
Systeemityö 2/200830

?
?

? ?

Systeemityö 2/200830

Business tunkee IT:hen salaisen 
lukijakilpailun kautta

Olin juuri raaputtamassa toimistokäytävämme 
seinässä olevaa jotain maalinröpöä, kun pää-
toimittaja tapansa mukaan kiihtyvällä vauhdilla 
ryntäsi ulos viereisestä huoneesta ja jäi hölmisty-
neenä tuijottamaan minua. Olin aistivinani lieväh-
köä kiihtyneisyyden alaista mielentilaa esimieheni 
ulkoisessa habituksessa ja arvailinkin, että olin 
mahdollisesti joutumassa jonkinlaiseen sijaiskär-
sijän rooliin. Sitten tajusin, että esimieheni laski. 

”...kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. (syvä 
huokaus) Ja mitähän sinä oikein siinä kuvittelet 
tekeväsi?”, päätoimittaja katseli vuoroin minua 
vuoroin sitä äärettömän häiritsevää maalinröpöä, 
joka joka kerran ohitse kulkiessani aiheutti suuri-
mittaista tuskaa täydellisen estetiikan tajun omaa-
van sisustussilmäni verkkokalvolla. Röpö aiheutti 
pienen varjon muuten niin tasaisessa seinässä, 
aivan kuin joku olisi kaivanut nenästään jotain ja 
asettanut sen seinään kiinni. En kerta kaikkiaan 
voinut enää vuosikausien jälkeen kestää tuota 
poikkeamaa muuten harmonisen rauhallisessa ja 
geometrisesti säännöllisessä tilassa. 

”No, katsos kun tässä on tällainen äärimmäinen 
mielenrauhaa rikkova elementti, olen kuullut muil-
takin toimituksen työntekijöiltä kovasti valituksia 
tämän elementin aiheuttamasta häiriöstä luovuu-
teen ja tuottavuuteen.”

”Ai tuottavuuteen? Mikähän sinun tuottavuut-
tasi saisi enää yhtään häirittyä? Nyt muuten kun 
satut siinä lorvailemaan, niin tiedoksi vain, että 
seuraavaksi kirjoitat siitä, miten business tunkee 
it:hen!”

”Business tunkee it:hen? Siis mitä? Mitä se tar-
koittaa?”

”No kirjoitat soasta ja biibelistä ja niistä muista 
äläkä koko ajan kysele!? Vaikka tuskinpa sitäkään 
juttua kukaan lukee.”

”Siis tietääkseni artikkelini ovat tämän lehden 
luetuinta antia ja ovat auttaneet monen uupuneen 
systeemityöläisen tämän nyt jo onnellisesti taak-
sejääneen talven ylitse henkisesti hyvinvoivana ja 
kirjallisesti sivistyneempänä.”, sanoin päätoimitta-
jan selälle, joka loittoni yhä kiihtyvällä nopeudella 
kohti omaa kulmahuonettaan. 

No, tuostapa ja päätoimittajan kymmeneen 
laskemisesta tuli mieleeni Sulvasutra. Ja koska 
kyseinen kirjallisuus on mitä parasta stimulant-
tia iltayön pimentyvinä hetkinä, niin otetaanpa 
tämä historiallinen Kuutamo-kilpailun ensimmäi-
nen lukijakysymys sieltä. Niin. Sinä lukijani, joka 
tätä luet, voit osallistua lukijakilpailuun ja siten 

osoittaa lukevasi juuri tätä kolumnia. Voittona lai-
vaseminaari!!! Miettikääs sitä. Tai no, miettikääs 
ennemminkin tätä kysymystä, joka kuuluu näin: 

Kaunis neito säihkyvine silminesi, sano minulle 
mikä on se luku, joka kerrottuna kolmella, tulo 
tämän jälkeen lisättynä kolmella neljäsosallaan, 
summa jaettuna seitsemällä, osamäärä vähennet-
tynä kolmasosaan, kerrottuna itsellään, tulosta 
vähennettynä 52, tästä neliöjuuri lisättynä kah-
deksalla ja sen jälkeen jaettuna kymmenellä, 
antaa vastaukseksi 2? 

Tokihan sivistyneet lukijani tietävät Sulvasut-
ran olevan muinaista intialaista matematiikkakir-
jallisuutta ja termin tarkoittavan ”köydenvedon 
käsikirjaa”. Tämä kyseinen tehtävä taisi olla tar-
kemmin herra Aryabhatan teoksesta Aryabhata. 
Kun olette laskeneet oikean vastauksen päissänne 
tähän noin 1500 vuotta vanhaan tehtävään, niin 
lähettäkää se tämän osoitteen kautta: http://
www.ttlry.fi/kuutamolla/

Älkääkä peljätkö, yhteystietojanne ei tulla käyt-
tämään mihinkään muuhun kuin voittajan koh-
dalla siihen, että hänelle ilmoitetaan voitosta. Ja 
mikäli kysymys osoittautuu liian vaikeaksi, niin 
voitto arvotaan, joten kannattaa yrittää, vaikka ei 
ihan varma vastauksesta olisikaan.  

Mutta siis se aihe. Mikäs se nyt taas olikaan? 
No, joka tapauksessa jätin sen maalinröpön rau-
haansa, muistitikku ei kuitenkaan ollut se paras 
väline sen poistamiseen. Ehkäpä saan tuon röpön 
haitallisen vaikutuksen feng shuihin kompensoitua 
rakentelemalla pienen suihkulähteen huoneeseeni. 
Tai siitä taitaa tulla ennemminkin geysiiri, koska 
joutunen ottamaan käyttöveden lämpöpatterista, 
jolloin on otettava huomioon, että lähtöpaine voi 
olla kovakin. Jonkinlainen takaiskuventtiilikin tar-
vittaisiin. Koska lämmitysjärjestelmissä kiertävä 
vesi kiertää siellä koko ajan, pitäisi korvaavaa 
vettä syöttää järjestelmään sisään, koska muuten 
tulee ongelmia. Kelpaakohan hanasta tuleva joki-
vesi, olisiko esimerkiksi makuvissystä haittaa tai 
pitäisikö siinä olla jopa vähän pakkasnestettä 
mukana?  No, mutta jos ajatellaan tuota lämpö-
patterijärjestelmää suljettuna tietojärjestelmänä, 
ei tällaisen pienen self service oriented architec-
ture –palvelun rakentaminen siihen oheen voi 
muuta kuin parantaa prosessia! 

Onnea arvontaan!


