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Pääkirjoitus

4

Itsensä mittaaminen eri keinoin alkaa 
tuntua yhdeltä 2010 -luvun alun mu-
oti-ilmiöistä. Ilmiö on todennäköis-

esti tullut jäädäkseen. Tämän ovat 
osaltaan mahdollistaneet älypuheli-
met, joihin on mahdollista tallentaa 
tietoa nopeasti ja jotka sitä osaavat 
myös kerätä esimerkiksi GPS- ja kii-
htyvyysanturien avulla ihmisen liik-
kuessa. Mikä tärkeintä, kannamme 
puhelimia mukanamme jatkuvasti, 
jolloin mittausväline on aina helposti 
saatavilla. Jonkun ihmisen toiminnan 
mittaamiseen kehitettyjen sovellusten 
kirjo vaikuttaa tällä hetkellä kasvavan 
jatkuvalla syötöllä. Itsekin aihepiiristä 
kiinnostuneena joutuu aika ajoin ky-
symään itseltään,että onko tämä kaikki 
oikeasti itselleni hyödyllistä tietoa?

Havainnollistetaan asiaa muutamilla 
esimerkeillä. Liikuntasuoritusten kir-
jaamiseen tarkoitettu Sports Track-
er on useimmille tuttu sovellus, joka 
nykymuodossaan mahdollistaa myös
sykkeen ja kadenssin (pyöräilyssä 
poljinkierrosnopeus) mittaamisen ja 
yhdistämisen muihin harjoitustietoi-
hin, kuten matkaan ja nopeuteen. 
Tämä tietty vaatii erikseen ostettavan 
sykevyön ja kadenssimittarin. Sovellus 
lupaa “enemmän motivaatiota ja tulok-
sia Sports Tracker antureiden avulla.” 
Harjoitusdatan tuottamaa hyötyä voi 
jokainen pohtia omalla kohdallaan. 
Kun käy usein lenkillä, kunto kohoaa, 
mittasi kehittymisen prosessia aktiiv-
isesti taikka ei. Ihan tavallisten päivit-
täisten aktiviteettien kuten kävelynkin 
mittaamiseen löytyy oma sovelluksen-

sa. Näin on mahdollista hahmottaa, tu-
leeko päivän aikana harrastettua hyö-
tyliikuntaa tarpeeksi. 

Myös unen levollisuutta ja laatua voi 
mitata puhelimen avulla. Hanki sovel-
lus, sijoita luuri tyynyn alle, pidä huoli 
että siinä kestää akku yön yli ja valit-
se itsellesi sopiva puolen tunnin herä-
tysikkuna. Puhelin herättää sinut juuri 
silloin, kun olet kevyimmässä univai-
heessa jolloin herääminen on hel-
pointa. Ja totta kai: Aamulla voit myös 
vilkaista puhelimesi näytöltä graafin-
muodossa, kuinka yö sovelluksen mu-
kaan sujuikaan. Aamulla voit klikata 
näytöltä yhtä muutamasta hymiöstä, 
joka kertoo sinulle myöhemmin, mil-
lainen unesi oli juuri tänä yönä omasta 
mielestäsi. Jotkut sovelluksista jopa 
nauhoittavat, kun puhut unissasi. Parin 
viikon päästä tietoa on siinä määrin ri-
ittävästi, että ohjelma kykenee analy-
soimaan unesi laatua vähän yleisem-
mällä tasolla. Ohjelman nimi? Kokeile 
kirjoittaa käyttämäsi sovelluskaupan
hakuun Sleep Tracker.

Liikunta ja uni... Ai niin, varsinkin tiuk-
koina taloudellisina aikoina oman ra-
hankäytön mittaaminen jollain tasolla 
kuulostaisi aika fiksulta. Suomessa 
osataan tunnetusti säästää kansan-
talouden kannalta vähän liiankin hyvin, 
kun investointihalukkuus on kuluttajien 
keskuudessa alhaista. Mutta osaam-
meko pitää kirjaa henkilökohtaisista 
menoistamme? Pivo tarjoaa tähän 
avuksi mobiililompakko -sovelluksen, 
joka lupaa “enemmän irti tilisi saldos-

Kuva: Reetta Taskinen

Numerominä
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ta”. Äkkiseltään lupauksen voi hyväk-
syä. Mutta miten niin enemmän? Pystyt 
seuraamaan käyttötilisi saldoasen-
tin tarkkuudella puhelimen näytöltä, 
päivästä päivään. Saldoa kuvataan 
osakekurssia muistuttavalla käyrällä. 
Palvelu on toistaiseksi saatavilla vain 
Osuuspankin asiakkaille, samalla tav-
oin kuin se oli jo viime vuoden marras-
kuussakin. Herääkin kysymys: Onko 
päivittäinen rahankäyttö jo siinä määrin 
arka alue, etteivät ihmiset halua siitä 
tarkkaa numeraalista dataa ja muistu-
tusta?

Itsensä mittaamisesta mm. numeraa- 
lisen tiedon avulla käytetään käsitet-
tä Quantified Self, QS, hyvin vapaasti 
suomennettuna numeraalistettu minä. 
Mittaamisen työkaluja on jo niin paljon-
pelkästään mobiilisovellusten muodos-
sa, että lähes kaikkeen tekemääsi puu-
haan löytyy jokin mittatikku. Mikä sitten 
on mittaamishalukkuuden taustalla? 
Ihminen on luonnostaan utelias,ja data 
omasta toiminnasta voi olla aluksi hyvin 
kiinnostavaa kelle tahansa. Alkuinnos-
tuksen jälkeen todellisuus alkaa valjeta: 
Mitä konkreettista hyötyä saan itselleni 
siitä, että käytän aikaani ja vaivaani 
aktiviteettieni kirjaamiseen kulloistakin 
tarkoitusta varten kehitettyyn sovelluk-
seen?

Muistan lukeneeni muutama vuosi sit-
ten yhdestä kotimaisesta aikakausleh-
destä lahtelaisen hiihtäjälegenda/olym-
piavoittaja Siiri Rantasen haastattelun, 
jossa hän kommentoi muun muassa 
sykemittarin käyttöä harjoittelussa. 
Hän kertoi kokeilleensa mittaria mutta 
päätyi toteamaan sen itselleen turhak-
si. Kertoi fiiliksen mukaan menevänsä 
niin kuin aina ennenkin. Kilpaurheilu on 

hänen huippupäivistään muuttunut, 
eikä tällä ajattelulla enää kilpatasolla 
pärjäisi, sen hän on itsekin lausunut. 
Mutta harva meistä on kuitenkaan 
aktiiviliikkuja, huippu-urheilijasta pu-
humattakaan. Rantanen täyttää tänä 
vuonna 90 vuotta ja hiihtää edelleen 
aktiivisesti, omien sanojensa mukaan 
lähinnä lumenpuutteen rajoittamana. 
Hänellä on myös oma patsas Lahdes-
sa, samalla alueella, johon Jari Lit-
masen patsas on pystytetty. 

Aika hyvin ilman Quantified Selfiä.

Timo 
Päätoimittaja

Niin kuin moni muu, myös mä nautin Oikok-
sen marraskuisista 67v. -vuosijuhlista (s. 10)



Puheenjohtajan palsta
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Vuosi alkaa kallistua loppua 
kohden – yhtäältä onneksi, 
toisaalta valitettavasti. Syksy 

on mennyt varsin nopeasti ja vuoden 
loppuun tuntuu liittyvän paljon aktiv-
iteetteja niin opinnoissa kuin muis-
sakin opiskelijariennoissa. Yksi jos 
toinenkin järjestö järjestää pikkujo-
uluja oheistapahtumineen ja myös 
politikointi uusien hallitusten muo-
dostamisessa ja toiminnan jatku-
misen turvaamisessa on vauhdissa. 
Onnekasta tästä ajasta tekee se, että 
joululoma lähenee ja ennen sitä on 
lukuisia paikkoja ja tilaisuuksia, joissa 
rentoutua ja viihtyä hyvässä seurassa.

Huono puoli vuodenvaihteen lähesty-
misessä on, että kurssit pitäisi saada 
kivaan lahjapakettiin kaiken tämän 
muun keskellä. Vähiten tässä ei  
huolta aiheuta kandi, jonka lopulli- 
sen (ääntämisohje: nykyisestä muo-
dostaan siis runsaasti poikkeavan) 
version palautuspäivä on vajaan kah-
den viikon päässä. Toinen stressiä 
aiheuttava tekijä on muutos, jollai- 
nen varmastikin jokaisella meistä tulee 
vastaan. Omalla kohdalla tämä muu-
tos tulee olemaan huomattava, kun 
kolmannen opiskeluvuoteni kunniaksi 
ajattelin innovatiivisesti keskittyä opin-
toihini! Konkreettisessa muodossa 
tämä tarkoittaa haikeaa eläköitymistä 
Oikoksen hallituksesta, matkalauk-
kujen pakkaamista ja lähtöä etelän 
lämpöön. No on Etelä-Ruotsi ainakin 
Helsinkiä etelämpänä. 

Vaikka taakse jää paljon todella muka-
via asioita, on nähdäkseni asioiden 
muuttuminen enemmän mahdollisuus 
kuin uhka. Uudenvuodenlupauksien 
asemesta olen vuosittain haastanut 
itseni tekemään jotakin, joka on vaa- 
tinut itseni voittamista. Tämän vuoden 
osalta haasteena on ollut ainejärjestön 
puheenjohtajuus ja kandin kirjoittami- 
nen ajallaan ruotsiksi. Kumpikaan ta- 
voite ei vielä ole täysin finaalissa, mutta 
hengissä ollaan ja kalkkiviivat häämöt-
tävät. Ensi vuodellekin jo ainakin yksi 
haaste on heitetty. Haastankin tässä it-
seni lisäksi kaikki muutkin valitsemaan 
itsestään jonkin kehittämiskohteen ja 
tietoisesti työstämään sitä ensi vuon-
na. Tunne on palkitseva kun vuoden 
lopussa huomaa selvinneensä ja omat 
rajat tuntuvat siirtyneen aivan eri kor- 
keuksiin. 

Haikean nöyrästi kuluvasta vuodesta 
kiittäen ja mukavaa joulun aikaa toivo-
tellen, 

Jani 
Pian emeritus puheenjohtaja

Kuva: Timo Huomo

Maaliviiva häämöttää



Teksti: Viljami Hanhenoja I Kuva: Riitta Sallinen

Geneetikko josta tuli ravitsemustieteilijä
-haastattelussa FT, ETM Riitta Sallinen

Pirteä olemus, reippaasti ener-
giaa. Riitta Sallinen antaa it-
sestään toimeliaan kuvan työpai-

kallaan Meilahdessa FIMM:n tiloissa. 
Eikä ihme sillä illalla tutkimuskoordi-
naattorista kuoriutuu jumppaohjaaja, 
joka laittaa ihmisiä hikoilemaan ja liik-
kumaan salilla. Tie tähän pisteeseen 
ei kuitenkaan ole ollut suora. Aluksi 
Sallisesta piti tulla ekologi. Biologi-
an opinnoissa mieli kuitenkin muuttui. 
- Ensimmäisenä kesänä metsäkurssil-
la totesin, että ei ole muuten minun 
juttuni. Otin perinnöllisyystieteen 
pääaineekseni ja luin sivuainee-
na biokemiaa, Sallinen muistelee.

Ahkeran opiskelun tuloksena Sallinen 
väitteli lopulta tohtoriksi perinnöllisyys- 
tieteestä vuonna 2004. Tutkimus tun-
tui luontevalta, joten seuraavat vuodet 
vierähtivät Folkhälsanilla post docina. 
Ennen pitkää jatkuva apurahojen haku 
alkoi kuitenkin tökkiä eikä tutkimuskaan 
enää maistunut. Sallinen palasi Viikin 
kampukselle. Tällä kertaa erillisvalin-
nan kautta opiskelemaan ravitsemus-
tiedettä. Kahden vuoden maisteriopin-
not venyivät useilla vuosilla. Yliopiston 
alkaessa hätyytellä opinnoista Sallinen 
teki gradun valmiiksi ja hoiti viimeiset 
tentit. Paperit hän sai viime kesänä.

Samaan aikaan opiskelun kanssa viri-
si innostus valmentamiseen. Opiske- 
lun ja työnteon ohella Sallinen luki 
itsensä personal traineriksi. Liikun-
taravitsemus löysi paikan sydämestä. 
Ravitsemusosaamistaan Sallinen  on

päässyt soveltamaan kouluttaessaan 
personal trainereita ja ravintoval-
mentajia. Sen lisäksi luennot, leht-
ijutut, koulutukset ja käytännön ra- 
vitsemusohjaus ovat tulleet tutuiksi.

Verkostojen kautta eteenpäin

Nykyiseen työhönsä FIMM:lle  eli 
Suomen molekyylilääketieteen insti- 
tuuttiin Sallinen päätyi sattuman 
ja kollegoiden kautta. 
- Pomo tuskaili että personal trainerit 
ei ymmärrä mitään genetiikasta ja ra- 
vitsemuksesta. Samassa kokouksessa 
istui tuttu väitöskirjatyöryhmästä, joka 
sanoi että itse asiassa tiedän yhden.
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Sallisen työnimike on senior scien-
tist, mutta perinteinen tutkijantyö ei 
kuulu toimenkuvaan, vaan hän toimii 
projektikoordinaattorina. FIMM:llä on 
juuri alkanut Tekesin rahoittama Digi-
tal health revolution eli DHR-projekti, 
jossa tutkitaan miten ihmiset voisivat 
paremmin päästä käyttämään omaa 
terveystietoaan. Esimerkki tästä voisi 
olla oman genomiprofiilin hyödyn-
täminen personoiduissa hoidoissa. 
Projektiin kuuluu muun muassa pe- 
rimän sekvensointia ja suoliston mikro-
biflooran määritystä. Kalliiden tutki-
musten vuoksi koehenkilöiden määrä 
on tässä vaiheessa vain pari sataa. 
Puolentoista vuoden kuluttua pitäisi 
olla tuloksia raportoitavana Tekesille.

Päivittäinen työ on kaikkea muuta 
kuin rutiinia. FIMM:llä kukaan ei vah-
di kellon kanssa milloin tulee töihin 
kunhan työt hoituvat. Työhön sisältyy 
paljon kokouksia, niin ettei aina mei- 
naa ehtiä varsinaista työtä tekemään.
- Kaikki täällä tekee pitkää päivää. Työt 
pitää tehdä vaikka olisi hirveästi ko- 
kouksia. Joskus pitäisi tehdä oikeat työt, 
koska minä ne teen? Varmaan öisin ja 
viikonloppuisin, Sallinen naurahtaa.
- Minun tehtäväni on koordinoi-
da, että kaikki pelaa yhteen. Sii-
hen kuuluu tutkimussuunnitelmat, 
eettiset lupahakemukset, ketä tut-
kitaan, mitä tutkitaan, kuka tekee, 
miten valmennetaan ja niin edelleen.

Työelämän hektisyys on nykyään tuttu 
juttu lähes kaikilla aloilla. Joillekin se 
aiheuttaa paljon stressiä. Sallinen on 
kuitenkin tyytyväinen työpaikkaansa.
- Pidän tästä työstä. Tykkään suun-
nittelusta, erityisesti ryhmäsuunnit-
telusta. Täällä tarvitsee ihan kaikkea: 

Genetiikkaa, ymmärrystä yleisesti 
esim. sydän- ja verisuonitaudeista,  
ravitsemustiedettä, liikuntaosaamista, 
IT-juttuja, delegointia, vähän pomotus-
takin. Täällä joutuu tulemaan toimeen 
hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Välillä 
saa toimia välittäjänä eri kansallisuuk-
sien välillä. Ja vaikka kemiat ei aina 
synkkaisi, pitää työt pystyä tekemään.

Pakko oppia uutta

Opiskelijoita Sallinen kehottaa laa-
ja-alaisuuteen. Työelämässä ei riitä, 
että on pelkkä tutkinto. Koko ajan on 
päivitettävä omaa tietämystä. Sallis-
en ryhmässä on myös lääkäreitä, bio- 
logeja, insinöörejä ja IT-alan osaajia. 
Kaikkien osaamista hyödynnetään.
- Opiskelkaa paljon erilaisia asiois- 
ta mitkä kiinnostaa. Yhtäkkiä niitä 
voi hyödyntää missä ei ehkä ajatel-
lutkaan. Tarvitaan erilaisia ihmisiä, 
täällä toiset menee pää taivaissa, vi-
siot mielessä, toiset on vastarannan 
kiiskejä. Tarvitaan uusia ideoita, että 
asiat menee eteenpäin. Myös kilpai-
lu on järkyttävän kovaa, pakko op-
pia lisää. Opiskelu ei lopu koskaan.

Muiden kritiikkiä ei kannata kuunnella 
liikaa.
- Jos ei tiedä oikein mitä haluaa, kan-
nattaa haistella eri suuntiin eikä kuun- 
nella jos joku sanoo, mitä sinä nyt 
haahuilet? Sillä lailla päätyy niihin jut-
tuihin mistä tykkää, Sallinen jatkaa.

Tutkijoiden riesa, apurahojen haku, 
ei paina enää pahasti. Vaikka myös 
FIMM joutuu hakemaan rahoitusta ja 
apurahahakemuksia täytyy edelleen 
kirjoitella, on työ helpompaa vaki-
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naisella palkalla. Muutkin tutkijan uran 
stereotypiat on käyty läpi laboratorio- 
töitä ja ulkomaankoulutuksia myöten.
- Enää en lähde apurahoille, palk-
kaa pitää saada. Kaikki joutuu jos-
sain vaiheessa maksamaan oppira-
hoja, mutta liian halvalla ei kannata 
itseään myydä. Jonkun pitää sanoa 
joskus, että olet liian kallis. Jos ku-
kaan ei koskaan sano niin, silloin 
myy liian halvalla omaa tekemistään.

Gradun Sallinen teki liikuntaravit-
semuksesta. Ravitsemustieteen tut-
kinto yliopistosta selventää kuvioi-
ta. Kun työnantajalle kertoo mikä 
tutkinto on takataskussa, loppuu heti 
kysely ravitsemuksen osaamisesta. 
Sallinen kuuluu myös yliopistokoulu-
tettujen ravitsemustieteen osaajien 

urheiluravitsemusverkostoon. Työtä 
täytyy kuitenkin tasapainottaa. Siihen 
liikunta sopii kuin avokado salaattiin.
- Vapaa-ajan ja elämän pitää olla 
tasapainossa. Tärkeintä on löytää työ 
josta nauttii. Kannattaa kuunnella olo-
tilaansa: Jos ei ole hyvä olo, ei kan-
nata jäädä. Kyllä asiat jotenkin aina 
järjestyvät. Kun yksi ovi menee kiinni, 
toinen aukeaa. Luokaa suhteita, käykää 
seminaareissa, tutustukaa ihmisiin. 
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Olin viikonloppuna ensimmäistä 
kertaa Suomen ylioppilas-
kuntien liiton SYL:n liittoko- 

kouksessa. Ylioppilaskunnan pii- 
reissä kiertää vanha sanonta, jonka 
mukaan ”Liittokokous on ihmisen pa- 
rasta aikaa”. Viikonloppu olikin sekä 
hauska että opettavainen ja täynnä 
uusia kokemuksia ja tuttavuuksia. 

Vuosijuhlista minulla on sen sijaan 
hieman enemmän kokemusta. Äkki-
seltään laskettuna olen ollut vieraana 
15 vuosijuhlissa ja järjestämässäkin 
muutamia. Suurin osa juhlista on ollut 
viikkiläisten ainejärjestöjen, mutta ilok-
seni olen päässyt kurkkaamaan myös 
esimerkiksi valtiotieteellisen kattojär-
jestön Kannunvalajien ja Taideyliopis-
ton Sibelius-Akatemian vuosijuhliin. 

Juhlijat seuraavat bändin esitystä.

Järjestäjästä huolimatta kaava on 
melko lailla sama joka kerta. Kuun-
nellaan hienoja tai huonoja puheita, 
kohotetaan maljoja, nautitaan ruoas-
ta ja pöytäseuralaisista. Osa juhlis-
ta on jäänyt mieleen paremmin, osa 
huonommin. Lieneekö syy järjestelyi- 
den onnistumisessa vai juomatarjoilun 
runsaudessa? Oikos juhlisti 67-vuotis-
ta taivaltaan marraskuun alkupuolella 
ja ne juhlat jäivät kyllä ehdottomasti 
mieleen (vaikka tarjoilutkin olivat erit-
täin kohdallaan). Juhlat olivat ehkä 
pienemmästä päästä, mutta kaikki 
paikalla olleet olivat ystäviä ja hyvä fii-
lis vallitsi. Puheet osuivat kohdalleen 
(mitä ne yleensäkin kyllä tekevät, kun 
puhutaan itselle läheisistä aiheista), 
musiikkiesitys oli koskettava ja lau-
luvihko kenties kaunein näkemäni. 

Ensimmäinen SYL-liittokokous ei toivot-
tavasti ollut viimeiseni, ja ehkä ennen 
valmistumista ehtii vielä yhdet Oikok-
sen vuosijuhlatkin nähdä. Omien em-
piiristen tutkimusteni valossa haluaisin 
kuitenkin ottaa käyttöön uuden sanon-
nan sen alussa esittelemäni rinnalle. 
Vuosijuhlat on ihmisen parasta aikaa. 

Oikos 67v! Oikoksen vuosijuhlat
Teksti: Helmi Kärjä I Kuvat: Hanna Walsh, Timo Huomo



11

Järjestäjiä hymyilyttää: vasemmalla Hanna ja oikealla Sophia.

Keskirivi vasemmalta: Vuoden Oikuiksi valittiin Mari Lahti (kuvassa) sekä Tiina Roine. Juhlien 
bändi soitti tapahtumaan todella hyvin istuvaa, rauhallista musiikkia. Laura Manner ja Puhe 
Miehelle.
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Olipa muuten mukava ja helvetin 
hyvin järjestetty reissu. Se alkoi 
Helsinki-Vantaan lentokentältä, 

ja päättyi Helsinki-Vantaan lento-
kentälle. Väliin mahtui kaksi Finnai-
rin lentoa ja viisi vuorokautta Amster-
damissa. Näihin viiteen vuorokauteen 
mahtui paljon toimintaa. Olimme tu-
tustumassa Wageningenin yliopistoon 
ja paikalliseen alkoholiteollisuuden 
yritykseen. Kävimme museoissa ja 
muissa nähtävyyksissä. Söimme ja 
joimme hyvin ja paljon, muun muassa 
pizzaristeilyllä ja juustomaistelussa. 
Teimme ostoksia ja juhlimme ja päi-
hdekaanon. Joskus liikuimme koko 
köörin voimin, joskus pienemmis-
sä porukoissa, koko ajan kuitenkin 
enemmän tai vähemmän yhdessä.

Ainejärjestötoimintaan osallistumi-
nen opiskelujen aikana on tarjon-
nut minulle paljon uskomattomia 
kokemuksia, joita tuskin olisin päässyt 
muuten kokemaan. Esimerkiksi ilman 
PM-kisoja en olisi varmaankaan ikinä 
elämässäni tullut pelanneeksi saliban-
dya Suomi-paidassa Ruotsia vastaan 
satapäisen fanaattisen pohjoismai- 
sen yleisön edessä. Ja ilman MMYL:n 
speksejä olisin tuskin koskaan juo-
nut astianpesuainetta tai räpännyt 
itse kirjoittamiani lyriikoita Glorian 
kokoisen kulttuuriareenan estradilla.
 
Tiedostan että on paljon myös sel-
laisia opiskelijoita, jotka eivät tyk-
kää salibandysta tai näyttelemisestä, 
eivätkä varsinkaan suurista yleisöistä. 
He tuskin kaipaavat mainitsema-
ni kaltaisia kokemuksia. On kuiten-

kin yksi kokemus, tai tarkemmin 

kin yksi kokemus, tai tarkemmin sa-
nottuna koettu tunne, jota uskon 
kaikkien enemmän tai vähemmän 
kaipaavan, ja jonka koin vahvana 
tälläkin ulkomaan exculla. Tämä koet-
tu tunne on nimeltään yhteisöllisyys.

Yhteisöllisyyden kokeminen itseni 
kohdalla Amsterdamissa tarkoitti sitä 
että koin kuuluvani joukkoon, ja että 
koin kaikkien puhaltavan yhteen hii-
leen. Se on todella siisti tunne. Erityi- 
sen siistiä on se kuinka helposti se syn-
tyi, ottaen huomioon että en tuntenut 
montakaan osallistujaa hyvin ennen 
matkaa, enkä välttämättä sen jälkeen-
kään, ja sen että meitä oli reissussa 
kuitenkin 22 ihmistä eri pääaineista, 
eri puolilta Suomea, eri vuosikymme-

Oikos ja Voluntas Amsterdamissa
Teksti: Henri Saxén I Kuvat: Amsterdamin exculaiset

Henkka ja muita exculaisia Wageningenin 
vierailulla.
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niltä, eri siviilisäädyistä, eri puolueista, 
eri oktaavista laulavia, eri kulkuneuvo-
ja suosivia, niitä jotka laittavat juuston 
ennen kinkkua leivälle ja niitä jotka 
tekevät toisinpäin ja niitä jotka eivät lai-
ta kinkkua ollenkaan, niitä jotka kuun-
telee satunnaisesti Pet Shop Boyssia 
ja niitä jotka ei edes silloin, ja niitä jotka 
sanoo guu ja niitä jotka sanoo kuu (q).

Kuvaavaa on, että kotimatka Hel-
sinki-Vantaan lentokentältä oli tus-
kin ehtinyt alkaa, kun WhatsApp-ry-
hmä ”Damin öissä” jo täyttyi ”kiitos 
kaikille” -viesteistä. Kaikki olivat pa-
noksellaan kiitoksensa ansainneet. 

Mutta siis lieskoista tuhkaksi, rakasta-
jista ystäviksi, kuudennen vuoden 
opiskelijana voisin todeta ulkomaan-
excuputkestani samaa kuin mitä 
Teemu Selänne maajoukkueurastaan 
vuonna 2008: ”Kyllä tämä nyt oli 
tässä”. Mutta sanat ovat sanoja ja 
teot tekoja, ja Selännehän pelasi lop-
pujen lopuksi maajoukkueessa niin 
kauan kun hänet sinne kutsuttiin ja 
pelaaminen tuntui hänestä hyvältä. 

Vasemmalta ylhäältä: Järjestäjät Oikoksen puolelta: Reetta ja Hanna-Kaisa, viinin- ja juuston-
maistelua, koko porukka kasassa Wageningenissa, näkymiä maailmanpyörästä.
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Oikosulku Tutkii: Mobiilimindfullness
Teksti ja kuvat: Timo Huomo

Mindfullnessilla tarkoitetaan tie-
toista, “hyväksyvää” läsnäoloa. 
Menetelmä ja sen tuottamat 

terveysvaikutukset ovat lähiaikoina 
saaneet runsaasti huomiota kotimai-
sessa mediassa, eikä vähiten me-
netelmän uutuudenviehätyksen ansi-
osta. Stressinhallintakyky kuulemma 
kehittyy, samoin kyky rentoutua. Kun 
tietoista läsnäoloa harjoittaa, kyky 
olla ajatuksella läsnä päivittäisissä 
puuhissa parantuu, jolloin elämin-
en tässä ja nyt helpottuu. Tai näin ai- 
nakin menetelmän puolestapuhujat 
korostavat. Sain kimmokkeen kokeilla 
mindfullnessia siitä hyötyä saaneen 
henkilön puheista. Millekään me-
netelmää opettaville kursseille ei kii- 
reisellä päätoimittajalla aikaa liikene, 
eikä jumppasalin lattialla porukassa 
hiljaa istuminen kuulostanut omalta 
jutulta, joten päätin ladata App Stores-
ta erään suositun mindfullness-sovel-
luksen ja lähteä tekemään harjoit- 
teita kaikessa rauhassa omalla ajalla.

Sovellus päälle, pieni tutustuminen ja 
harjoittelemaan. Hengitä, keskity tun-
temaan jalkasi, kätesi, tunnista kun 
ajatuksesi harhailee muualle, tuo kes- 
kittymisesi takaisin hengitykseen... 
Tällaisia mukavalla naisäänellä puhut-
tuja ohjeita alkoi kuulua kuulokkeista, 
ja koitin parhaani mukaan noudat-
taa niitä. Ensimmäisillä kerroilla jopa 
viiden minuutin paikallaan istuminen 
ja keskittyminen tuottaa hankaluuk-
sia. Kun on tapana olla suuren osan 
päivästä menossa tai tulossa, ei täm-
möinen pysähtyminen vaan tunnu 

luontevalta. Alkuun tein näitä harjoi- 
tuksia bussimatkojen aikana, kun 
huomasin ajatuksieni harhailevan 
epäolennaisiin, stressiä tuottavi-
in asioihin. Vähän aikaa harjoituksia 
tehtyäni maltoin myös kotona istahtaa 
sohvalle, laittaa harjoituksen käyntiin 
ja hypätä mindfullnessin maailmaan.

Ajatukseni kiireestä alkoivat harjoi-
tusten aktiivisen tekemisen tuloksena 
lieventyä. Opin tekemään harjoitteita 
ilman sovelluksen tukea, esimerkiksi 
vain istumalla bussissa paikoillaan ja 
unohtamalla oikeastaan kaiken. Kuu-
lostaa friikiltä, näyttää varmaan vielä 
friikimmältä. Aloin jo aamupäivästä 
odottaa että jossain vaiheessa päivää 
olisi taas aika tehdä harjoitus. Fiilis 
oli sama kuin vaikkapa hyvän lenk-
keilyputken innoittamana, kun mieli 
tekee juoksupolulle. Kaikessa mind-
fullness-hypessä jopa päädyin os-

Tietoista läsnäoloa puhelimen avulla - wait what?

Meditaatiot ilman ohjausta: Hiljaisuutta, 
jonka rikkoo ainoastaan ajoittainen “kling”. 
Huh.
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tamaan yhden puolituntisen, englan-
niksi puhutun harjoitteen ohjelmaan.

Lopulta en enää oikein jaksanut teh-
dä harjoituksia. Ei vain kiinnostanut 
enää uutuudenviehätyksen kadottua. 
Kokemani hyöty tuntui alkuun suurelta, 
mutta kun samat harjoitukset toistuivat, 
alkoi mielenkiintoni laskea syöksykier-
teen lailla. Syyskuun lopun ja joulukuun 
alun välillä päädyin lopulta tekemään 
harjoitteita yhteensä tunnin ja viisitois-
ta minuuttia. Ylivoimaisesti suurin osa 
näistä oli lyhyitä, viiden minuutin pätkiä. 
Harjoittelu ei siis ollut alun intoa lukuun 
ottamatta päivittäistä, eikä itse asiassa 
edes viikoittaista. Idea kuitenkin ehti 
näilläkin harjoitusmäärillä tulla tutuksi. 

Jatkossa kun tunnen tarvetta rentou-
tua, luotan entistä vahvemmin van-
hoihin, hyväksi havaittuihin keinoihin, 
jota kohdallani koostuvat etenkin lii-
kunnasta ja itsensä toteuttamisesta 
eri tavoin. Mobiili-mindfullness ei ehkä 
korvaa myötätuuleen hiihdettyä tun-
nin lenkkiä kevätauringossa, mutta se 
tarjoaa matalan kynnyksen vaihtoe-
hdon meillä suosioon nousseen rent-
outumismenetelmän kokeilemiseen. 
Siitä sille suuri plussa. Pysähtyminen 
päivän keskellä voi olla hyödyksi kai-
kille meistä, ja puhelinsovelluksen 
avulla toteutettuna se on mukavan 
vaivatonta. Kunhan et vain puhelimen 
jo kerran kädessä ollessasi huku Ins-
tagramiin, Twitteriin tai Facebookiin.

Vas.: Pidemmät harjoitukset jäivät vähiin, viisi- 
minuuttiset maistuivat paremmin. Oik: Saata-
villa oli myös erikoisia push-ilmoituksia.

Takakansi: Oikoksen pikkujoulut ja vaalikokous. 2014 hallitus suureksi osaksi, uuden hallituk-
sen valintaa.



Kiitos kaikille Oikosulun vuosikertaa 2014 lukeneille :)) 
Hyvää Joulua ja onnea mukaan ensi vuodelle!


