
Nenänvalkaisulle Nobelin palkinto 
 
Vuosittain myönnettävistä Nobelin palkinnoista ehkä tuntemattomin on ns. ruudinkeksijän 
palkinto, joka myönnetään henkilölle tai taholle, joka on onnistunut hyödyntämään jonkun 
toisen tekemään keksintöä tai tutkimusta kaikille tutulla tavalla. 
Palkinnon alkuhan tulee vanhasta vitsistä, jossa opettaja kysyi oppilaalta kemiantunnilla, 
että mitä tämä tekee. Oppilas vastasi, että keksin ruutia, johon opettaja vastasi, että ruuti 
on jo keksitty jolloin poika totesi että hänpä keksiikin lisää ruutia. 
- Palkinnon voi sanoa olevan eräänlainen Nobelin palkintojen pyttipannu eli sen 
saadakseen tulee olla lähes jokaisen muun erillisen Nobel-palkinnon saajan tasolla eli siis 
kemian, talouden, kirjallisuuden ja mitäniitäkaikkiaonkaan, kertoo Nobel-komitean 
Ruudinkeksijä-palkinnon jakamisesta päättävän komitean tiedottaja. 
Tämähän on Nenänvalkaisun väelle tuttu juttu, sillä em. palkinto on myönnetty 
Nenänvalkaisulle jo 17 kertaa putkeen. 
 
- Tänä vuonna komiteaa on erityisesti ilahduttanut tietenkin Nenänvalkaisun vihertyminen 
(tästähän kerrottiin tarkemmin Pulletiini 2:ssa), mutta myös kilpailun johtoryhmän 
psykologinen valmistautuminen. 
Johtoryhmä on nimittäin viime vuoden tapahtuman jälkeen viikottain osallistunut Suomen 
Luonnonpiplioteekkisen Avun ja Helpotuksen järjestämiin päivän kestäviin psykologisiin 
valmennusistuntoihin. 
- Istunnoissa johtoryhmän jäsenet ovat mentaaliharjoitusten avulla kohdanneet sisäisen 
minänsä. Johtoryhmän jäsenille sisäisen minän kohtaaminen on ollut järkytys, puolet 
johtoryhmästä erosi heti ensimmäisen istunnon jälkeen ja loput seuraavan jälkeen. 
Niinpä istunnoissa pidettiinkin tauko, jotta uusi johtoryhmä saatiin kasaan. Seuran 
edustajien mukaan tauolla ei kuitenkaan ole vaikutusta asiaan, koska koko asia muutenkin 
on vähän niin ja näin. 
 
Uuden johtoryhmän valintakriteereinä ykkösenä oli kyky kohdata sisäinen minä. Muita 
kriteereitä ei voitu asettaakaan, koska jo tämä rajasi ehdokkaat sopivasti viiteen eli juuri 
johtoryhmän kokoon. 
- Uuden johtoryhmän kanssa istunnot ovat sujuneet hyvin. Sisäisen minän kanssa on 
muutamille tullut suukopua ja muutama ihan oikea tappelukin, mutta niitä voidaan tämän 
tason asioissa pitää mittatappioina. 
Nobelin komitea pitää tämänlaatuista toimintaa juuri sellaisena, jota palkinnon 
jakoperusteissa arvostetaan. 
Kuten johtoryhmän kriteereistä voidaan päätellä, ei nykyisellä johtoryhmällä ole hajuakaan 
Nenänvalkaisun järjestämisestä. Lohdutukseksi kerrottakoon, että sitä ei ollut 
edelliselläkään. 
- Ei tosiaanhaittaa, sisäinen minä on kuitenkin tärkeämpi kuin joku tapahtuma. Tulin 
aikaisemmin sisäisen minäni kanssa hyvin toimeen, mutta nyt viikottaiset tapaamiset ovat 
kiristäneet hermojani niin paljon, että todennäköisesti heti Nenänvalkaisun jälkeen otan 
siitä eron, toteaa erän johtoryhmän jäsen. 
Eli yhteenvetona todettakoon, että erittäin mielenkiintoinen tapahtuma on jälleen tulossa. 
Kisakeskukseen onkin jo rakennettu Sisäminälä, jonne kilpailijat voivat oman sisäisen 
minänsä jättää kilpailun ajaksi.  


