Nimim. “Nila”:

Tanssi

Hyvä jos muistan miltä hän näytti enää, joskin hänellä taisi olla viikset. Olkaa hyvä ja valitkaa mikä
paikka vain, hän sanoi, minä istun tässä, ja minä istuin paikalle, joka oli vinosti hänen itselleen
nimeämäänsä tuolia vastapäätä sillä siitä oli sopiva kulma katsoa tarvittaessa kankaalle, joka odotti
meitä tyhjänä ja alasvedettynä ja jolle hän saattaisi hyvinkin innostua haastattelun aikana
heijastamaan jotakin, pidetään haastattelu ihan vapaamuotoisena niin ei tarvitse sinunkaan kauheasti
stressata, hän sanoi, mutta tiesi varmasti ettei se helpottanut oloani yhtään, jos mahdollista minun
tuli vain huonompi olo hänen väkinäisestä eleestään, tuollaisesta inhottavasta, alhaisesta lauseesta.
Hän katsoi minua merkitsevästi ilmeisesti saadakseen selville millaisen vaikutuksen hänen sanansa
olivat tehneet, mutta minä pidin pokerinaaman ja odotin ensimmäistä kysymystä, antaa tulla.
Huoneessa oli liian kirkas loisteputkivalo, joka sai ihmisihon näyttämään rupiselta
vaaleanpunaiselta kaurapuurolta ja sisintäni poltti lounaaksi syömäni perunamuusi, olin jo kauan
sitten arvannut että se oli tehty laktoosimaitoon vaikka lounasravintolan kyltti väitti muuta. Jos
sovitaan että minä aloitan kertomalla hiukan yrityksestämme ja sitten kysyn sinulta muutaman
kysymyksen ja pyritään pitämään tämä sellaisena avoimena dialogina jossa voit koska tahansa
vapaasti keskeyttää minut jos sinulla on jotain kysyttävää, käykö tällainen järjestely sinulle, ja minä
hymyilin ja nyökkäsin, miten kurja tapa aloittaa, ajattelin laktoosimaitoon tehty perunamuusi
mahassani, tietenkin sinä sanelet mitä tapahtuu ja viet hommaa eteenpäin, turha minun
mielipidettäni on kysyä ja leikkiä että tämä on yhteistyötä, eikä ajatuksiani ollut mitenkään
mahdollista nähdä ulospäin sen enempää kuin mahavaivoja joita laktoosimuusi minulle aiheutti
koko ajan enenevässä määrin. Hienoa, ja kiitos Sinulle vielä kerran että päätit hakea CalCo Oylle
töihin. CalCo on tosiaan nykyaikainen, dynaaminen monialayritys ja tämä meidän Business

Intelligence -tiimimme hakee jatkuvasti matemaattisesti lahjakkaita datanmurskaajia, joille
sidosryhmien kanssa työskentely on todellinen intohimo – vilkaisin taas puhtaan valkoisena
suurimman osan näkökentästäni vievää kangasta -, eikä tämä meidän tapauksessamme ole
ainoastaan liike-elämäjargonia vaan meillä on täällä todellinen kyky nauraa itsellemme samalla kun
teemme itse substanssiasian melkein uskonnollisella vakavuudella – tässä kohtaa hänen äänensä
sävy muuttui hieman, ja tästä eteenpäin kuuntelinkin hetken aikaa enemmän hänen äänensä sävyä
kuin sanoja, samalla kun laktoosimaitoon tehty perunamuusi rääkkäsi sisintäni. Ehkä sinua
huvittaisi katsella pieni tietoisku yrityksemme arvoista ja ydinosaamisesta, hän ehdotti erään
lauseen päätyttyä, ja olisi ollut naurettavaa sanoa mitään muuta kuin totta kai ja hymyillä, joten hän
tarttui kaukosäätimeen ja käynnisti heijastintykin, ja samalla kun odotimme puolisen minuuttia
aivan puhumatta tykin käynnistymistä saatoin ensimmäistä kertaa tanssin aikana tuntea
kuuluvamme samaan ihmiskuntaan, hän oli jonkun poika niin kuin minäkin ja yhdessä odotimme
tykin käynnistymistä, mutta sitten jo yrityksen oranssille powerpoint-kalvolle sijoitettu vihreä logo
ilmestyikin silmieni eteen ja kuulin hänen sanovan OK, o-KEI, ja jokin hänen intonaatiossaan kertoi
minulle että hän sanoi OK usein ja aina juuri samalla tavalla o-KEI, siis o-KEI, tämä on hyvä slaidi,
tässä oikeastaan tiivistyy kaikki mitä sinun pitää Yrityksestä tietää, ja nyt koko suurella kankaalla
näkyi neljä sanaa, Yhteistyö, Tehokkuus, Edellekävijyys, Ympäristö, ja näitä sanoja hän oli
tarkoittanut, näihin tiivistyi kaikki mitä minun piti yrityksestä tietää, ja oli ilmeistä että kutakin
sanoista käsiteltäisiin seuraavaksi huomattavan yksityiskohtaisesti samalla kun laktoosia sisältävä
perunamuusi kiduttaisi minua, kukin sanoista sisältäisi kokonaisen maailman kaikenmoisia
mielleyhtymiä, unelmia ja periaatepäätöksiä joiden kaikkien ytimessä sijaitsi Yritys (CalCo), ja
Yrityksen työntekijä ja ennen kaikkea Yrityksen asiakas tai muu sidosryhmä. Ja aivan oikein,
viitisen minuuttia myöhemmin kaikki mitä jo ensimmäisestä kalvosta olin aavistellut oli tapahtunut
ja tullut kerrotuksi ja niin loisteputkivalo kirkastui taas ja hän kysyi minulta, OK, o-KEI, kerro
vähän itsestäsi. Kuka on Juhani Lahtinen, miksi minun kannattaa tuntea hänet?

Minut kannattaa tuntea, koska humalassa ollessani minun lompakossani ei ole pohjaa, ja koska
hauska ulkonäköni ja välinpitämättömyyteni elämää kohtaan vetävät Doriksessa tuntemattomia
tyttölapsia pöytäämme sinunkin iloksesi, vanha viiksekäs pukki, mutta hänelle vastasin että Olen
suorittanut maisterin tutkinnon Tampereen Yliopistossa. Puolisen vuotta toimin
tutkimusassistenttina eräässä tutkimusryhmässä ja lisäksi olen tehnyt lyhyitä kesätyöpätkiä useaan
alan yritykseen. Nyt kuitenkin haen mahdollisuutta sitoutua pidemmäksi aikaa ja toden teolla –
vannon: minä sanoin “toden teolla”, mutta syytän laktoosimuusia –, niin, toden teolla syventää
asiantuntemustani ja projektiosaamistani, niin, sinulla on ihan hyvin kyllä jo työkokemusta
kertynyt, mutta huomasin että vähän on aukkoakin CV:ssä, mitäs sinä tässä välissä olet tehnyt,
Tarkka paskiainen, ajattelin, propsit siitä, mutta pakko ottaa niin sanotusti isot pyssyt esiin, olen
matemaattisesti ollut aina aika hyvä joten pelasin nettipokeria työkseni pari vuotta tuossa lukion
jälkeen, minä sanoin laktoosimuusi mahassani, näitä nuoruuden unelmia heh, hän ei kommentoinut
mitenkään, paha sanoa olinko onnistunut vai epäonnistunut. Toisaalta olin ainakin ollut
semirehellinen, toki niihin lamavuosiin mahtui paljon pilvenpolttoa ja nettipornoa, mutta kyllä
minua kehtasi hetken aikaa pokeriammattilaiseksikin kutsua. Ja mikä tärkeintä, kun tarinassa on
aukkoja, pakko ne on jollain paikata vaikka vähän väkisin.

Aivan, aivan, hän sanoi, kaksi aivania ihan kiinni toisissaan, ei siis tällä kertaa OK, minkälaista
osaamista uskot tuovasi tähän meidän Business Intelligence -tiimiimme, joka siis tällä hetkellä
koostuu yhdestä Senior Mathematicianista, yhdestä insinööritieteen osaajasta ja kahdesta
enemmänkin sitten kaupallisen puolen koulutuksen saaneesta tyypistä, joista minä siis olen toinen,
johdan tiimiä tällä hetkellä, Joo, oma osaamisalueeni on tietysti tuo tilastotiede ja data-analytiikka,
tunnen aika hyvin nämä nykyaikaisemmat koneoppimismenetelmät ja tekoälyalgoritmit,
neuroverkot, satunnaismetsät ja tietysti ihan perus regressioanalyysit ja vastaavat, kuitenkaan en
koe olevani mikään pelkkä teoreetikko (vuoden suurin itseinhon hetki kun tämä sana lähti
huuliltani) vaan minulla on kykyä kommunikoida asioita ymmärrettävästi kaikille tärkeimmille

Sidosryhmille, paitsi kirjallisesti myös ihan suullisestikin, datan visualisointi, niin suomen, ruotsin
kuin englannin kieli, ja muita avainsanoja. Mistä muuten teit gradusi, oliko se jotain tähän liittyvää,
joo se liittyi noihin satunnaismetsiin, tutkin erään parametrin vaikutusta tärkeimpien varianttien
prediktiokykyyn, että sellainen aika matemaattinen juttu, juu, minä en noista paljon ymmärrä
kaupallisen alan ihmisenä mutta vaikutat kyllä pätevältä tyypiltä, kiittäminen olisi ollut kornia, jopa
vähän homoa, joten vastasin hymyllä ja pienellä pään nyökkäyksellä. Hän liikutti kynää paperin
yllä, en tiedä kirjoittiko hän jotain vai oliko se vain ele. Loisteputkivalo teki hänen ihostaan etovan
värisen, mutta sai kynän kiiltämään kauniisti. Ja koko ajan minua hieman suututti miten Olin tehnyt
aamulla kaiken kuten pitikin, aloittanut sisäelimiä voitelevalla sitruunavedellä, syönyt vatsalleni
hyvin sopivan puuroaamiaisen, hoitanut parran ja ihon ja nauttinut laadukkaan kahvin suurella
intohimolla, lyhyesti: tehnyt kaiken mitä youtuben Aaron Marino kunnon alffamiehen suositteli
aamuisin tekevän, ja vähän myöhemmin päivällä olin jättänyt rasvaisen pizzan väliin ollakseni
skarppina tunti lounaan jälkeen ja valinnut sen sijaan lohen ja Niin Väitetyn laktoosittoman
perunamuusin. Laktoosittoman! Tiesin, ettei mikään tästä koskaan vaikuttanut vastauksiini eikä
ärsytystäni voinut nähdä ulospäin, sillä kysymykset olivat vanhoja tuttuja kuin I-junan pysäkit,
Ilmala Huopalahti Pohjois-Haaga, mutta mikä siinä sitten ärsytti minua?

Junassa ei ollut jarruja ja niin tultiin sen vaikean kysymyksen kohdalle, mitkä ovat heikkoutesi,
mietin että lähinnä laktoosi-intoleranssi, mutta olin valmistautunut ja sanoin hänelle,
matemaattisesti kyvykkäänä ihmisenä kai voisi sanoa että saatan toisinaan olettaa että kaikki
muutkin ymmärtävät matematiikkaa yhtä hyvin, varmasti siinä olisi kehitettävää edelleen että
kommunikoi asiat siten että kaikki ymmärtävät ne, mutta toisaalta koen että olen myös jo paljon
kehittynyt tässäkin asiassa edellisissä työpaikoissani, Niin, ennen kaikkea se on tietysti tärkeätä
haluta kehittyä, kukaanhan ei ole täydellinen, aivan, aivan, hyvin sanottu, joo.

Partnerin elekielestä ja hänen pienestä ryhdinmuutoksestaan arvasin jo kaukaa seuraavan
kysymyksen, no niin, tässä taisikin jo melkein tärkeimmät tulla, olisiko sinulla puolestasi jotain
kysyttävää Meiltä, hän sanoi ja katsoi minua silmiin kuin olisimme rakastavaiset, ja minulla tosiaan
oli pari kysymystä häneltä kysyttäväksi, koska niillä voi todella osoittaa olevansa kiinnostunut.
Voitko kertoa vielä hieman tarkemmin tästä kyseisestä positiosta (tonnin seteli -ilme sisimmässäni),
millainen olisi vaikkapa sellainen tyypillinen työpäivä CalCossa ja tässä BI-tiimissä, hah hah, ei
meillä ole tyypillisiä työpäiviä, nojoo, hahahahhahahahahah, mutta tiedät mitä tarkoitan, joo, se oli
erittäin hyvä kysymys kyllä, meille täällä CalCossa työntekijöiden viihtyminen on erityisen tärkeä
asia, teksti alkoi pulputa ja huomasin hänen jo unohtaneen mitä oli kysytty, meillä on tässä tiimissä
erinomainen henki ja usein tuntuu etteivät jotkut haluaisi ollenkaan lähteä illalla kotiin, hah no toki
vitsailen vain, kyllä meille on tärkeää että ihmiset osaavat nauttia vapaa-ajastaan, mutta sellaisena
yhteistyönä täällä hyvin pitkälti hommia tehdään ja siksi etenkin vuorovaikutustaidot nousevat
hyvin tärkeään osaan, ja toki myös sellainen can-do-mentaliteetti että ihmiset osaavat ottaa itse
vastuuta ja ideoida juttuja ilman että erikseen holhotaan, Tunneäly, hän yhtäkkiä huudahti niin
kovaa että säpsähdin, erilaisilla ihmisillä on erilaiset tarpeet ja odotukset projektien suhteen ja me
täällä ymmärretään juuri tällaiset asiat, hirveän hyvä ryhmähenki meillä täällä on ja paljon hyviä
tyyppejä, aivan, aivan – hänen puhetapansa oli hieman tarttunut jo minuun -, aivan, aivan, kuulostaa
kyllä tosi hyvältä, Vastasiko tämä kysymykseesi, joo kyllä hyvin vastasi, vielä ehkä sellaista
kysyisin että voitko antaa pari ihan konkreettista esimerkkiä siitä miten CalCon arvot näkyvät
teidän jokapäiväisessä työskentelyssä, totta kai, meillä on vankka arvopohja kaikessa meidän
tekemisessä ja esimerkiksi tämä tekoäly on sellainen hot topic tällä hetkellä että pyritään siinä
todelliseen edelläkävijyyteen...

Tämä on ollut hyvin kiinnostava keskustelu ja aivan täysin riippumatta siitä tuletko valituksi vai et,
olen oppinut paljon ja kiitos Sinulle siitä, ja ehkä vielä loppuun voisin hieman vapaamuotoisemmin
kysyä että mitä muuten tykkäät tehdä elämässä, mikä Sinulle on tärkeää työn lisäksi, minulla on

itselläni kaksi lasta ja tiibetinspanieli, seitsemäs tiibetinspanieli jo menossa, voisi kai sanoa että
rakastan sitä rotua, ja kun kuulin hänen puhuvan noin lämpimästi tiibetinspanieleista, tietämättä itse
edes miltä näyttää tiibetinspanieli, leikittelin ajatuksella että ehkä sittenkin voisin olla rehellinen
siitä mikä itselleni on tärkeää, kertoa Yukio Mishiman ylivoimaisuudesta ja pyhästä tehtävästäni
saada tyttöystäväni suostumaan kolmen kimppaan, mutta tietenkin kun suuni aukesi, kerroin hänelle
autopilotilla sen minkä olin jo edellisenä iltana valmistautuessani päättänyt kertoa, luin
sijoituskirjallisuutta ja pidin kunnostani huolta lenkkeilemällä, elämän toinen maraton edessä ensi
kesänä, ja hän näytti aidosti vaikuttuneelta ja näin minulle jäi koko hommasta hyvä mieli vaikka
toki tiesin moanneeni jossain vaiheessa enkä sittenkään tiennyt missä vaiheessa se tapahtui - ja kun
hieman myöhemmin saavuin kotiin, vedin saman tien viivan tämänkin mahdollisuuden yli samalla
kun tarkistin googlesta miltä tiibetinspanieli oikeastaan näyttää. Niitä käytettiin ilmeisesti
temppelikoirina.

