
IOI-matkakertomus 

 

IOI eli kansainväliset tietotekniikkaolympialaiset on yksi vuosittain järjestettävistä kansainvälisistä 

tiedeolympialaisista. Jokaisesta osallistujamaasta lähetetään enintään neljän kokoinen joukkue 

kisaamaan. Kilpailu kostuu kahdesta viiden tunnin kisapäivästä, joiden aikana on tarkoitus kerätä 

mahdollisimman suuri pistemäärä ratkaisemalla ohjelmointitehtäviä. Osallistujamaita on noin 90 ja 

osallistujia reilusti yli 300. Suomen joukkue valittiin aikaisempien kisojen ja valmennusleirien 

perusteella. 

Kisan järjestäjämaa vaihtuu vuosittain. Kilpailu oli määrä järjestää elokuun aikana Singaporessa. Tänä 

vuonna kilpailua ei voinut järjestää paikan päällä, vaan se järjestettiin syyskuun aikana netissä. 

Vaikka kisa järjestettiin etänä, joukkueiden vaadittiin kuitenkin kisamaan samasta paikasta 

valvotusti. Suomen joukkue osallistui kisaan Tampereen yliopistolta. Joukkueen jäsenet olivat Roope 

Salmi Otaniemen lukiosta, Unto Karila Tapiolan lukiosta, Henrik Aalto Munkkiniemen yhteiskoulusta 

ja Juho Röyskö Päivölän opistosta. Joukkueen johtajana toimi Tampereen yliopiston Heikki Hyyrö. 

Kilpailua varten joukkue kokoontui muutamaa tuntia ennen kisan alkua Tampereelle. Itse saavuin 

junalla. Valmistauduimme kisaan ja kävimme lounaalla. Kisa tehtiin yliopiston läppäreillä, joilla 

ajettiin kisanjärjestämien tarjoamaa kisaympäristöä. Kisaympäristössä netin käyttöä oli rajattu, ja 

ainoastaan kisajärjestelmän sivu oli käytettävissä. Ensimmäinen päivä osoittautui vaikeaksi, ja pisteet 

olivat tiukassa. Jokainen Suomen joukkueesta sai miltei kaikki pisteet helpoimmasta tehtävästä, 

mutta muista tehtävistä pisteitä ei juuri irronnut. Vaikka tehtävät olivat vaikeita, onnistui seitsemän 

kisaajaa ratkaisemaan niistä jokaisen kokonaan. Näihin seitsemään kuului koko Kiinan joukkue. 

Pitkän kilpailupäivän jälkeen kävimme syömässä, ja suuntasimme vielä myöhään illalla junilla kotiin. 

Toinen kisapäivä noudatti suunnilleen samaa kaavaa, ja tehtävät olivat kutakuinkin yhtä vaikeita. 

Viimeinen tehtävä oli helpoin, mutta sen täyteen ratkaisuun vaadittiin oivallus, jota en löytänyt. 

Kisapäivän jälkeen kokoonnuimme vielä päättäjäisillalliselle. Vaikka tämän epätavallisen vuoden kisa 

ei vastannut tunnelmaltaan tai kokemukseltaan tavallista IOI:ta, otimme silti siitä kaiken irti. 

Kisoissa ohjelman tulee usein toimia todella suurilla syötteillä: esimerkiksi solmuja voi olla satoja 

tuhansia tai miljoonia, jolloin ongelmaksi tulee algoritmin saaminen mahdollisimman tehokkaaksi. 

Toisen kisapäivän helpoin tehtävä on hyvä esimerkki kisakoodaustehtävästä. Siinä ohjelmalle 

annetaan puu (ks. kuva alla). Puuta voidaan ajatella kaupunkien muodostamana verkkona: puun 

solmut (kuvassa pallot) ovat kaupunkeja ja kaaret niiden välillä teitä, jotka yhdistävät kaupunkeja. 

Tässä tehtävässä ohjelman täytyy numeroida kaupungit erityisellä tavalla: myöhemmin ainoastaan 

näitä numeroita käyttäen ohjelman täytyy pystyä vastaamaan kysymyksiin kaupunkiverkon 

rakenteesta. Pisteitä jaetaan sen mukaan, kuinka tehokkaasti numeroita on käytetty.  



Ideana on siis saada tallennettua verkoston rakenne numeroihin mahdollisimman tehokkaasti. 

Kokonainen tehtävänanto on saatavilla osoitteesta https://ioi2020.sg/wp-

content/uploads/sites/4/2020/09/day2-stations-ISC.pdf. 

 

Tiedeolympialaisissa mitaleja jaetaan niin, että suhde kulta:hopea:pronssi:ei mitalia on noin 1:2:3:6. 

Tämä tarkoittaa, että noin puolet kisaajista saavat jonkin mitalin ja noin 1/12 saa kultaa. Tänä 

vuonna Suomen joukkueesta Roope, Unto ja Juho saivat pronssimitalin ja itse jäin hiukan mitalirajan 

alapuolelle. Roope ja Unto ovat jo valmistuneet lukiosta, eivätkä enää ensi vuonna saa osallistua 

kisaan. Juho ja minä suuntaamme katseemme seuraavan vuoden kisaan, joka toivottavasti 

järjestetään suunnitelmien mukaan Singaporessa. 
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