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Virkaatekevä Fuksikapteeni Jr. esittäytyy

2
Moikkamoi!

Ihan aluksi suuret onnittelut opiskelupaikasta, valinta ei olisi voinut olla parempi!
Kiltamme Indecs ja koko TTY tulee varmasti
tarjoamaan kaikille unohtumattomia hetkiä ja kokemuksia.
Minä olen Roope Levanto, kolmannen vuoden tutalainen ja toimin tulevan vuoden
juuri teidän nuorempana fuksikapteeninanne. Tämä tarkoittaa, että tulen olemaan
mukananne aina kickstartista Wappuun.
Tehtäväni on varmistaa, että jokainen teistä, fukseista, löytää juuri oman polun jota
kulkea. Tulen varmistamaan hyvän alun
teidän akateemisille opinnoille, samalla tutustuttaen teitä opiskelijaelämän ja
teekkarikulttuurin hienouksiin. Apunani
minulla on joukko tutoreita, ja saatkin heti
ensimmäisenä päivänä tietää oman tutorryhmäsi. Tiukan paikan tullen myös fuksitiimin vanhempi jäsen, Elina, hyppää apuun.
Tulette heti saapuessanne saaman fuksipassit, johon tulee kerätä leimoja päästäkseen Wappuna koskeen. Fuksipassi
toimii myös hyvänä tapahtumakalenterina
tulevalle vuodelle. Suosittelenkin osallistumaan mahdollisimman moneen passissa
olevaan tapahtumaan.
Minä, Elina ja tutorit odotamme jo innolla
teidän tapaamistanne. Nyt kesällä kannattaa kuitenkin latailla akkuja ja tyhjentää kalenteri syksyn osalta, sillä luvassa on paljon
ja kaikkea.
Mikäli sinua kummastuttaa mikä tahansa
asia, voit aina ottaa yhteyttä! Olemme täällä teitä varten, koskipa asia mitä tahansa.
Roope Levanto
Fuksikapteeni Jr.
0500809121
roope.levanto@student.tut.fi

Eläköityvä Fuksikapteeni Sr. esittäytyy
Tervetuloa TTY:lle ja Indecsille! Olet tehnyt
erittäin hyvän valinnan, onneksi olkoon!
Minun nimeni on Elina Ala-Mäyry ja olen
neljännen vuoden tutalainen. Toimin ensi
vuonna uusien fuksien (eli juuri sinun!)
vanhempana fuksikapteenina.
Viereisellä sivulla voitte tutustua nuorempaan fuksikapteeniinne Roopeen,
joka toimii vastuullisempana osapuolena
ja johdattaa teidät fuksivuoden läpi aina
teekkarikasteeseen asti! Roope pitää fukseista erittäin hyvää huolta, ja minun tehtävänäni on olla Roopen tukena jakamassa
viisautta nuoremmille sukupolville ja tietenkin tutustua teihin. Heti ensimmäisenä
vanhemman vinkkinä on lähteä mukaan
kaikkeen TTY:llä tapahtuvaan fuksitoimintaan ja omien mielenkiinnonkohteiden
mukaisiin kerhoihin, joita täällä löytyy jokaiseen makuun. Ennen kaikkea olen täällä
teitä varten, joten älä epäröi kysyä minulta
kiperiäkään kysymyksiä. Lupaan vastata
ihan kaikenlaisiin kysymyksiin niin opiskeluihin kuin vaikkapa omaan kengänkokooni liittyen. Ensimmäiselle vapaavalintaista
kanavaa pitkin yhteyttä ottaneelle fuksille
lupaan tarjota syksyllä yhden virvokkeen!
Nauttikaa kesästä ja nähdään syksyllä!
Elina Ala-Mäyry
Fuksikapteeni Sr.
0504383019
elina.ala-mayry@student.tut.fi
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Indecs

4
Kickstart

Onko ulkona niin hieno ilma, ettei sisällä
istuminen maistu? Etkö jaksa odottaa koulun alkamista maanantaihin asti? Palatko
halusta päästä tapaamaan tulevia opiskelijatovereitasi?
Kaikkiin kysymyksiisi vastaus on sunnuntaina 20.8. järjestettävä kickstart eli varaslähtö koulun alkuun! Saavu siis TTY:n etunurtsille noin kello 18 jälkeen ja etsi käsiisi
valkohaalarisia tupsulakkisia sankareita!

Instagram & kuvat

Opiskelijaelämää ja Indecsiä voit fiilistellä
etukäteen tsekkaamalla Indecsin Instan ja
kuvagallerian!
Instagram & Twitter: @IndecsTTY
Kuvagalleria: indecs.kuvat.fi

Facebook

Indecsin uusilla fukseilla on oma Facebookryhmä, jota käytetään tiedotukseen ja josta
pääsee jo etukäteen vilkuilemaan tulevia
opiskelijatovereita, fuksikapuja ja tutoreita. Etsi siis Facebookista Indecs Fuksit 2017
-ryhmä ja pyydä saada liittyä ryhmään!
Linkki Facebook-ryhmään:
https://www.facebook.com/
groups/563112330742940/?fref=ts
Tykkää myös Indecsin Facebook -sivusta!

Nettisivut

Indecsin päivitetyt nettisivut löydät osoitteesta www.indecs.fi
Nettisivuilla on muun muassa Fukseilleosio, josta löytyy uusille opiskelijoille suunnattua settiä. Käy kurkkaamassa!

Puheenjohtajan palsta
Hei uusi tuotantotalouden opiskelija ja tervetuloa Indecsille.
Kun aloitat opiskelusi TTY:llä, on edessäsi
luultavasti enemmän mahdollisuuksia, uusia ihmisiä ja informaatiota kuin koskaan
aiemmin. Tämä uusi alku saattaa jännittää,
mutta teillä on apunanne tutorit ja fuksikapteenit auttamassa teidät alkuun. Lisäksi
olette heti alusta alkaen osa huikeaa ja aktiivista Indecs-yhteisöä.
Oletkin jo kuullut muutamaan otteeseen
Indecsistä, mutta mikä se oikein on? Tuotantotalouden kilta Indecs ry on TTY:n tuotantotalouden opiskelijoiden ainejärjestö,
joka valvoo opiskelijoiden etua opiskeluihin liittyvissä asioissa, ja järjestää vapaaajan toimintaa aivan laidasta laitaan. Killan
toimintaa pyörittää yleiskokouksessa killan
jäsenten vuosittain valitsema hallitus sekä
hallituksen valitsemat toimihenkilöt.

Kiltamme on erittäin aktiivinen ja hallituksen lisäksi myös monet muut kiltamme
jäsenet osallistuvat toiminnan järjestämiseen. Kannustankin lähtemään heti tilaisuuden tullen mukaan kiltatoimintaan,
joka tarjoaa paikan kehittää itseään opiskelujen ohessa ja tilaisuuden kasvattaa laajoja verkostoja. Kiltaan tai hallitustoimintaan
liittyvissä asioissa kannattaa olla yhteydessä kehen tahansa kiltatoimijaan, joihin voit
törmätä yliopistolla päivittäin. Autamme
kaikissa asioissa mielellämme.
Suosittelen osallistumaan aktiivisesti kaikkiin Indecsin ja fuksien tapahtumiin heti
ensimmäisestä päivästä asti. Fuksivuotenne tulee olemaan ainutlaatuinen ja unohtumaton kokemus. Kannattaa ottaa kaikki
irti tarjolla olevista mahdollisuuksista
Tuotantotalouden kilta Indecsin hallituksen puheenjohtaja 2017 Elina Ala-Mäyry
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Tiedekunnan dekaanin tervehdys
Tervetuloa TTY:lle! Olet astumassa tamperelaiseen korkeakouluelämään monella tapaa
mielenkiintoisessa, innostavassa vaiheessa.
Olet valinnut opiskelupaikaksesi yhteisön, jossa opiskelijat viihtyvät, ja kaupungin, joka on
houkuttelevuudessaan valtakunnan ykkönen.
Mukavaa, että olet liittymässä joukkoomme.
Olet tehnyt hyvän valinnan. Tuotantotalouden
ja tietojohtamisen tutkinnot edustavat TTY:n
koulutuksen kärkeä ja menestyvät myös valtakunnallisessa vertailussa. Tutkimuksemme on
kansainvälisesti kilpailukykyistä, ja myös sinä
pääset nauttimaan sen tuloksista, kun osaava
henkilöstömme tuo tutkimuksen uusimmat
tuulet koulutukseen. Olemme myös tunnettuja kiinteästä yhteydestä elinkeinoelämään;
olemme siis läheisessä yhteistyössä sen maailman kanssa, johon sinua valmennamme.
Opiskelijamme työllistyvät erinomaisesti jo
opintojen aikana, mikä osoittaa sitä, että yhteiskunnassamme on laajasti ja yhä monipuolisemmin tarvetta sille osaamiselle, jota nyt
olet lähdössä hankkimaan itsellesi.
TTY on valtakunnallisesti oppimisympäristöjen kärkeä. Olemme panostaneet viime vuosina digitalisaatioon ja fyysisiin oppimistiloihin.
Yhä vähemmän notkumme luentosaleissa puhuvaa päätä kuunnellen ja sen sijaan opimme
yhdessä käytännössä kokeillen ja ihmetellen,
kukin omalla tyylillään, omien vahvuuksiensa
pohjalta. Haluamme, että ajatukset siirtyvät
kurssien suorittamisesta aitoon osaamisen kehittämiseen.
Tamperelaista korkeakouluelämää leimaa
tällä hetkellä Tampere3-hanke, jossa TTY yhdistyy Tampereen yliopiston kanssa uudeksi
säätiöyliopistoksi ja luo konsernin yhdessä
Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa
vuoden 2019 alusta. Sinulle se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että parin vuoden kuluttua,
syksystä 2019, olemme yhdessä uuden ja innostavan edessä. Tampere3-avaa uusia mahdollisuuksia laaja-alaiseen, poikkitieteelliseen

koulutukseen, mikä on tärkeää maailmassa,
jossa ongelmat ovat yhä monisyisempiä ja
laaja-alaisempia.
Opiskelujen aloittaminen yliopistossa on monella tapaa suuri muutos. Monelle teistä se
tarkoittaa muuttoa pois tutusta ympäristöstä
ja oman, itsenäisen elämän aloittamista. Siihen liittyvät omat ilon aiheensa, mutta myös
tutusta ja turvallisesta luopumista. Lisäksi
opiskelu yliopistossa saattaa olla toimintatavoiltaan uutta, mikä sekin vaatii totuttautumista. Vähitellen rytmiin pääsee kyllä
mukaan, ja pitkälle kantaa oma-aloitteisuus,
aktiivisuus ja oman vastuun kantaminen oppimisesta. Toisaalta myös monenlaista tukea
on tarjolla, ja ne mahdollisuudet kannattaa
käyttää hyödyksi.
Yksi opiskeluajan tärkeitä tavoitteita on omien
verkostojen luominen tulevaisuutta varten.
Siihen on TTY:llä monia väyliä, joista kiltatoiminta on yksi tehokkaimmista. Etsi siis oma
tiesi, verkostoidu ja lähde kulkemaan tietä
kohti omaa asiantuntijuutta yhdessä muiden
kanssa.
Heli Harrikari
dekaani
talouden ja rakentamisen tiedekunta

Opintoneuvoja
Hurraahuudahdus sinulle, uusi tuotantotalouden fuksi! Vaikka onnittelut voivat tässä
vaiheessa alkaa kärsiä inflaatiota, vakuutan
sinulle, että jokainen niistä on enemmän kuin
aiheellinen ja ansaittu.
Tuotantotalouden koulutusohjelman opintoneuvojana olen tukenasi erityisesti opiskeluun
liittyvissä asioissa. Pohdit sitten opintojesi
etenemisvauhtia, kurssi- tai sivuainevalintojasi tai henkilökohtaisen opintosuunnitelman
laatimista, olen se ensisijainen matalan kynnyksen ihminen, kenelle saa ja pitääkin tulla
juttelemaan.
Itse aloitan neljännen vuoteni tuotantotalouden parissa. Huhu kertoo, että saatoinpa
käydä katsastamassa kauppatieteiden menoakin ennen kuin tutan vetovoimaisuus vei
mukanaan. Olenkin käynyt tavallaan läpi neljä
fuksivuotta, kaksi kertaa fuksin näkökulmasta
ja kaksi kertaa tutorina. Siten osaan varmasti
auttaa kaikissa fuksivuoden opintoihin liittyvissä mietteissäsi.
Opiskelujen eteneminen on totta kai ensiarvoisen tärkeää, mutta kuten varmasti
monet muut, myös minä kannustan sinua
testaamaan taitojasi käytännössä kilta- ja
kerhotoiminnassa. Itse lähdin fuksina Indecsin hallitukseen toimariksi, ja sillä tiellä olen
onnellisesti vieläkin: tällä hetkellä toimin Indecsin kansainvälisten asioiden vastaavana,
ESTIEM LG Tampereen vastaavana ja ylioppilaskunnan kv-jaoston puheenjohtajana. Minulta saat siis kaiken tarvittavan tiedon paitsi
opintojesi, myös kansainvälisen sielunelämäsi
ruokkimiseen. Juttelen aina mielelläni kaikesta kv-toimintaan liittyvästä, kuulemma ajoittain liiaksikin asti.

Minut voit tavoittaa lähes sataprosenttisesti joko killasta tai opintoneuvojan huoneelta
Festian ykköskerroksesta, sillä viihdyn TTY:llä
huolestuttavan hyvin. Toivon, että sinäkin
viihdyt kanssamme Indecsillä vähintäänkin
yhtä hyvin ja lähdet etenkin alussa kaikkeen
mahdolliseen mukaan uteliain mielin, opintoja toki unohtamatta.
Toivotan sinut vielä kerran aurinkoisesti tervetulleeksi mahtavaan porukkaamme, jossa
jo innokkaasti odotamme tämän vuotista fuksivuosikertaa. Vauhdikkaan ja opintorikkaan
fuksivuotenne alkua malttamattomasti odotellen,
Jenni Kaipainen
opintotu@tut.fi
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Tutoreiden paljastukset
Emmi & Samuel
Heippa uudet fuksit ja onnea opiskelupaikasta! Olette tehneet erinomaisen
valinnan ja teillä on edessä vauhdikas ja
ikimuistoinen fuksivuosi TTY:llä, siitä me
lupaamme pitää huolen!
Tässä esittäytyy siis yksi tulevan vuoden
tutorpareista: Emmi ja Samuel. Oma fuksivuotemme on juuri päättynyt ja nyt sitä jo
haikeudella muistellen odottelemme teitä
uusia fukseja meidän kanssa opiskelijaelämän ja erityisesti teekkarikulttuurin
monipuolisiin pyörteisiin.
Meidän tutorparin naisedustus, Emmi, on
kotoisin Pirkkalasta ja ehti tehdä pienen
syrjähypyn Tampereen yliopistolle ennen
kuin löysi tiensä TTY:lle ja Indecsille.
Menevänä ja helposti asioista innostuvana
tyyppinä Emmi osaa varmasti vinkkailla myös teille miten tästä vuodesta, ja
opiskeluista Tampereella ja TTY:llä otetaan
kaikki irti, mahdollisuudet eivät täällä lopu
ja jokaiselle löytyy varmasti se oma juttu!
Parivaljakon miesedustuksen, Samuelin
kotikoti taas sijaitsee Keski-Pohjanmaan
Mekassa – Kokkolassa. Samuel on ehtinyt
kierrellä, kaarrella ja kokea fuksivuonnaan
kaikenlaista, ehkä jopa liikaakin. Siinä, missä Emmi osaa ehkä auttaa paremmin opiskelun ja Tampereen suhteen, Samuelilta
kannattaa kysyä mennäkö vai eikö mennä
(aina mennä!) ja keihin Indecsin setiin sitä
nyt ensin tutustuisi. Meidän neuvot voi
myös kuitenkin huoletta sivuuttaa, sillä
tämä on teidän fuksivuotenne – menkää,
kokekaa ja tehkää siitä näköisenne!

Tutoreiden paljastukset
Ella & Miika
TUTORIT LOPPUU

Moikka uudet fuksit ja onnea pääsystä
Suomen parhaaseen opiskelijaympäristöön Hervannan TTY:lle!
Ollaan tulevan syksyn tutorit Ella ja Miika.
Ollaan teidän käytettävissänne aina fuksivuoden loppuun asti ja siitä eteenpäinkin.
Me tullaan antamaan kaikkemme, että
just sulla on edessä huippuvuosi, joka
huipentuu Tammerkosken ”lämpimään”
syleilyyn. Voidaan olla se paras lisäarvo
bileisiin tai puuttuva aivosolu insinöörimatikan laskareiden viimeistelyyn. Meitä voit
lähestyä valtavalla kysymystulvalla jo heti
tämän tekstin luettuasi. Jos emme osaa
vastata, opastamme sinut tiedon lähteelle.
Olen Ella Paananen ja olen syntynyt
Tampereella 21 vuotta sitten. Olen etenkin
TTY:n kerhotoiminnan puolestapuhuja
ja sydäntä erityisesti lämmittävä asia on
Remmi-Team, joka vei sydämeni opintojeni alkumetreistä lähtien. Lisäksi minut voi
bongata Indecsin tapahtumista valokuvaajana. TTY:n ulkopuolella kokkailen mielelläni ja lisäksi minusta saa aina seuraa
salille tai punaviinille.
Minä, Miika Haggren, olen kotoisin
Pohjanmaalta, tarkemmin ottaen Kokkolasta. Itse pyrin fuksivuonna keräämään
mahdollisimman paljon kokemuksia, ja
esimerkiksi kuuluisaan fuksipassiin tuli
kerättyä leimoja melkoinen määrä. Haluankin rohkaista kaikkia fukseja ottamaan
kaiken irti fuksivuodesta, ja kannustaa
miettimään kahdesti ennen kuin vastaat
”Ei” mihinkään eteesi tulevaan uuteen
kokemusmahdollisuuteen.
Älä enää epäröi, vaan paljasta itsesi jo
20.8 etunurtsilla muiden fuksien kanssa.
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Tutoreiden paljastukset
Linnea & Mikko
Heipä hei kaikki uudet tutafuksit! Onnea, olette tulossa juuri oikeaan paikkaan. Me ollaan
Linnea ja Mikko, energinen kuudesosa tulevan vuoden tutoreistanne! Johdatamme teidät
juuri niin syvälle TTY:n ja teekkariuden salaisuuksien kammioihin kuin vain haluatte astella.
Opiskelijaelämä on täällä nimittäin juuri niin mahtavaa ja tapahtumarikasta kuin ehkä olette
joskus kuulleet!
Kuvasta voitte yrittää tunnistaa, kumpi meistä tottelee nimeä Linnea. Oon suurimmaksi osaksi
tamperelainen yoloilija. Silloin kun en oo Herwood Cityssä nautiskelemassa teekkarilifestä
oon maailmalla harjoitusleireillä juoksentelemassa tai Tampesterin saleilla ohjaamassa ryhmäliikuntaa. Lukion jälkeen opiskelin vuoden bioteknologiaa. Tutkijan sielua ei musta kuitenkaan löytynyt, joten päätin siirtyä tutalle. Ja on niiiiin huippua opiskella jotain sellasta, mikä
oikeesti kiinnostaa! Mun vinkki fuksivuodelle on, että etsikää sopiva tasapaino yoloilun ja
panostuksen välille niin #lifeisgood.
Minä, Mikko, olen puolestani alkujaan iittalalainen (jep, se lasitehdasmesta), mutta Herwanta on nielaissut minut kurkkuunsa heti viime syksystä asti. Suosittelen kokeilemaan kaikkea,
olen itse mukana Indecsin hallitustoiminnassa, pelannut futsalia koulun joukkueessa, sekä
reissannut paljon jo ensimmäisenä vuotena, kiitos ESTIEMin (saa googlettaa). Koulumme on
mahdollisuuksien suihkulähde, eikä itse koulutuksen sisältökään ole tähän asti antanut pienintäkään valittamisen aihetta.
Toivomme, että lähdette avoimin mielin kohti tätä koko lukuvuoden mittaista fuksiseikkailua.
Muistakaa, että me tutorit olemme olemassa juuri teitä varten, joten väärää kysymystä tai
huonoa ajoitusta ei tunneta!

Tutoreiden paljastukset
Ida-Kaisa & Julius
Moikka uudet fuksit! Onnittelut mahtavan
opiskelupaikan valinnasta ja tervetuloa
opiskelemaan tuotantotaloutta TTY:lle!
Olemme Julius ja Ida-Kaisa, yksi teitä
opastavista tutorpareistanne. Meidät voit
tunnistaa pitkistä ruskeista hiuksista, tupsulakista sekä vielä puhtaanvalkoisista haalareista.
Hieman lyhemmät hiukset omaavan pojanklopin nimi on Julius. Olen 20-vuotias toisen vuoden opiskelija, joka on alun
perin kotoisin Jyvääskylästä. Tampere, ja
erityisesti Hervanta, on ottanut minut paremmin kuin hyvin vastaan ja tämä on ollut valehtelematta elämäni hauskin vuosi.
Opintojen ohessa vapaa-aikani on kulunut
erilaisten opiskelija-aktiviteettien parissa
sekä monipuolisesti urheillessa.
Kuvan naispuolinen henkilö, hieman pidemmillä hiuksilla, on Ida-Kaisa. Kotoisin
olen Tampereelta ja ikää pyöreät 20 vuotta.
Tutalle tulin suoraan lukiosta, enkä ole katunut hetkeään täällä! Vaikka olen jo syntyjään Tampereen tyttöjä, on opiskelijaelämä
esitellyt aivan uuden puolen viihtyisästä
kotikaupungistani. Mahtava teekkarikulttuuri onkin muodostunut itselleni osaksi
arkea sekä juhlaa, unohtamatta hauskaa
ensimmäistä fuksivuotta.
Monia teistä varmasti jännittää tuleva vuosi eikä oikein tiedä mitä odottaa opiskelulta. Ei hätää, sillä fuksivuodestanne tulee
varmasti ikimuistoinen niin opintojen kuin
tapahtumarikkaan opiskelijaelämän osalta! Älkää siis turhaan jännittäkö, pidämme
teistä huolen.
Eiköhän potkaista mahtava vuosi käyntiin
kickstart-tapahtumassa sunnuntaina 20.8.
etunurtsilla!
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Tutoreiden paljastukset
Juuli & Akseli
Moro uudet tutafuksit ja lämpimät onnittelut erinomaisesta opiskeluvalinnasta. Me
ollaan Kalevan vahvistukset Juuli ja Akseli
ja olemme yksi tutorpareista, joihin pääsette tutustumaan syksyllä.
Minä, Juuli, olen alun perin kotoisin Humppilasta (Missä on Humppila? Kukaan ei
tiedä.), mutta olen jo hyvää vauhtia tamperelaistunut vietettyäni lukioajan täällä.
Vapaa-ajallani pelailen lentopalloa ja olenkin onnekseni löytänyt jatkoa harrastukselleni myös TTY:ltä.
Olen Akseli tai tuttavallisemmin Aksu. Ikää
minulle on kertynyt 21 vuotta ja kotoisin
olen Noormarkusta Porin pohjoispuolelta.
Tampereelle asettuminen on ollut helppoa
ja nykyään majailenkin Kalevassa. Suosittelen lämpimästi kaikkia fuksivuoden aktiviteetteja ja haastankin sinut lähtemään mukaan avoimella mielellä ja heittäytymään
fuksivuoden pyörteisiin.
Uusi koulu ja uudet opiskelutoverit voivat
alkuun tuntua hyvinkin pelottavalta yhtälöltä, mutta huoli pois! Me tutorit olemme
ratkaisemassa sitä yhtälöä kanssanne ja
varmistamassa, että juuri sinun yliopistotaipaleesi alkaa mallikkaasti ja fuksivuotesi
on ikimuistoinen.
Kerää siis voimia syksyllä alkavaa opiskelijaelämää varten ja starttaa fuksivuotesi
meidän kanssa jo elokuussa kickstartin
merkeissä etunurtsilla!

Tutoreiden paljastukset
Näitä kannattaa odottaa

Elisa & Miska

Moikka kaikki uudet fuksit! Ihan ensimmäiseksi me halutaan kovasti onnitella
opiskelupaikan saamisesta, mikä on aivan
huippu juttu, ja myös siitä, että olette
valinneet TTY:n ja tuotantotalouden kilta
Indecsin tulevaksi elinympäristöksenne.
Täällä on tosi hyvä olla!
Me olemme yksi tämän lukuvuoden kuudesta tutorparista, Elisa ja Miska. Meidän
tehtävänämme on saada teidät viihtymään täällä Hervannassa ja TTY:llä, ja
auttaa opintojen aloituksessa. Me yhdessä
muiden tutoreiden ja fuksikapujen kanssa
varmistetaan, että tästä vuodesta tulee
ikimuistoinen teille kaikille.
Minut tunnetaan nimellä Miska ja olen
syntyperäinen tamperelainen. Vapaaaikani kuluu pitkälti rakkaan harrastuksen
jalkapallon parissa. Teekkarielämästä
kuulee varmasti paljon tarinoita ja sanoisin, että monet jutuista ovat vähintäänkin
yhtä hauskoja kuin miltä ne kuulostavat.

Vinkkinä fuksivuoteen annan, että lähtekää mukaan ja osallistukaa kaikkeen, mikä
vähänkin kiinnostaa. Ette varmasti tule
pettymään!
Mä olen Elisa, ikää on 19-vuotta ja muutin
Tuusulasta opiskelemaan tutaa lukion
jälkeen. Olen iloinen ja avoin tyyppi ja
musiikki on lähellä mun sydäntä. Tykkään
puuhailla ja tehdä kaikennäköisiä asioita
ja kiltamme antaa tähän kyllä erinomaisen
mahdollisuuden. Fuksivuosi on hyvä tilaisuus kokeilla uusia juttuja ja kannustankin
kaikkia tutustumaan eri vaihtoehtoihin,
mitä TTY:llä ja killassa voi tehdä. Uudet
rohkeat päätökset synnyttävät mahtavia kokemuksia ja niistä oppii todella
paljon. Voin myös tosi paljon suositella
tutustumaan kanssaopiskelijoihin sekä
vaihtareihin ja ulkomaalaisiin tutkintoopiskelijoihiin TTY:llä, ihmiset ovat täällä
hurjan kivoja!
Lämpimästi tervetuloa tänne Tampereen
teekkareiden kotipesään Herwantaan.
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Haalariprojekti
Haalarit ovat opiskelijoiden tunnusvaate.
Haalareiden väri ja selästä löytyvä logo
kertovat muulle haalarikansalle, mistä
koulusta ja killasta kyseinen henkilö on. Lisäksi haalareiden kunto ja haalarimerkkien
määrä kertovat paljon kantajasta itsestään
ja hänen aktiivisuudestaan kaikenlaiseen
toimintaan. Haalareiden hankkiminen onkin eräs fuksivuoden tärkeimmistä ja odotetuimmista asioista.
Asian tärkeyden vuoksi heti koulun alettua
starttaa vuosikurssinne oma haalariprojekti, jota vetämään valitaan hallitus, tuttavallisemmin haalaritiimi. Hallitusta johtaa
puheenjohtaja. Hänen lisäkseen valitaan
mm. tapahtumavastaavat, yritysvastaavat
ja rahastonhoitaja. Projekti on kuitenkin
lopulta koko vuosikurssin yhteinen. Tarkoitus ei siis ole, että haalaritiimi yksin hoitaisi kaiken, vaan jokaisen vuosikurssilaisen
panosta tarvitaan. Yhteisen määränpään
kautta myös vuosikurssin yhteishenki syvenee ja pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin.
Haalariprojektilla nykyisessä muodossaan
on pitkät perinteet, joten vuosikurssinne
ei jää asioiden kanssa missään nimessä
yksin. Apua saa ja kannattaa kysyä: ei siis
syytä huoleen. Hommaa kuitenkin riittää,
sillä haalarit on tarkoitus myydä täyteen
mainoksia. Ripeä aloitus auttaa sponsorien hankinnassa, sillä kaikki killat kilpailevat
samoista firmoista. Mitä nopeammin ja tehokkaammin hommat saadaan aluille, sitä
nopeammin saatte myös ah-niin-ihanan
valkoiset haalarit.
Fuksivuodelta yhtenä kauneimpana hetkenä on jäänyt mieleen se, kun sai pitkän odotuksen jälkeen vetää haalarit jalkaan. Vielä
paremmalta tuon hetken sai tuntumaan
se, että oli tehnyt haalareiden eteen jotain.
Suosittelenkin lämpimästi lähtemään rohkeasti mukaan haalaritiimiin. Ei vain siksi,
että haalarit tuntuisivat paremmilta, vaan
myös siksi, että tiimin kautta saa tutustut-

tua uusiin koulukavereihin paremmin ja
mukavaa tekemistä koulun alusta alkaen.
Onnistuneen projektin jälkeen haalarit jalassa hymy on leveä ja projektin antimista
saa nauttia myöhemminkin saunareissujen
ja vaikka ulkomaanmatkojen muodossa.
Elli-Noora Mäkitalo
Haalariprojektin 2016 puheenjohtaja

Fuksivuoden kohokohtia
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Elokuu
Kickstart
Fuksiviikko

Syyskuu

Herwanta Challenge:
Seikkailu Herwoodin metsissä
Fuksisitsit:
Akateeminen pöytäjuhla
FuksiWundeRunde

Lokakuu

Local Group Exchange:
Vierailu Budapestiin!

Marraskuu

Kinkybileet
Killan yleiskokous ja pikkujoulusauna:
Valitaan hallitus ja pelataan herwantapeliä
Pikkujouluristeily

Joulukuu

Valkohaalarisitsit

Tammikuu

Haalarisauna:
Fuksit saavat vetää uudet haalarit päällensä
Fuksikyykkä

Helmikuu

KUVA: KALLE LEHTO

FuksiXQ:
Yritysvierailu Rauman telakalle
Akateemisen kyykän MM-kilpailut

Maaliskuu
Vuosijuhlat

Huhtikuu
KUVA: AKI KORHONEN

WAPPU:
Oispa Wappu
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Ensimmäinen päivä

TTY:n kampus sijaitsee noin 8 kilometrin päässä Tampereen keskustasta Hervannassa. Hervanta on myös monen teekkarin koti ja täältä
löytyy paljon opiskelija-asuntoja.

rennosti! Muista, ettei kukaan muukaan tiedä
mistään mitään vielä tässä vaiheessa... Aloitustilaisuuden jälkeen sinun tulee osata ulos
Festian isosta salista. Tämän jälkeen tutorit
opastavat Sinut oikeaan paikkaan, joten aivot
vaan narikkaan. TÄSTÄ SE LÄHTEE!

Pro Tips
Hervantaan pääset keskustasta noin 25 minuutissa busseilla 3, 13 tai 20. Pois kannattaa
hypätä Hervannan liikekeskuksen, eli Duon
kohdalla tai TTY:n omalla pysäkillä. TTY:n alueelle löydät joko Kampusareenan rakennusta
kohti kulkien tai kysymällä apua avuliailta hervantalaisilta.
Henkilöautolla saapuvien kannattaa huomioida lappuliisojen tehoiskut koulun ympäristössä lukukauden alkuviikkojen aikana.
Hervantakeskuksen pysäköintialueelta ei ole
pitkä kävelymatka. Kampuksen oma pysäköintihalli ja muut pysäköintipaikat ovat pääasiassa maksullisia. Pysäköintilupa-asioissa pitää
kääntyä koulun infopisteiden puoleen, joita
löytyy joka talosta.
Tärkeää on saapua Festiaan maanantaina
21.8. AJOISSA, tuotantotalouden opiskelijoilla
aloitus on klo 12.15. (Tarkista kellonajat uusien opiskelijoiden orientaatioviikon ohjelmasta
TTY:n sivuilta) Festia on harmaa rakennus päärakennuksen oikealla puolella. Festian pääoville johtavat rappuset lähtevät päärakennuksen edestä katsottaessa oikealta puolelta.
Festiaan löydät myös helposti kysymällä vastaantulevilta ihmisiltä sen sijaintia! Kannattaa varautua avoimella mielellä ja henkisesti
siihen, että kotona saattaa olla takaisin vasta
seuraavan vuorokauden puolella..
Siirry Festian Isoon saliin, istahda alas ja ota

Tilaa OPISKELIJAKORTTISI jo hyvissä ajoin ennen koulun alkua, jotta se on valmiina kun tulet kouluun (näin vältyt säätämiseltä ja odottelulta!)
Hanki itsellesi etukäteen bussikortti. Sen voit
tilata näppärästi netistä suoraan kotiin osoitteessa: https://nella.tampere.fi/
Bussikortti helpottaa ja tekee liikkumisesi huomattavasti halvemmaksi ja hankkimalla sen
ajoissa vältyt jonottamasta sitä ruuhka-aikana
koulujen juuri alettua (odotusajat silloin noin
1,5-3h)
Mikäli sinulla ei ole vielä asuntoa, etkä ole
opiskelija-asuntojonossa, TEE VÄLITTÖMÄSTI ASUNTOHAKEMUS! (esim. www.toas.fi tai
www.opintanner.net)

Ensimmäinen viikko
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Kuoharitilaisuus ja koulusuunnistus ma 21.8.
Tervetulotilaisuuksien jälkeen tutustutaan omaan tutorryhmään ja hieman myös kouluun. Tämän jälkeen siirrytään Konetaloon In@gerin (=Indecs + tietojohtajakilta Man@ger) kuoharitilaisuuteen, jossa teidät toivotetaan taas tervetulleiksi. Virallisen kuuloisesta nimestään huolimatta
tilaisuuteen sopivat ihan normikuteet. Kuoharin jälkeen tutustutaan tutorporukoilla kouluun
kierrellen mukaansatempaavia tehtävärasteja. Koulusta löytyy paljon muutakin kuin luentosaleja. Illan päätteeksi siirrytään vielä erääseen Hervannan baariin pelaamaan biljardia ja jatkamaan
tutustumista. Päivä on kestoltaan pitkä (kotiin lähdetään ehkä seuraavan vuorokauden puolella),
joten varaudu henkisesti viettämään koko päivä uudessa opinahjossasi ja varaa mukaasi riittävästi oleellisia tavaroita.
Grilli-ilta ti 22.8.
Chillaillaan ja grillaillaan porukalla Hervannan
maisemissa. Tilaisuus on OPM (oma pullo mukaan), mutta kaupassa on tarkoitus käydä tutorporukoittain. Tutalaiset grillailevat omalla
porukalla ja illan edetessä siirrytään paikalliseen kapakkaan viettämään iltaa. Sopikaa tutoreiden kanssa aikataulusta! Myöskin tiistai
saattaa venähtää keskiviikon puolelle…
Sportti-info ke 23.8.
Tilaisuudessa kerrotaan hieman TTY:n monipuolisista liikuntamahdollisuuksista sekä esitellään
In@gerin omaa sporttitoimintaa. Infon jälkeen siirrytään porukalla Näyttelijänpuistoon pelaamaan kumipelausisoa ja kyykkää (lajien sisältö selviää pelaamalla, mukaan et tarvitse verkkareita tai lenkkareita). Kun urheilu riittää, siirrytään iltaa viettämään sisätiloihin hengailun ja saunomisen merkeissä.
Legendaarinen pubirundi to 24.8.
”Yliopisto on tiedon lähde ja opiskelijat ovat
siellä juodakseen” (Kasva isoksi ja iloiseksi,
Otava 1999). Pilke silmäkulmassa kierretään
keskustan baareja joukkueittain ja suoritetaan
yhdessä hullunkurisia rasteja. Rasteilla otetaan selvää mikä fuksiryhmistä on nokkelin,
ketterin ja kenellä on paras meininki! Jatkot
järjestetään eräässä keskustan kuumista yökerhoista. Fuksiviikon ehdoton, tärkein, paras
ja ikimuistoisin tapahtuma. Ole täällä! Ja jos
baari menee liian aikaisin kiinni, niin huhujen
mukaan bileet jatkuvat vielä Hervannassa…
Perjantaina kovimmat pelurit saapuvat kiltikselle toipumaan viikon riennoista ja muistelemaan, mitä siellä pubirundilla tapahtuikaan...
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TEKin palsta
TEK on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja
vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden
etu- ja palvelujärjestö. TEKin ensisijainen
tehtävä on valvoa jäsentensä etuja työmarkkina-, koulutus- ja teknologiapoliittisissa kysymyksissä. TEK tarjoaa jäsenilleen
myös lähes loputtoman listan ammattiuraa
tukevia palveluja, esimerkiksi työsuhde- ja
palkkaneuvontaa sekä rekrytointi-, ura- ja
kansainvälistymispalveluja. Huh, onpa paljon tietoa. Tärkeintä on muistaa, että liittymällä TEKin opiskelijajäseneksi saat liudan
ilmaisia palveluja käyttöösi ilman mitään
velvoitteita. Joten miksi et liittyisi? Toki
tarkoituksena on, että mahdollisimman
moni kokisi TEKin hyödylliseksi opiskelijajäsenyytensä aikana ja jatkaisi maksavana
jäsenenä valmistuttuaan, mutta tästä lisää
fuksiviikolla.

Hei vaan, olen Lassi, neljännen vuoden
tutalainen. Aivan ensimmäiseksi haluan
toivottaa sinut tervetulleeksi Indecsille ja
TTY:lle! Moni on varmasti tässä lehdessä jo
löpissyt kuinka hienoa täällä opiskelu on ja
niin se kyllä onkin. Odotappa vain! Kirjoittelen tänne pestini puolesta, sillä olen tuleva kiltayhdyshenkilösi eli tuttavallisemmin
KYH. Mikä?? Kiltayhdyshenkilö on killan
opiskelijoiden ja Tekniikan akateemisten
(TEK) välinen linkki. Varmaan seuraavaksi
mietit, että mikä ihmeen TEK? Älä huoli, kuulet siitä heti ensimmäisellä viikolla
enemmän. Annan kuitenkin pienen maistiaisen kesällä pureskeltavaksi.

TEKillä on myös työnhakuun liittyviä palveluita sekä jäsenetulehtiä (Tekniikka&Talous
ja Talouselämä). Lisäksi TEK on aktiivisesti
mukana opiskelijakulttuurin tukemisessa
ja TEKin makkarat tulevatkin varmasti heti
opiskelujen alussa tutuiksi. Koska syksyllä tulee paljon uutta asiaa, voit helpottaa
taakkaasi ja hoitaa liittymisen pois alta
vaikka heti. Se onnistuu joko täyttämällä
hyväksymiskirjeen mukana tullut lomake tai osoitteessa www.tek.fi/fi/jasenyys/
opiskelijajasenyys. Näin saat myös lukemista loppukesäksi! Mikäli kaipaat lisätietoa
TEKistä, ota rohkeasti yhteyttä minuun tai
vieraile osoitteessa www.tek.fi.
Toivotan sinulle oikein hauskaa kesää, nähdään syksyllä!
Lassi Mäkinen
Indecsin kiltayhdyshenkilö
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Mistä on kyse?
Indecsläisenä voit liittyä ilmaiseksi kaikki Euroopan
tutalaiset yhdistävään ESTIEMiin (European Students of Industrial Engineering and Management).
Yli 80 yliopistoa on mukana järjestämässä milloin
mitäkin tapahtumaa ympäri Eurooppaa, aina puhtaasti akateemisesta sisällöstä silkkaan hauskanpitoon. Tapahtumiin osallistuminen on tietysti opiskelijahintaista: kaikki majoitukset, ruoat ja aktiviteetit
kuuluvat alle satasen osallistumismaksuun. Vaikka
reissaaminen on halpaa jo valmiiksi, Indecs antaa
ensikertalaisille reissaajille vielä satasen sponssin!

Fuksina ESTIEMissä
“Fuksisyksynä tekemistä riitti, mutta päädyin silti
hakemaan Tampereen edustajaksi ESTIEMin yleiskokoukseen, Council Meetingiin, Serbian Novi Sadiin.
Marraskuinen viikon seikkailu oli monella tapaa
unohtumaton kokemus, joka innoitti hakemaan mukaan kansainväliseen toimintaan myös killan puolella. Reissasin ESTIEMin mukana fuksivuonna vielä
Tallinnaan ja Dresdeniin, ja matkoista joka ikinen on
tarjonnut huikean oppimiskokemuksen. ESTIEM on
uskomattoman monipuolinen verkosto, jossa uusia
ystäviä kertyy kuin itsestään. Kotikansainvälistymistä on tarjonnut Tampereella pidettävien tapahtumien järjestelyissä mukana oleminen.

Lähde mukaan Budapestiin 26.-31.10!
Pääset mukaan heti fuksisyksystä, sillä suuntaamme Indecsin voimin tällä kertaa Budapestiin
tutustumaan unkarilaiseen kulttuuriin, viiniin ja
kylpylöihin, paikallisten tutalaisten johdolla! Seuraa
killan tiedotusta heti alkusyksystä jä lähde messiin!

Suomalaisille isoin este lähteä mukaan on yleensä
se, että kiireitä syntyy jo kotoisesta teekkarikulttuurista varsin paljon. Perspektiivin hakeminen
ulkomailta kuitenkin kannattaa: eurooppalaisen
opiskelijaelämän värikästä kirjoa ihmetellessään
oppii myös arvostamaan oman opiskelijaelämänsä
erityispiirteitä.” – Mikko Sairanen

Oletko kenties kuullut puhuttavan legendaarisista Kolmiobileistä?
Kolmiobileet ovat Indecsin, Luupin ja Staabin järjestämät Tampereen suurimmat kuukaus-ittaiset opiskelijabileet Koskikeskuksen Ravintolamaailmassa! Bongaa kuukauden
teema Kolmiojulisteesta ja tule paikalle tapaamaan opiskelijoita kaikista Tampereen
oppilaitoksista! Nauti viileästä juomasta ja kuumasta seurasta, laita tanssijalka vipattamaan tai krebaa yössä - kaikki tämä on mahdollista Koskikeskuksen Ravintolamaailmassa yhden katon alla - ja vain Kolmiobileissä!
Tampereen mahtavimmat bileet halvimmilla hinnoilla parhaassa seurassa – mitä muuta ihminen tarvitsee?

