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EGMO-matkakertomus1
Ella Anttila
Sunnuntaina 10.4. tapasin joukkueenjohtajan Esa Vesalaisen Helsinki-Vantaan lentokentällä. Lensimme Budapestiin Berliinin kautta, mistä jatkoimme Buştenin
kylään bussilla. Kilpailijoiden hotellissa tapasin oppaani, joka kertoi toimivansa myös Luxemburgin kahden
hengen joukkueen oppaana. Osasin odottaa järjestäjien
antamia lahjoja, mutta värit yllättivät minut: reppu oli
räikeän oranssi ja paita kirkkaan keltainen!
Seuraavana aamuna aamiaisen jälkeen kävelimme ympäri kylää oppaan ja luxemburgilaisten kanssa sateessa.
Avajaisseremonia järjestettiin paikallisella kaupungintalolla, ja esiteltäessä joukkueita minulle tuli hieman
orpo olo yksin lavalla oppaan kanssa. Iltapäivällä vierailimme läheisessä Cantacuzinon linnassa.
Tiistai oli ensimmäinen kilpailupäivä. Koulun ovilla
meitä odottava punainen matto herätti hymyjä. Työstettyäni ensimmäistä tehtävää jonkin aikaa tuloksetta
yritin toista tehtävää, mutten päässyt pitkälle geometrian parissa. Siirryin pähkäilemään kolmatta tehtävää,
ja sain ideoita kombinatoriikan tehtävään. Juututtuani
siinä yritin eri lähestymistapaa ensimmäisessä tehtävässä, ja keksinkin elegantin “kolmen rivin” ratkaisun!
Odotukseni olivat korkealla ensimmäisen koepaperin
jäljiltä, mutta valitettavasti jouduin pettymään toisen
kilpailupäivän kohdalla. Ainoa tehtävä, jossa sain mitään aikaiseksi, oli viides tehtävä, joka käsitteli kombinatoriikkaa. Kilpailun jälkeen keskustellessani irlantilaisten kanssa he pyysivät minua lähtemään mukaansa
läheiseen Cairmainin luostariin, jonne he olivat menos-

sa. Kävely metsän halki oli viihtyisä, ja luostari kappelineen ja eläimineen oli vaikuttava.
Torstaina oli mahdollisuus kävellä Urlătoarean vesiputoukselle. Suuri joukko myös tuotti suuren määrän ääntä metsässä, mikä hämmensi metsän rauhaan tottunutta suomalaista. Viidentoista metrin putous oli kolmen vartin suuntaansa kävelyn väärti. Iltapäivällä taas
kiertelimme kylää oppaan ja luxemburgilaisten kanssa.
Opas näytti meille koulunsa, herkuttelimme paikallisen
kahvilan kakulla ja loppujen lopuksi jäimme telmimään
leikkipuistoon.
Rentoa päivää seurasi vuorostaan toinen täynnä ohjelmaa: Aamusta lähdimme busseilla Sinaian alueelle,
jossa pääsimme opastetulle kierrokselle Peleşin linnaan,
joka on aikoinaan ollut Romanian ensimmäisen kuninkaan kesäpalatsi. Sieltä jatkoimme matkaa Sinaian kasinolle, jossa nykyään järjestetään kokouksia ja kulttuuritapahtumia sekä näyttelyitä. Palattuamme hotellillemme olikin jo aika laittautua valmiiksi loppuseremoniaa varten. Ei ollut vaikeaa hymyillä tilaisuuden
jälkeen otetuissa kuvissa, kun oli pronssimitali kaulan ympärillä. Hotellilla meitä odotti jäähyväisateria,
ja joiltakin tytöiltä taisi jäädä suussasulava kakku välistä, kun he suuntasivat tanssilattialle heti pääruoan
perään.
Lauantaiaamuna koittikin jo lähtö. Bussimatka lentokentälle oli rattoisa; aika lensi siivillä rupatellessa ja
seurapelien parissa. Pienen seikkailun jälkeen lentokentällä paluulennot Helsinkiin menivät leppoisasti.

1 Euroopan tyttöjen matematiikkaolympialaiset (EGMO) pidettiin Romanian Buştenissa 10.–16.4.2016. Kilpailutehtävät on julkaistu kirjoituksessa Pronssia Buştenista!, Solmu 2/2016, http://matematiikkalehtisolmu.fi/2016/2/egmo2016.pdf

