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Kuvittele hakeneesi

Imagine having applied to

kirjeiden on määrä saavuttaa

letters are due to reach

sen on täytynyt näyttää melko oudolta

It must have looked pretty weird

Tuhkanharmaa naamani ja epäröivät askeleeni

My ashen face and hesitant steps

kuka tahansa … voi vahvistaa

anyone … can attest

paljon kauhistuttavampi

far more terrifying

naapurimme kadun toiselta puolelta

our neighbour across the street

Sitä paitsi,

Besides,

niin perheenjäsenet olivat minulle kertoneet

that’s what I had been told by family members

velvollisia sanomaan sellaisia asioita

obligated to say such things

arvostettu yliopisto

the prestigious university

ei ollut tarpeeksi hyvä Harvardiin

wasn’t good enough for Harvard

Tarkasteltuamme hakemustamme huolellisesti

After carefully reviewing your application

tuleva jälkikasvunne

your future offspring

lopulta päädyimme lopputulokseen

ultimately we concluded

siinä tapauksessa, että

in the event that

hylkäävät teidät häpeästä

abandon you in shame

kysymys elämästä ja kuolemasta

a life or death situation

turvallisella etäisyydellä lähestyvästä liikenteestä

a safe distance away from oncoming traffic

kaikki muut ruumiintoiminnot lakkasivat

all other bodily functions ceased to work

Kaksi viime vuotta elämästäni

The past two years of my life

Panokset olivat kovat

The stakes were huge

kaikki kova työni oli oikeasti kannattanut

all my hard work had actually paid off

Normaaleissa olosuhteissa

Under normal circumstances

tyypilliseen Harvardin tapaan

in typical Harvard fashion

Herttileeri, Olen menossa Harvardiin!

Holy shit, I’m going to Harvard!

he olivat uppoutuneita hurraamiseen

they were too busy cheering

jättäen isäni ja minut nauttimaan hetkestä

leaving my dad and me to relish the moment

jaoimme pitkän äijähalin

we shared a long man-hug

sellaiset julkiset hellyydenosoitukset

such public displays of affection

Jotain ihmeellistä oli juuri tapahtunut.

Something miraculous had just happened

kun selasin Harvardin esitettä

as I leafed through the Harvard brochure

rinnastani alkoi puristaa

I felt my chest begin to tighten

asuntolahuoneessaan

in his dorm room

kikattaa ihastuneena sitä lukiessa

giggling with delight while reading it

käänsi sivua

turned the page

tuijottaen kiivaasti minua

staring intensely at me
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kaikkein arvostetuimmat teokset

the most prestigious works in science

edistää tiedettä ja tutkimusta

to promote science and research

viime tipassa

at the last minute

aioin saada sen tehtyä aiemmin

I really intended to get it done earlier

listallani tehtävistä asioista

on my to-do list

todella tehokas viivyttelijä

a really effective procrastinator

Useimmat meistä viivyttelevät

Most of us procrastinate

olemalla tekemättä mitään

by doing nothing

tällä tavalla

in this manner

he saavat tärkeät asiat valmiiksi

they will complete the important items

ajan oloon

eventually

sillä aikaa

in the meantime

teoriassa määräaikaan asetettuja

theoretically deadlined

itse asiassa

in actuality

kaikki pienemmät tehtävät, jotka tuntuvat kiireisemmiltä all the smaller tasks that feel more urgent
teen vielä se yhden ylimääräisen kokeen

run that extra experiment

mutta niiden välissä

but in the cracks

Jopa siinä määrin, että

So much so, that

Minulla on itse asiassa maine

I’ve actually got a reputation for

ei oikeastaan hyvä luonteenpiirre

not exactly a good trait

Perry ehdottaa tärkeysjärjestyksen luomista Perry proposes establishing a hierarchy
toimintoja, jotka ovat tekemisen arvoisia

worthwhile activities

Ja lopputulema?

The net result?

tämä sisältää tietyn määrän itsepetosta

this involves a certain amount of self-deception

Sinun täytyy pystyä vakuuttamaan itsesi

You have to be able to convince yourself

määrä saada valmiiksi paljon nopeammin

due a lot sooner

valtavan paljon vierailtu

massively high traffic

kokonaisen viivyttelylle omistetun blogin

an entire BLOG devoted to procrastination

paljon asioita tehtävänä

a lot of things to do

loppujen lopuksi

after all
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Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan

According to a survey conducted in the UK

keskivertoa parempi mahdollisuus saada töitä valmistumisen jälkeen
a better than average chance of getting work after graduation
haluttavampia työmarkkinoilla

more desirable on the job market

vähiten todennäköisiä joutumaan työttömiksi least likely to be unemployed
vaikuttava taitojen valikoima

an impressive range of skills

Avaintekijä tämän menestystarinan takana

A key factor behind this success story

kadehdittava valikoima ammatteja

an enviable range of professions

tarjoavat todellisia mahdollisuuksia

offer real prospects

kyky työskennellä tuottavasti tiimeissä

the ability to work productively in teams

todellista erottuvuutta kilpailtaessa muilta tieteenaloilta valmistuneiden kanssa
a real edge when competing with graduates from other disciplines
heillä on myös vaihtoehto

they also have the option to

viimeaikainen kasvu opiskelijamäärissä

the recent growth in numbers of students

he haluavat soveltaa psykologian teoriaansa

they want to apply their psychology theory

jatko-opintojen ja työharjoittelun jakso

a period of further study and work experience

ovat saaneet asiaankuuluvaa kokemusta

will have been gaining some relevant experience

lisää heidän työllistettävyyttään

enhance their employability

vain kuusi kuukautta valmistumisen jälkeen

a mere six months after graduation

riittämättömän pitkä aika

an insufficiently long enough period of time

lisääntyvä määrä vapaita työpaikkoja

increasing numbers of vacancies

havaintoihin perustuen ja tilastollisesti

anecdotally and statistically

suurin kasvu avoimissa työpaikoissa

the largest increase in vacancies

ovat innokkaita hankkimaan heidän taitojaan are keen to acquire their skills
Kysyntä on suuri

Demand is strong

opiskellaan paljon todennäköisemmin

are far more likely to be studied

entiset ammattikorkeakoulut

the former polytechnics

korkeammat työttömyysluvut

higher unemployment rates

näyttävät olevan vallitsevampia

appear more prevalent

suhteellisen alhainen työttömyysaste

relatively low unemployment rates

tietty tekninen älykkyys

a certain technical savviness

aihealue itsessään jalostaa maailmankuvaa

subject area in itself cultivates a world view

erottautua edukseen työmarkkinoilla

stand out in the labour market
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ovat tulossa aina vain yleisemmiksi

are becoming more and more common

osa menneisyyttä

a thing of the past

kiinteän palkan joka kuukausi

a fixed salary every month

pitää palkallista lomaa

take paid holidays

suunnitella vakaa tulevaisuus

planning a stable future

ansaitsee elantonsa tekemällä keikkoja to make our living working gigs
voimaantuneet yrittäjät

empowered entrepreneurs

rajaton kekseliäisyys

boundless innovation

synkkä tulevaisuudenkuva

a dystopian future

digitaalisesti mahdollistettua

digitally enabled

voisivat saada elantonsa kilpaillen

could make a living competing for

lyhytkestoinen majoitus

short-term accommodation

paluu kuluttajien keskinäiseen kaupantekoon

return to peer-to-peer exchange

palveluja tarvittaessa

on-demand services

siirtymä kohti tyypillistä markkinataloutta

a shift towards a textbook market economy

Alusta yksinkertaisesti yhdistää sinut

The platform simply connects you

mahdollistamassa vaihdon

in facilitating exchange

parempia vieraanvaraisuuden tarjoajia

better providers of hospitality

käyttäjien luomia palautejärjestelmiä

user-generated feedback systems

korkealuokkainen kuluttajakokemus

a high-quality consumer experience

Käytännössä kuka tahansa osaava

Almost anyone with talent

Kuka tahansa suunnilleen pätevä ajaja

Any reasonably competent driver

sitoutua täysiin työpäiviin

commit to full days of work

rajat … aina vain hämärtyvät

the lines … become increasingly blurred

Kun on oikea ajattelutapa

With the right mindset

säännöllinen palkka

a steady pay cheque

kiinteä työaika

fixed work hours

yrityksen tarjoamat edut

company-provided benefits

kaikki tai ei mitään-asia

an all-or-nothing proposition

muutamia keikkoja siinä sivussa

a few gigs on the side

yrittäjyyden esteet

barriers to entrepreneurship

kannustaa kekseliäisyyttä

spur innovation

pitkäkestoinen taloudellinen epätasa-arvo sustained economic inequality
muutamien harvojen käsiin

in the hands of a few

nostaa myös esiin haamun

also raises the spectre of

tarvittaessa saatavilla olevat monet

the on-demand many

etuoikeutetut harvat

the privileged few

päätoiminen työskentely

full-time employment

ovat vielä epäselviä

are as yet unclear

kytkeä se irti palkallisista töistä

decoupling it from salaried jobs

helpommin saatavilla oleva

more readily available to

