoneesi temppuilee eikä taidoistasi ole apua. Älä torju ulkopuolista apua, tai voit menettää elämäsi romanssiin. Ulkonäkö voi pettää, mutta kuuntele sydämesi ääntä. SKORPIONI 24.10.-22.11.

Olisi aika osallistua hyväntekeväisyyteen. Istut ison rahakirstun päällä, etkä ole edes 

huomannut sen kasvaneen mittasuhteisiin, jotka aiheuttavat kateutta lähipiirissäsi. Saat 

hyvän mielen itsellesikin auttamalla muita.  Avuliaisuutesi ei kuitenkaan viritä minkäänlaista 

mielenkiintoa juuri siinä henkilössä, johon sen toivoisit vaikuttavan.

JOUSIMIES 23.11.-21.12.
Tilanne kiristyy töissä, mutta ongelma selviää huumorilla. Älä missään tapauksessa menetä hermojasi, se ei hyödyttäisi mitään. Tietokoneesikin alkaa takkuilla, kun olet huonotuulinen. Kireys leviää kotiisikin eikä se tiedä hyvää haaveilemillesi rauhallisille koti-illoille.

KAURIS 22.12.-19.1.

Tie on auki urahuipulle. Ota rohkeasti askel eteenpäin äläkä katso alas.  Huippu on paikka 

juuri sinua varten. Kestät huipun tuulet työmyyräksi tottuneena hyvin, mutta unohdat jotain 

muuta elämässäsi ennen tärkeänä pitämääsi. Kontakti vastakkaisen sukupuolen kanssa kuihtuu 

pelkkään sähköpostin kirjoitteluun, mikä ei riitä siipallesi.



23

Tuntuuko kotimaassa työskentely tylsältä? 
Käyvätkö tuttavasi sinua useammin ulkomailla? 
Eikö rahatilanteesi salli etelänmatkailua Hankoa 
pidemmälle? Ei hätää. Moni työnantaja lähettää 
ulkomaankomennukselle mielummin 
charmantin nuorukaisen kuin lahnan lailla 
esiintyvän vanhan konttorirotan. 

Sinun tulee tavoitteisiin päästäksesi vaatia 
itseltäsi vain pientä harjoitusta sanavalmiuden 
ja tyylitajun alalla. Näitä tarvitset kahteen 
tarkoitukseen: Ensinnäkin sinun tulee vakuuttaa 
pomosi siitä että juuri sinä olet oikea ihminen 
lähtemään puolustamaan firman etuja 
esimerkiksi messuille, joita löytyy jatkuvasti 
tekniseltä alalta joko Amerikoista, Keski-
Euroopasta tai Aasiasta. Toiseksi tarvitset näitä 

ominaisuuksia, jos olet menossa esimerkiksi 
kouluttamaan tai konsultoimaan asiakkaita 
ulkomailla. 

Asiakkaat ovat huomattavasti miellyttävämpiä 
kun sinulla on Armanin puku ja väreihin sointuva 
kravatti sekä edes pieni käsitys siitä, mitä 
smalltalk kyseisessä maassa on. Allekirjoittanut 
ei suosittele ketään hukkaamaan vaatteitaan 
saapuessaan koneella Fiumicinon (Roomassa) 
kentälle. Jos kuitenkin näin käy, niin muista 
pitää mukanasi yhtiön luottokortti, jotta voit 
käydä hakemassa lähimmästä Armani-liikkeestä 
itsellesi säädylliset vaatteet. Käyttämällä hieman 
suurempaa ääntä airport servicen puolella 
lentoyhtiön saa maksamaan korvauksina 
tämänkin vierailun paikallisen muotigurun 
luona.

JUSSI PENTTILÄ
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Selvitä matkan todellinen määränpää. Lontoo, 
Pariisi tai Frankfurt eivät ole sellaisia. Ne 
ovat kaupunkeja, joiden lähellä olevat tienoot 
yritysmaailmassa käsitetään yhdeksi 
kokonaisuudeksi. Kun tiedät minne olet menossa 
ja miten, alkaa soittorumba matkatoimiston 
tai yhtiösi “matkailuvastaavan” kanssa. Kerro 
hänelle, kuinka ruoka-allergioidesi, pituutesi, 
matkatavaroittesi koon tai paluupäiväsi 
mahdollisen äkillisen vaihtumisen takia tarvitset 
business-luokan liput sekä lentokoneeseen että 
mahdolliseen juna-matkaan. Jos muu ei auta, niin 
varaa lippusi niin myöhään, että jäljellä ei enää 
ole muita kuin business-luokan lippuja. Tässä on 
kuitenkin se riski että paikkoja ei enää ole jäljellä 
ja joudut menemään aikaisemmalla koneella, 
joka lähtee Helsinki-Vantaalta jo aamulla klo 
6:00.

Työmatkojesi alkuvaiheessa, kun sinulla ei 
vielä ole Lounge-tiloihin oikeuttavia 
pistekortteja, saavu lentoasemalle vähintään 
tuntia aikaisemmin Euroopassa ja Aasiassa. 
Amerikassa kannattaa varata noin kaksi tuntia, 
sillä jenkkikentät ovat pikkukaupunkeja 
lukuunottamatta ruuhkaisia. Jos sinulla on 
varteenotettava etukortti joltain 
lentoyhtiöryhmittymältä (kuten One Worldin 
platinakortti tai Star Alliancen kultakortti), 
niin marssi vain suoraan business-luokan tai 
ensimmäisen luokan lähtöselvitykseen. Näin 
aikasi säästyy tax-free kaupassa kiertelyyn ja 
loungessa makailuun. 

Lounget ovat turvallisia, koska siellä kaikki 
on kuitenkin ilmaista ja paikallista rahaa ei 
tarvitse olla mukana. Sitä paitsi loungessa 
makaillessa ei tule vingutettua Visaakaan 
kaiken maailman hölmöihin tuliaisiin ja 
usein myös koneiden lähtöajat ja mahdolliset 
myöhästymiset ovat siellä seinällä kertomassa 
sinulle, milloin sinun tulee käydä hakemassa 
se viimeinen gin-tonic. Muista kuitenkin 
olla sen verran pirteä lähdön jälkeen, että 
kerkiät tilaamaan lentoemoilta alkujuomat ja 
valita ruoan. Pitkillä matkoilla vaihtoehtoja 
on useita, jolloin nirsompikin saa sopiva 
pöperön nenänsä eteen. Muista kuitenkin 
että alhaisen ilmanpaineen takia alkoholi 
saattaa iskeä salakavalasti kuin sukallinen 
puuroa. 

MITEN VALMISTAUDUT HENKISESTI MATKAAN?
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ALKOHOLITON MATKA - 
ONKO SELLAISIA?

Entäs jos olet absolutisti tai työt alkavat 
välittömästi koneen laskeuduttua, eikä sinulla ole 
aikaa nukkua päätäsi selväksi? Silloin joudut ehkä 
varaamaan itsellesi lentomatkan ajaksi lukemista 
joko töittesi puitteissa tai ostamaan lentoasemalta 
esimerkiksi malesian kielen pikaoppaan, josta 
voit opetella näppäriä pikku lauseita matkalla 
vaikkapa Kuala Lumpuriin. 

HOTELLIASUMINEN

Päästyäsi perille enemmän tai vähemmän 
turvallisesti onkin jo aika checkata itsesi sisään 
hotelliin. Varaus kannattaa varmistaa ennen kuin 
lähdet Suomesta, sillä joissakin kaupungeissa 
hotellin saaminen ex tempore on harvinaisen 
hankalaa. 

Kannattaa ottaa hotelli sellaisesta hotelliketjusta, 
josta saa oman lentoyhtiönsä lentomaileja. 
Esimerkiksi Holiday Inn, Hilton, Sheraton ja 
Astoria ovat hotelleja, joista saa lentomaileja 
tai jotain muuta etua keskittämällä yöpymisensä 
sinne. Muista kuitenkin että eri maissa on erilaiset 
käytännöt hotellissa asumisen suhteen. Joissakin 

maissa vieraiden vieminen huoneeseen onnistuu, 
mutta aina silloin tällöin voit törmätä ongelmiin, 
jos yrität viedä mahdollisen partnerin huoneeseen 
illalla. 

Myös tiettyjen hedelmien vieminen hotelliin 
sisälle saattaa olla kielletty. Viimeisin tieto 
kuitenkin löytyy jokaisessa hotellihuoneessa 
sijaitsevasta kansiosta, joka kertoo mitä tässä 
hotellissa nyt saa tehdä ja mitä ei. Kannattaa 
opiskella hieman kohdemaan kulttuuria ennen 
kuin tekee suurempia suunnitelmia vapaa-ajan 
vieton suhteen. Vihje: Jos satut yöpymään Kuala 
Lumpurissa kohtuuhintaisessa hotellissa (EI 
Petronas Twin Towerin välittömässä 
läheisyydessä), kannattaa pesettää kaikki vaatteet 
hotellissa, koska todennäköisesti pesetät, silitytät 
ja viikkautat matkalaukkujesi sisällön (erityisesti 
huom. naiset) parilla sadalla markalla. Tämä 
on pieni raha verrattuna siihen riemukkaaseen 
tapahtumaan, kun Helsinki-Vantaalta saapuessasi 
pikkutunneilla hieman “ruokaryyppyä” ottaneena 
lyöt pääsi pesukoneen kanteen yrittäessäsi asetella 
vaatteitasi rummun pohjalle kauniin 
symmetrisesti, ettei kone pitäisi niin julmettua 
meteliä pestessäsi aamuyöllä pyykkiä.

MITEN VALMISTAUDUT HENKISESTI MATKAAN?
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Tapahtumia on monenlaisia: fysikaalisia, kemiallisia, biologisia tai satunnaisia, ja sitten on tietysti killan 
tapahtumia. Killan tapahtumissakin kirjo on laaja, ja kirjava joukko ihmisiä niitä tekeekin. Meidän 
vastuullemme kuuluu se osa tapahtumien otosavaruudesta, joka sijoittuu Otaniemeen ja on ihan oman killan 
juttuja, tai ainakin suunnilleen sinne päin.

Mitä näitä tapahtumia sitten on, miten niitä on ja miksi niitä on eikä ole olematta? Joku voisi sanoa 
äkkiseltään, että teekkaritapahtumien tarkoitus on tulla mahdollisimman humalaan. Ja kyllä, näinkin joskus 
on, mutta siinä ei ole koko totuus. Meidän mielestämme Tietokillan tulisi mahdollisuuksien mukaan tarjota 
jotain kiinnostavaa kaikille jäsenilleen, joiden lukumäärä taitaa olla siinä 1500 kieppeillä. Näin laajalla 
joukolla käsitykset mielenkiintoisesta ja hauskasta varioivat suuresti.

Toisaalta kilta osaltaan valmentaa jäseniään tulevaa työmaailmaa varten ja vaikkapa sitsejä tai vuosijuhlia 
varten opetellut käytöstavat ja etiketit voivat tulla ihan tarpeeseenkin. Kun nyt opiskeluaikana juo itsensä 
tarpeeksi monta kertaa puku päällä känniin, niin ehkä siinä huomaa ettei niin aina tarvitse tehdä, esimerkiksi 
silloin kun edustaa yritystään illanvietossa, jossa viina on vieläpä ilmaista.

Tärkeä pointti tapahtumien kohdalla on lisäksi suhteiden luominen. Emmekä nyt tarkoita pelkästään 
tulevien kollegoiden tuntemisesta mahdollisesti saatavaa hyötyä, vaan ihan ystävyyssuhteita, sillä eihän 
ystävyyssuhteita luoda niin, että laskeskellaan toisesta saatavaa hyötyä.

Hauskaa Kamikazea, viini-iltaa, saunailtoja, lakupekkaa, lettukestejä, väliM0:sta, legoiltaa, Masquerade:ia 
ja TiKkujoulua toivovat,

Elina-emäntä ja Wk-isäntä
ie@tik.cs.hut.fi

Jos tämä, muut hallitusvirat tai toimihenkilön toimet kiinnostavat, niin asiasta pitää heti  ilmoitella nykyiselle 
hallitukselle tikh@hut.fi. Vaalikokous pidetään torstaina 23.11. Kokoustauolla luvassa riittävästi pullaa ja 
jatkoilla Otaniemipeliä!

Ei EI vaan IE Eli isännän ja emännän elämöintiä
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ISÄNTÄ
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