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Vappu on juuri ovella. Mitä ih-
mettä. Vastahan me olimme 
Turussa laskemassa mäkeä, 
minä toisaalta muistan vain 
mäelle nousseeni. Ja vasta-
han me olimme Tampereella 
heittämässä pieniä kaljatölkin-
kaltaisia puupalikoita pesäpal-
lomaisella “kartulla”. Sieltäkin 
muistikuvat ovat hämärät.

2014. Uusi  vuosi .  Uus i  hal l i -
tus.  Uusi  toimitus.  Tänä vuon-
na toimituksemme vahvuus 
on t ippunut par i l la,  mutta 
mukaan on onneksi  tu l lut 
uus ia reippaita toimittaj ia, 
jo ista jo het i  ens immäinen 
pääsee loistamaan tässä nu-

merossa er inomaisel la haas-
tattelul laan. Jatkamme myös 
jo v i ime vuonna tutuks i  tu l lut-
ta “Käpistel i jä harrastaa” - jut-
tusar jaamme ja täl lä kertaa 
tutustummekin hieman e(ks/r)
oott isempaan laj i in,  tanko-
tanss i in.  S i inä vasta ol is ik in 
haastetta koko jär jestöl le (Ur-
hei luvastaavat vink vink). 

Vi ime vuonna lehtemme 
taittajana toiminut Laur i  Kan-
gassalo on joutunut jättä-
mään lehtemme toimituksen. 
Haluan henki lökohtaisest i  k i i t -
tää Laur ia s i i tä suuresta työs-
tä, jonka hän vi ime vuonna 
meidän lehdemme hyväksi 

Juuso
Strömberg
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teki .  Tänä vuonna lehtemme 
ulkoasusta ja taitosta vastaa 
toimituksen uusin tulokas Mar-
kus Auvo. Koko toimituksen 
puolesta haluan toivottaa 
hänet tervetul leeks i  mukaan 
joukkoomme!

Vi ime vuonna ajatukseni 
herpaantui  l i ikaa lehtemme 
digital isoimiseen. Haaveena 
ol ivat readme-blogin toteu-
tus ja i rcquotes-tyyl i sen pal-
velun lanseeraaminen. Tänä 
vuonna meidän on kuitenkin 
palattava juur i l lemme. Mei-
dän on kunnioitettava s i tä 
hyvää, mitä mei l lä on jo:  Ra-

kasta painettua lehteämme. 
Aiomme jatkaa per inteikkäitä 
juttusar jojamme, mutta py-
r imme luomaan myös uutta, 
mielenki intoista ja juur i  s ie ltä 
oikeasta paikasta kutkutta-
vaa mater iaal ia.  Tämä on ta-
voitteeni.

I rk istä juur i  lu in:  “Tradit io-
nal muesl i  was eaten with le-
mon juice and not mi lk.” Ki i tos 
cce.

Readmen toimituksen puo-
lesta toivotan kaik i l le opinto-
menestystä ja er i t täin hyvää 
alkanutta vuotta 2014.  ■





6

Sami
Åhl

Anni ina
Sal l inen

Käpistelijän harrastukset

Tankotanssi
tanssia ja akrobatiaa
Jatkamme numerossa 2/13 
aloittamaamme juttusarjaa 
käpisteli jän harrastusten esit-
telystä. Tankotanssi on akro-
batiaa ja tanssia yhdistelevä 
taiteenlaji, joka usein yhdiste-
tään strippiklubeihin. Lajin al-
kuperästä ei olla yksimielisiä, 
mutta se on saanut vaikutteita 
eritysesti ki inalaisesta tangos-
ta ja muista akrobatialajeista, 
ja sitä ei nykyään haluta esit-
tää seksuaalisena tanssina tai 
akrobatiana. Laji on kasvat-
tanut suosiotaan fitness-lajina 
ja se vaatii harrastajalta voi-
maa, notkeutta ja kestävyyt-

tä. Nämä kuitenkin kehittyvät 
treenatessa lajia, joten aloit-
taa voi kuka tahansa. Jos en-
simmäisellä kerralla kaikki ei 
ihan onnistu, ei si lt i  pidä lan-
nistua, si l lä edistystä tapahtuu 
yllättävän nopeasti. Laji on lä-
hinnä naisten suosiossa, mutta 
miehetkin ovat uskaltautuneet 
tunneil le ja huhujen mukaan 
ainakin Tampereella on saa-
tavil la äijätankoiluakin eli s i is 
tunteja vain miehil le. 

Olen itse aloittanut lajin 
vasta syksyllä ja käyn Pasilassa 
Pole4fit i l lä. Heiltä löytyy erit-
täin monipuolinen valikoima 
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tunteja, mutta itse ainakin näin 
parhaaksi aloittaa tekniikka-
tunneil la. Tekniikkatunteja on 
useita eri tasoisia ykkösestä 
neloseen, ja näiden l isäksi on 
2 ja 3 alkeet tunnit. Tekniikka-
tuntien l isäksi Pole4fit i ltä löytyy 
spin-, venyttely-, baletti-, sir-
kusakrobatia-, rengastrapetsi- 
ja workout-tunteja. Heiltä löy-
tyy myös eri laisia tansseja ja 
workshoppeja.

Tekniikkatunnit alkavat l i-
hasten lämmittelyl lä. Läm-
mittelyissä saa lähes poik-
keuksetta hien pintaan, ja 
punnerrusasennoistakin löytyy 
ihan uusia variaatioita. I lman 
juomapulloa ja hikipyyhettä ei 
tunnil la pärjää! 

Seuraavaksi on vuorossa 
pyörähdysten harjoittelu. Pe-
ruspyörähdykset on aika help-
po oppia muutaman käynti-
kerran aikana ja sen jälkeen 
niistäkin löytyy eri laisia variaa-
tioita, joi l la l i ikkeistä saa pal-
jon raskaampia. Lopputunti 
menee kiipeil lessä, jota varten 
tarvitaan lyhyet shortsit. Tan-
gon ja ihon väli in ei saa jäädä 
vaatteita, koska i lman kitkan 
syntyä ei tangolla pysy. Kitka 
aiheuttaa myös aluksi kipua, 
jota ei kannata pelästyä: iho 
tottuu kitkaan ajan myötä. La-
j in harrastaji l le myös mustel-
mat eri puoli l la kehoa, erityi-
sesti alaraajoissa, ovat tuttuja.

S a n a s t o a
Grip
Voide tai neste, joka 
vähentää käsien hikoilua 
ja lisää näin ollen pitoa. 
Tankotanssijoiden suosiossa 
on kiipeilyyn tarkoitettu 
Mammutin nestemäinen 
magnesium, joka luo iholle 
hieman tahmaisen pinnan, 
mutta moni käyttää myös 
nestettä, joka vain vähentää 
käsien hikoilua. Tätä voi 
käyttää myös pyörähdyksissä, 
toisin kuin Mammutia, jonka 
luoman pidon kanssa ei kyllä 
pyöritä mitenkään.

Inver tti
Asento, jossa ollaan pää 
alaspäin. Tästä on todella 
monta variaatiota, tekniikka 
1-tunneilla krusif iksi, 
edistyneemmillä tunneilla 
liikkeet tehdään usein 
invertoiden.

Spin
Pyörähdys tangolla, liikkeet 
voidaan yleensä tehdä 
joko yksi tai kaksi kättä 
tangolla. Myös jalkojen 
sijainti vaihtelee: ne voidaan 
esimerkiksi pitää tangon 
osittain tangon ympärillä 
(palomiespyörähdys) tai 
pitää kokonaan ilmassa 
(kolmoisjoutsen).
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Tangolla ki ipeäminen tarkoit-
taa ensimmäisen tason tek-
niikkatunneil la tangolla seiso-
mista, istumista, ki ipeämistä ja 
invertoimista eli pää alaspäin 
olemista. Edistyneemmillä tun-
neil la eri laiset gripit ovat tar-
peen, mutta ensimmäisen ta-
son tekniikkatunneil le niitä ei 
suositella, koska tangolla on 
tarkoitus pysyä l ihasten, ei voi-
teiden avulla.

Tankotanssia voi verrata 
mielestäni hyvin koodaami-
seen: asioiden opettelemises-
sa menee ensin hyvin helposti 
hermot ja ärräpäät lentävät, 
mutta oppiminen on palkitse-

vaa. Laji in on helppo hurah-
taa erityisesti jos pitää itsensä 
haastamisesta eivätkä taval-
l iset jumppatunnit houkuta. 
Treeneissä ei usein myöskään 
tunne edes urheilevansa: hiki 
tulee varmasti ja tunnin jäl-
keen on rikki, mutta kuntoilua 
ei tehdä kuntoilun vuoksi, vaan 
jotta l i ikkeet oppisi. ■
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Haastattelussa
ohjaaja, hanna knihtilä
Kuinka kauan olet harrastanut tankotanssia?
Noin kolme vuotta, olen aina harrastanut lajia Pole4fitillä. Ohjaajana 
olen toiminut noin kaksi vuotta.

Kerro vähän Pole4fit istä
Asento, jossa ollaan pää alaspäin. Tästä on todella monta variaatiota, 
tekniikka 1-tunneilla krusif iksi, edistyneemmillä tunneilla liikkeet 
tehdään usein invertoiden.

Suurinosa opiskeli joistamme on miehiä,  kuinka 
paljon tunneil la käy miehiä?
Pyörähdys tangolla, liikkeet voidaan yleensä tehdä joko yksi tai kaksi 
kättä tangolla. Myös jalkojen sijainti vaihtelee: ne voidaan esimerkiksi 
pitää tangon osittain tangon ympärillä (palomiespyörähdys) tai pitää 
kokonaan ilmassa (kolmoisjoutsen).

Miten tankotanssin asema on muuttunut?
Ainakin Suomessa laji on nostanut päätään ja on melko tunnettu 
nykyään. Useat tietävät, että laji on fyysinen eikä sitä enää yhtä 
usein yhdistetä vain strippaukseen. Laji on aikamoisessa nosteessa.

Järjestetäänkö Suomessa tankotanssikisoja ja 
oletko itse käynyt kisoissa?
Suomessa järjestetään aika vähän kisoja, ulkomailla enemmän. 
Tunnetuin suomalainen tankotanssikisa on PoleArt, joka järjestetään 
vuorovuosittain Suomessa ja Ruotsissa. Kisat ovat kasvaneet todella 
isoiksi ja osallistujia on ympäri maailmaa.

Olen käynyt kisaamassa niin Suomessa kuin ulkomaillakin.
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Tämän lehden i lmestyessä ke-
vätlukukausi alkaa olemaan 
jo lopussaan, ulkona sataa 
todennäköisesti räntää ja va-
pusta selvinneet käpisteli jät 
yrittävät epätoivoisesti raken-
taa muistikuvia epämääräi-
sistä paloista. Kevät on ollut 
työntäyteinen paitsi koulun 
tarjoamien vir ikkeiden osalta, 
mutta myös ainejärjestötoimin-
nassa.

Keväällä olemme järjes-
täneet kahdet sitsit, bileet, 
saunailtoja ja jopa lanit Ota-
niemessä. Näiden l isäksi myös 
pienemmät casual -i l lat ovat 
keränneet väkeä yhteen. Pe-
rinteisen Akateemisen kyykän 
l isäksi uskaltauduimme myös 

Turkuun ensimmäistä kertaa 
jo helmikuussa, ja l isää seuraa 
AATU:n myötä toukokuun puo-
lessa välissä! 

“Muistathan myös että 
akti iviksi voi ryhtyä i lman 
virkaakin - mitä enemmän 
akti iveja on, sitä enem-
män saamme yhdessä ai-
kaiseksi! “

Tekemistä on si is r i ittänyt 
paitsi järjestäji l le ja tapahtu-
miin osall istuneil le. Haluaisin-
kin ki ittää sekä järjestäjiä että 
paikalle saapuneita - i lman 
tekijöitä tapahtumia ei saatai-
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si aikaiseksi ja toisaalta i lman 
osall istujia tapahtumia on tur-
ha järjestää. 

Vaikka toimintamme on 
jo nykyisellään monipuolista, 
emme halua jämähtää pai-
kallemme vanhojen ruti inien 
takia. Jos mielessäsi on mikä 
tahansa tapahtuma - suuri tai 
pieni - ota yhteyttä hall ituk-
seen! TKO-älyn resurssit ovat 
tarkoitettuja käytettäväksi juu-
ri teitä jäseniä varten ja hall i-
tuksen osalta haluamme että 
toiminta tavoittaa mahdoll i-
simman laajalti jäsenemme. 
Jos haluat vaikkapa järjestää 
fukseil le peli- i l lan tai lähteä 
museovierailul le jäärien kans-
sa, TKO-äly tukee tapahtuman 
järjestämistä varmasti! Muis-
tathan myös että akti iviksi voi 
ryhtyä i lman virkaakin - mitä 
enemmän akti iveja on, sitä 
enemmän saamme yhdessä 
aikaiseksi! 

Kesää odotellessa on hyvä 
suunnata katseita jo tulevaan 
syksyyn. Hall itus tulee uudista-
maan fuksitoimintaa ja otam-
me mielellämme vastaan ide-
oita miten fuksien ensimmäiset 

vi ikot saataisi in sujumaan mah-
doll is imman jouhevasti. Syksyl-
lä tulemme myös järjestämään 
vanhoja tuttuja tapahtumia, 
kuten sitsejä ja tietenkin entis-
täkin hienommat vuosijuhlat!

Haluan toivottaa kaiki l-
le aurinkoista kesää, syksyllä 
nähdään taas!

Tommi Nikkanen
Puheenjohtaja 2014

P.S. Hall ituksen tavoittaa ke-
sälläkin, joten voit ottaa mei-
hin yhteyttä sähköpostitse tai 
vaikkapa irkissä jos mieltäsi as-
karruttaa joku asia tai haluat 
järjestää kesällä jotain aktivi-
teettia!
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Rober t
Valta

HAASTATTELU
Töissä Accenturella
Roni Ström on Accenturella 
työskentelevä johtava kon-
sultti, jonka pääpainona on 
teknologia arkkitehtuuri ja 
varsinkin portaali- ja sisäl-
lönhall intaratkaisut. Hän on 
koulutukseltaan diplomi-
insinööri ja lukenut pääai-
neen automaatio- ja systee-
mitekniikasta ja sivuaineet 
tuotantotaloudesta ja tie-
totekniikasta. Hän on ollut 
ennen Accenturea töissä 
perheyrityksessään Motoral 
Oy:ssä.

Kerro itsestäsi lyhyesti, 
mitä teet Accenturella?
Olen tekninen arkkitehti, eli 
vastaan projekteissa mm. 
ohjelmoinnin ja integroin-
nin ratkaisuista. Johtavana 
konsulttina myös myynti tu-

lee tärkeäksi. Työhön kuuluu 
paljon päivittäistä tekemis-
tä asiakkaiden kanssa. Vas-
taan myös Accenturen web 
communityn toiminnasta 
- käytännössä pidän tälle 
yhteisölle koulutuksia ja esi-
merkiksi saunailtoja.

Mitkä ovat tämänhetkisen 
työsi positiiviset puolet?
Positi ivista ovat ihmiset joi-
den kanssa tekee töitä. 
Meil le on valikoitunut ja 
hakeutunut sellaisia ihmi-
siä, joi l la on intohimoa alaa 
kohtaan. Heiltä löytyy usein 
harrastuksia kuten ohjel-
mointi tai ki innostus jotakin 
toimialaa kohtaan. 

Päivittäisessä tekemises-
sä näkee sen, että ihmiset 
ovat motivoituneita. Ac-
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centurella varsinkin on mie-
titty ihmisten hyvinvointia 
työssä.

Yksi puoli on myös vaih-
televuus. Tähän mennes-
sä olen toiminut pankki- ja 
vakuutusalalla, julkishall in-
nossa, kaupan alalla, tek-
nologia-alalla, sekä pe-
rusteoll isuuden parissa. 
Toimialat vaihtuvat ja on 
mahdoll ista hakea toimi-
aloil le, missä ei aikaisemmin 
ole ollut. Teknologiat vaih-
tuvat, voi olla räätälöityä 
java toteuttamista, missä 
voidaan projektia toteuttaa 
vapaammin tai sitten sap-
projekti, joka menee tietyn 
mall in mukaan.

Entä negatiiviset?
Odotukset ovat kovat ja töi-
tä saa tehdä paljon. Päivät 
väli l lä venyy pidemmiksi, 
mikä voi tosin olla omakin 
syy. Lähtökohtaisesti Ac-
centure on erittäin hyvin 
tavoiteorientoitunut yritys, 
eikä myöskään niin vapaa-
muotoinen. Iso globaali yri-
tys voi joskus tuoda myös 
sellaisia malleja, mitkä eivät 
välttämättä sovi suomalai-
seen mall i in.

Mitä yhteisiä piirteitä 
Accenturella työskentelevillä 
on - mikä tekee Accenturesta 
globaalisti tunnetun ja 
suositun brändin?
Kehittymishaluisuus intohi-
mon l isäksi. Suuri osa ihmi-
sistä on uraorientoituneita. 
Accenturella työskentele-
vät haluavat usein alansa 
parhaimmiksi asiantunti joik-
si. Tärkeimpiä piirteitä on 
halu tehdä töitä ihmisten 
kanssa ja ti imityöskentely-
taidot. Introvertius ei lähtö-
kohtaisesti ole huono piirre, 
mutta on pystyttävä toimi-
maan ti imin jäsenenä.

Mitä asioita Accenturelle 
hakevan kannattaa muistaa?
Hyvä lähtökohta on olla 
oma itsensä. Haastattelu-
ti lanteissa kannattaa olla 
rehell inen ja pohtinut etu-
käteen, mitä työtehtäviä 
voisi haluta ja mikä saattaisi 
ki innostaa. Kannattaa myös 
hakea kesätöihin opiske-
luaikana. Työkokemuksen 
l isäksi on myös aina plus-
saa jos on ollut jossain itse 
rakentamassa tai contri-
butoinut esimerkiksi johon-
kin open source projekti in, 
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mikä on aika lähellä sitä 
työtä, mitä Accenturella 
tehdään. Myös käytännön 
läheisiä kursseja kannattaa 
ottaa.

Olet koulutukseltasi 
diplomi-insinööri, miten 
päädyit IT-alalle?
Taustalla on perheyritys. 
Olen tehnyt töitä enemmän 
tai vähemmän koko ikäni. 
Kun olin hyvinkin nuori, it-
murros tapahtui. En kuiten-
kaan halunnut puhtaasti 
keskittyä it:hen, vaan ym-
märtää myös strategiaa ja 
l i iketoimintaa. Olin toisin 
sanoen it-alan mies, joka 
halusi myös kaupall ista nä-
kemystä.

Miten työelämä eroaa 
opiskelusta?
Yliopistossa opitaan oppi-
maan asioita. Auttaa, että 
on peruskäsitteet tuttuja 
oli se sitten ohjelmistotuo-
tannossa tai myynnissä. 
Lähtökohtaisesti työssä tar-
vittavat taidot opitaan töis-
sä - ne joko opetetaan tai 
ni itä oppii töitä tehdessä. 
Olen myös sitä mieltä, että 
opiskelu ei lopu kun opin-
not loppuvat. Sanoisin, että 
olen Accenturella oppinut 
enemmän taloudesta ja oh-
jelmoinnista kuin opiskeluai-
kana. Korkeakouluopinnot 
myös opettavat syventä-
mään ajattelua.
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Mitä asioita pidät tärkeimpänä 
opiskeluajoilta?
Verkostoituminen on tärke-
ää. Työelämässä tulet to-
dennäköisesti törmäämään 
niihin samoihin ihmisi in, joi-
den kanssa opiskelit. Tai 
saatat muistaa, että tää ka-
veri oli t ietyssä asiassa hyvä, 
jolta voit kysyä neuvoa. 
Kurssikaverit voivat myös 
edeltää kesätyöpaikkoihin, 
missä he voivat suositella 
sua. Harjoitustyöt ovat jää-
neet parhaimmaksi muistok-
si, ni issä pystyy teorian l isäk-
si myös toteuttamaan jotain 
konkreettista.

Jos saisit uudelleen valita, 
mitä tekisit toisin? Miksi?
Omana opiskeluaikanani 
olin samalla töissä 40 tun-
tia viikossa, eikä verkostoi-
tumiseen jäänyt niin paljon 
aikaa. Menisin si is johonkin, 
missä on akti ivista ki ltatoi-
mintaa verkostoitumisen 
kannalta. Olisin akti ivises-
sa porukassa, jonka kanssa 
viettäisin leppoista opiske-
luaikaa. Saattaisin lähteä 
myös ulkomail le. Olisi ehkä 
myös mielenkiintoista olla 
Pii laakson lähellä seuraa-

massa startup sceneä, nä-
kisi vähän isoa maailmaa. 
Olisin myös akti ivisempi ki l-
tatyössä, järjestämässä ex-
cursioita, hackathloneja 
jne...

Oletko tekemisissä 
Javan kanssa töissä?
En niin paljon koodaamas-
sa, mutta enemmän arkki-
tehtuurien suunnittelussa. 
Aina väli l lä kir joitan itsekin 
koodia, mutta tällä hetkel-
lä autan ti imiä Suomessa 
ja Intiassa teknisen pilo-
tin toteuttamisessa. Teen 
koodiesimerkkejä, maven 
artifakteja - tavallaan luu-
rankoja ja templateja koo-
dareil le, jotta heidän on 
helpompi päästä alkuun. 
Pariohjelmoinnin ja koodi-
katselmoinnin kautta pyrin 
myös tuomaan parhaita 
käytäntöjä tutuiksi.

Miksi Javan osaaminen 
on tärkeää?
Java on eniten käytetty kieli 
isoissa yrityksissä Microsoft-
teknologioiden l isäksi. Se on 
erittäin kypsä kieli, josta löy-
tyy kir jastot, mitkä täyttävät 
myös ei-toiminnall iset vaa-
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timukset (esim. tietoturva). 
Sitä käytetään myös glo-
baalisti, el i s i l le löytyy hel-
posti myös osaajia. Javalla 
pystyy ratkaisemaan asian 
kuin asian. Javan osaami-
sen kautta on helppo läh-
teä opiskelemaan muita 
ohjelmointikieliä.

Käytetäänkö Accenturella 
muita ohjelmointikieliä, kuten 
Pythonia, C++:aa tai Rubya?
Kaikkea käytetään. Asiakas 
on saattanut päättää, että 
he haluavat tietyllä tekno-
logialla toteuttaa projek-
tinsa. He saattavat haluta, 
että me jatkamme si itä, eli 
ohjelmointikieli tulee heidän 
puoleltaan. He ovat esimer-
kiksi saattaneet ottaa Orac-
len SOA softan johon on Ja-
valla helppo jatkaa päälle. 
Perusteoll isuuden puolella 
C++ tulee useammin vas-
taan. Myös Pythonit, PHP:t 
ja Rubyt tuntuvat nousevan 
esiin yhä useammin ja eri-
tyisesti kevyet web-arkki-
tehtuurit ja –kir jastot, kuten 
Angular, Backbone, Node 
ja Bootstrap ovat pinnalla 
juuri nyt. ■
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Mikko
Rantanen

Tämä tarina kertoo siitä, kuinka 
pitkälle opiskelijatapahtumissa 
voi mennä. Tämä kertoo myös Tam-
perelaisten suurenmoisesta vie-
raanvaraisuudesta.

Elimme tuolloin lauantaita. 
Päivämäärä oli 15.2. ja edus-
timme keltaisissa Tampereella. 
Edellisiltana olimme ottaneet 
suurvoiton Hervantapelissä ja 
seuraavaksi oli vuorossa itse 
akateemisen kyykän MM-turnaus. 
Titteli on kyseenalaisen kor-
kea, sillä en tiedä muita maita, 
jossa akateemista kyykkää pelat-
taisiin. 

Eräs Jeesuksel le 
k i i to l l inen kyykkäi l i jä

Tämä oli ensimmäinen kerta-
ni kun pelaan kyykkää. Turnaus 
menikin sen mukaisesti. Vaik-
ka urhea keltainen joukkueemme 
taistelikin viimeiseen kart-
tuun, saimme silti turpaan jo-
kaiselta joukkueelta. Se ei me-
noa kuitenkaan haitannut, ehei. 
Joku voisikin ehkä epäillä, että 
kisamatkamme päämäärät eivät 
liittyneet ollenkaan urheiluun. 
Tämän minä kiistän täysin.

Noh, tarina ei suinkaan pää-
ty tähän. Olin jossain vaiheessa 
kilpailua ystävystynyt ryhmään 
Tampereen alkuperäiskansalai-
sia. Tamperelaiset ottivat minut 
heti avosylin vastaan ja pikais-
ten esittäytymisriittien jäl-
keen, olin onnistunut pääsemään 
mukaan tähän hilpeään ryhmään. 
Antropologinen ekspeditioni sai 
alkunsa. Pian huomasinkin ole-
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vani syvimmässä ja pimeimmäs-
sä Hervannassa. Siellä, mihin 
paljasjalkainen stadilainen ei 
tohtisi yksin jalalla astua. Ti-
lanne oli kuitenkin hyvä, eikä 
paljasjalkaisuuteni ollut vielä 
paljastunut. 

Ilta pimeni, olin entistä 
syvemmällä Hervannassa ja uusien 
tamperelaisten tuttavieni rii-
teissä. Tuttuja keltaisia sota-
tovereitani ei näy missään. Olen 
yksin vihollisrajojen takana. 
Mutta hetkinen, eiväthän vihol-
liset kaada autuaasti ilolien-
tä kurkustani alas? Keitä nämä 
mitä ystävällisimmät herrasmie-
het ja naiset ovat? Miksei me 
käydä Tampereella useammin? Nämä 
kysymykset alkoivat pulpahdella 
mieleeni, kun eräs tamperelai-
nen herrasmies toverillisesti 
vihtoi selkääni eräällä Hervan-
talaisen opiskelijakerrostalon 
alasaunalla.

Jossain vaiheessa todelli-
suus kolkutti oveani. Kello oli 
kymmenen jotain illalla, olin 
keskellä Hervantaa, ja What-
sAppista huolestunut tekisveli 
ilmoittaa, että viimeinen juna 
kotiin lähtee kello yksitoista. 
Paniikki. Vaikka ilta oli suju-

nut mainiosti uusien tuttavie-
ni kanssa, en tohtinut kokeilla 
heidän vieraanvaraisuuttaan jää-
mällä jonkun nurkkiin lojumaan. 
Äkkiä baaritiskille, kyypparil-
ta taksitilaus, eläimellinen 
sykähdys taksiin, setelitukun 
heitto taksikuskille ja vaati-
mus, että ajaa kahta sataa (minä 
maksan sakot) rautatieasemalle. 
Sydän alkoi tykyttää.

Onnekseni saavun vähän alle 
kymmentä minuuttia ennen maito-
junan lähtöä, näen tuttuja kel-
taisissa, jotka auttavat minut 
takaisin oikealle tielle. Voi 
pojat. Ensi vuonna uusiksi.

Kirjoittaja kiittää jeesusta, 
eikä halua luovuttaa henkilö-
tietojaan.




