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Uudet tuulet
Moni vanhempi opiskelija saattoi tä-
män lehden kannen nähtyään vetäis-
tä kahvinsa väärään kurkkuun. Vuosia 
hyvin palvelleesta kannen asettelusta 
on luovuttu, ja fontitkin ovat aivan 
uudet. Pikainen selailu paljastaa li-
säksi muutoksia sisäsivuillakin. Aset-
teluja on rukattu ja fontteja pyritty 
yhtenäistämään. Onko tämä epäluot-
tamuslause aiemmille päätoimittajil-
le? Ei tietenkään.

Infacton toimitus on aina ollut erittäin 
tasokas. Vanhoja lehtiä selaillessa oi-
valtaa, ettei niitä ole amatöörimaises-
ti hutkaistu kasaan, vaan asetteluun 
ja yksityiskohtiin on uhrattu ajatus-
ta. Juttujen hankinnassa on uudella 
päätoimittajalla kovat paineet. Kaikki 
varmasti muistavat Annin megapak-
sut numerot. Tässä korostankin kaik-
kien kiltalaisten roolia: Ei tarvitse olla 
ammattikirjailija kirjoittaakseen leh-
teemme, riittää kun on edes osaa kil-
talaisista kiinnostavaa kerrottavaa!

Jokainen päätoimittaja 
tekee lehdestä “itsensä 

näköisen”. Samalla kaa-
valla ei voi jatkaa ikui-
sesti, joten muutoksia ei 
kannata pelätä. Kiveen 

uutta ilmettä ei ole ha-
kattu, vaan palautetta 
otetaan vastaan. An-
toisia lukuhetkiä!

Uusi päätoimittaja
Jaakko Marila
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Visit us at accenture.fi/tyopaikat

Accenture knows the importance of creating 
the right environment for success. We’re one 
of the world’s leading management consulting, 
technology services and outsourcing companies 
and we want talented individuals to join our 
global team. We offer unrivalled training and 
you’ll be able to develop your skills faster here 
than almost anywhere else.

Join our global team and you’ll be delivering 
the innovation that helps our clients become 
high-performance businesses. To find out more 
about careers at Accenture and to submit your 
resumé online, visit www.accenture.fi/tyopaikat 
today.

Go on. Be a Tiger.

Strech yourself
Welcome fresh challenges everyday.

©
2005 Accenture. All rights reserved.
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PJ:n palsta
Voiko syksyn ankeutta 
selättää?

Syksyn merkkejä on uhkaavasti 
ilmassa. Iltaisinkin tulee ärsyttävän 
aikaisin hämärä, että pitänee muistella 
aurinkoisen lämpimiä kesäpäiviä. Useiden 
tutaopiskelijoiden aurikoiset kesäpäivät 
sujuivat töiden taikka muiden kiireiden 
parissa. Monet tutut, joiden kanssa tuli 
vaihdettua kesäkuulumisia valittivat liian 
nopeasti ohi sujahtaneesta suvesta. Itse 
pääsin onneksi nauttimaan pari viikkoa 
töiden päätteeksi Suomen luonnosta ja 
todellisesta lomasta. Lyhyt lomapätkä 

tuli käytettyä muun muassa lapissa vaeltaessa, jolloin kännykän ja muut tavalliseen arkeen 
kuuluvat kiireet sai täysin unohtaa. Pieni irroitus työpainotteisesta kesästä antoi lisää virtaa 
tulevaa talvea varten. 

Opiskeluaika on elämän parasta aikaa – on legendaarinen fraasi, johon törmää aina 
vähän väliä. Sen arvon ymmärtää varmaan joskus eläkeläisenä, jolloin on vertailukohtia 
eri elämän vaihesta. Itse olen usein ihmetellyt monien tutalaisten suuri tarve, jopa hätä, 
valmistua mahdollisimman nopeasti. Minkä ihmeen takia opiskelijan kannattaisi valmistua 
”liian” nopeasti ja päästä pois opiskelijan leppoisasta asemasta, varsinkin jos tukikuukausia 
on vielä jäljellä? Onko pikavalmistumisten takana kunnianhimo ja tarve kilpailla siitä, kuka 
valmistuu nopeimmin? Vai onko opiskelijan tuet ja kesätöillä ansaittavat tulot niin pieniä, 
että nopean valmistumisen takana onkin tarve saada enemmän maallista mammonaa? 
Joillakin himo-opiskelijoilla varmasti on mielessä uraputki, joka varmasti voi muuttua 
pahimmillaan 40 vuoden mittaiseksi oravanpyöräksi.

Opinnoissa reippaanpuoleinen eteneminen on luonnollisesti hyväksyttävää, mutta se tuo 
tullessaan myös useanlaisia ongelmia. Osaston uusi johtaja Jorma Mäntynen antoi opiskelijoille 
esittäytymistilaisuudessa tulevaisuudenohjeeksi tasapainoisen elämän ruokaympyrän 
rakentamisen. ”Terveeseen” elämään kuuluu työn, levon ja vapaa-ajan tasapaino, jolloin 
aikaa jää tarpeeksi niin itselle, ystäville kuin harrastuksillekin. Voiko jo tulevaisuuden 
urahuumassa elävä  opiskelija löytää liikunnalle, ystäville ja muille harrastuksille tarpeeksi 
aikaa opiskeluaikana? Toivottavasti, sillä muussa tapauksessa elämän televisioruutu muuttui 
helposti harmaansävyiseksi taikka pahimmillaan lähetyssignaali katoaa kokonaan.

Toisinaan opiskelun arki tuntuu kovin puuduttavalta, vaikkei opiskelutahti olisikaan kovin 
raskas. Silloin tulee helposti mietittyä, mikä  auttaisi parhaiten harmaaseen arkeen. Uskon, 
että joskus tosiaan kannattaa ottaa rennosti, lähteä mukaan yhteiseen toimintaan ja 
nauttia ainutlaatuisista hetkistä! Palstan kuvat ovat juuri hetkistä, jotka nostavat suupielet 
ylöspäin jälkikäteenkin.

Kilta pyrkii omilla tapahtumillaan tarjoamaan jäsenilleen mahdollisuuksia irrottautua 
tavallisesta opiskelijan arjesta. Indecsin toimintaa on pyritty monipuolistamaan järjestämällä 
uudentyyppisiä tapahtumia, kuten sitsejä ja korkeakulttuuriin liittyviä XQ:ja. Toivottavasti 
jokaiselle löytyy vähintääkin jotain kiinnostavaa toimintaa! Ja mikäli mieleesi juolahtaa 
uusia loistavia ideoita, niin otamme mielellämme vastaan palautetta ja ideoita uusista 
toimintamuodoista.

Nähdään killahuoneella ja syksyn tapahtumissa! 
Tuomas Sariola
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29. – 30.7. KesäCasenPurku
Rentoa yhdessäoloa ja kiltakavereiden näkemistä upeissa 
puitteissa. Kesätunnelmaa parhaimmillaan! Lisää sivulla 15.

21. – 25.8. Fuksiviikko
Epäilemättä yksi muistorikkaimpia viikkoja fuksivuo-
dessa. Joitain tapahtumia:

ma 21.8. Aloitustilaisuuksia + kuohuviinitilaisuus ja 
koulusuunnistus
ti 22.8. Koulun infoja + grilli-ilta
ke 23.8. Sportti-info + kyykkää ja kumipelausisoa
to 24.8. Pubirundi

28.8. 1. periodi alkoi
Myös vanhemmat tieteenharjoittajat alkoivat kuluttaa 
koulun penkkejä ja kiltahuoneen kahvinkeitintä.

31.8. Indecsin avajaissauna
Koulujen alun parhaita hetkiä törmätä koko kes-
än kadoksissa olleisiin ystäviin. Saunomisen ja 
laulamisen sivussa saattaa törmätä jopa uusiin 
kasvoihin!

4.9. ESTIEM-sauna
Sekä vanhoja että uusia tutalaisia valistettiin kan-
sainvälisestä yhteistyöstä, ESTIEMin toiminnasta 
ja avaran maailman tarjoamista vaihtoehdoista.

6.9. HerkkuWiiniFestarit
Sekalainen seurakunta kokoontui maist-
elemaan herkullisia viinejä Sähkötalon 
takapihalle. Lisää sivulla 19.

7.9. Boomin haalaribileet
Perinteiseen malliin opintotuesta seuraavana torstaina 
opiskelijat yli oppilaitosrajojen tungeksivat Onnelaan 
juhlimaan.

21.9. Kolmio-bileet
Emma tupaten täynnä juhlatunnelmaan virittäytynyttä 
opiskelijaporukkaa. Indecsin, Staabin ja Luupin järjestämiin 
bileisiin uskaltautui suuri määrä kaupunkikierrostaan tekeviä 
yliopistolaisia sekalaisen teekkarilauman lisäksi.

23.9. Indecs Challenge
Opiskelijahenkistä erästelyä Tampereen tuntumassa. Joukkueiden suunnistustaito-
jen lisäksi testattiin älyä, viekkautta ja pelisilmää. Lisää sivulla 37.

Menneet tapahtumat
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Tulevat tapahtumat
4.10. FuksiWundeRunde (FWR)
FWR on vuoden suurin, sekopäisin, hienoin, mahtavin, 
parhaimman hajuisin ja ehdottomasti tärkein vain fuk-
seille järjestetty tapahtuma. Neljän hengen joukkueet 
suunnistavat ympäri kaupunkia rasteja metsästäessään.

5.10. Indecsin Pirates-sitsit
Merten ryövärit kokoontuvat Kappelisalin hämyisässä tunnelmassa 
hyvän ruuan, juoman ja korvia huumaavan laulun parissa. 

9.-13.10. Tenttiviikko
Enemmän ja vähemmän tenttejä ja lukemista.

12.10. Hämeenkadun Appro
Haalarikansan kokoontumisajot! Opiskelijat ympäri 
Suomen kokoontuvat keräämään baareista merkintöjä 
tutkintotodistukseensa. Jaossa tutkintoja approsta
tohtoriin.

16.10. 2. periodi alkaa

19.10. Kolmio-bileet
Kansa kokoontuu jälleen Emmaan megalomaanisiin 
bileisiin! Värivalikoimassa mustaa ja valkoista. Etkot 
löytyvät Juveneksen Neptunus-saunalta.

24.10. Proffasauna
Loistava paikka saada opintoihin ja ainevaihtoehtoihin 
liittyvää tietoa.

26.10. McKinsey-urailta
McKinsey järjestää illanvieton 3. vuosikurssin opiskelijoille. Tapah-
tuma on kutsutilaisuus, johon opiskelijat valitaan hakemusten perus-
teella. Tarkempi informaatio lähitulevaisuudessa.

26.10. Kinkybileet
Luvassa kinkyä menoa huumassa!

1.11. Indecsin KorkeakulttuuriXQ
Onko parempaa tapaa viettää marraskuista keskiviikkoiltaa 
kuin lähteä katsomaan Tampereen ylioppilasteatterin uutuus-
näytelmä “Ihmisl€ikki”?  Koko Sali varattu indecsiläisille, ja 
osallistuminen on ilmaista! Ilmoittautuminen Indecsin sivuilla.

16.11. Espanja-sitsit
Olé! Olé! Kolmen killan voimin Espanjan kieli ja kulttuuri 
puolitutuksi! Hyvää ruokaa, juomaa ja laulua unohtamatta. 
Meno jatkuu samalla teemalla Kolmioissa.

23.11. T.I.M.E.S.-paikalliskarsinnat
Case-kilpailu, jossa TTY:n kerma separoidaan maidos-
ta! Voittajat pääsevät testaamaan bisnesosaamistaan 
Euroopan parhaita vastaan.
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Markku Pirjetän jäätyä eläkkeelle 
Tuotantotalouden osastonjohtajan 
virkaan astui liikenne- ja 
kuljetustekniikan laitoksen johtaja, 
professori Jorma Mäntynen. Mäntynen 
on toiminut osastonjohtajana 
aikaisemminkin ja kuulemieni 
puheiden mukaan hän on ollut 
opiskelijoiden keskuudessa erittäin 
pidetty. Hän pitää opiskelijoiden 
ja osaston yhteistyötä tärkeänä ja 
suhtautuu kiltatoimintaan erittäin 
positiivisesti. 

Haastattelua pyytäessäni Jorma 
Mäntynen järjestää minulle pian 
aikaa kalenteristaan ja toivottaa 
minut tervetulleeksi tapaamiseen. 
Saapuessani paikalle saan ystävällisen 
vastaanoton. Haastattelun edetessä 
huomaan Mäntysen olevan lämmin ja 
opiskelijaystävällinen persoona. Uskon, 
että yhteistyö killan ja osaston välillä tulee 
olemaan tulevaisuudessa vähintäänkin 
yhtä toimivaa ja antoisaa kuin viime 
vuosina. Tässä uuden osastonjohtajan 
elämän aakkoset.

Aitous. Se on sitä, että uskaltaa näyttää 
mikä ilahduttaa ja mikä harmittaa. 

Aitous herättää luottamuksen.

Benz, autonkehittäjä. Tämä liittyy 
tietysti myös työhöni liikenne- ja 

kuljetustekniikan laitoksella. Benz on 
osa autoilun historiaa.

Celsius, niitä on tänä kesänä tullut 
seurattua. Lämmintä on ollut. Nyt 

syksyllä seuraillaan lähinnä celsiuksien 
vähenemistä.

Diplomi-insinööri on kova 
tavaramerkki tänä päivänä. 

Koulutus jota kannattaa vaalia.

Etelä-Pohjanmaa. Juureni ovat 
siellä.

Festia. Meidän kotitalo.

Globalisaatio tulee ensimmäisenä 
G:stä mieleen. Siitä puhutaan 

jatkuvasti kaikkialla. Globalisaatiolla on 
omat plussat ja miinukset.

Hollannissa olin työmatkalla viime 
viikolla.

Indecs. Sanat aktiivinen ja dynaaminen 
kuvaavat Indecsiä hyvin. Oikein 

mukavaa porukkaa.

Jorma Mäntysen 
   elämän aakkosia
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Jumala. Ihmisen yrittäessä hallita 
globalisaatiota, Jumala hallitsee 

koko universumia. Esimerkiksi 
kasvihuoneilmiö todistaa, ettei ihminen 
ole onnistunut yhtä hyvin kuin Jumala. 
Aurinko nousee joka aamu samasta 
paikasta. Jos sekin olisi ihmisten 
päätettävissä, aurinko voisi nousta ihan 
mistä sattuu.

Kissat ovat itsenäisiä oman tiensä 
kulkijoita. Kotona meillä on 2 

kissaa.

Lentoliikenne tulee mieleen jo ihan 
ammattinikin takia. Olen ollut alalla 

töissä ja lentäminen on monien mielestä 
kiehtovin liikennemuoto.

Man@ger. Olen kohta menossa 
tutustumaan Man@gerilaisiin.

Neste oli edellinen työnantajani.

Opetusministeriön kanssa on tultava 
toimeen, vaikka se on välillä vähän 

vaikeaa.

Periaatteita ei kannata ostaa eikä 
myydä. Niistä kannattaa pitää 

kiinni.

Qatar ja qatarilainen televisiokanava 
Al Jazeera ovat olleet paljon esillä 

mediassa.

Rehellisyydessä on paljon samaa 
kuin aitoudessa. Pitää osata olla 

rehellinen sekä itselleen että toisille. 
Itseäänkin on helppo huomaamattaan 
vetää nenästä.

Strategia on suunnitelmallista 
suuntautumista. Pohdin strategiaa 

paljon työssäni osaston johtajana ja 
olin myös edellisessä työpaikassani 
Nesteellä strategian suunnittelu -
yksikössä. 

T niin kuin tuotantotalous ja 
tietojohtaminen.

Uusikaupunki on vapaa-ajan 
kaupunkini. Meri ja luonto vetävät 

puoleensa.

Vaasassa vietetään juuri kaupungin 
400-vuotisjuhlia. Olen asunutkin 

Vaasassa.

Wrightin veljekset tekivät 
ensimmäisen moottorilennon 

vuonna 1903.

X on se tuttu tuntematon 
matematiikassa. 

Yhdysvalloissa käyn silloin tällöin 
työmatkoilla tai sukuloimassa.

Z on se vähemmän tuttu 
tuntematon.

Åland, paikka josta koulumme rehtori 
on kotoisin.

Äiti on kaikille tärkeä suunnanantaja, 
on kyseessä sitten pieni lapsi tai 

karski mies.

Ö:stä tulee mieleen öljynjalostus, 
katso kohta N.

Virpi Vallin
8



Tutalainen työelämässä:
      Juhana Vaurio

1) Valmistumisajankohta (arvio)? Pää- 
ja sivuaine?

Valmistun arviolta 13.6.2007.

Pääaineekseni muodostuu strategia, 
markkinointi tai teollisuustalous. Sivuaineiksi 
otin elektroniikan tuotantotekniikan ja 
tietotekniikan. Tiedonhallintaakin tuli hieman 
luettua.

2) Mikä on nykyinen työpaikkasi ja 
tittelisi?

Työskentelen projektikoordinaattorina Teleste 
Oyj:n pääkonttorissa Littoisissa, Turun 
liepeillä.

3) Miten päädyit töihin nykyiseen 
työpaikkaasi?

Indecsin yritysvastaavana kävin esittelemässä 
Indecsin yritysyhteistyötä Telestelle keväällä 
2004. Tapasin tällöin myös yrityksen 
markkinointijohtajan, joka viime keväällä 
otti minuun yhteyttä alkavan projektin 
tiimoilta. Haastattelussa sitten varmistui, että 
molemminpuolista kiinnostusta on.

4) Mitä toimenkuvaasi kuuluu?

Ensisijaisena projektina tällä hetkellä on 

sisäisen kommunikoinnin ja yhteistyön 

kehittäminen, jossa panokseni kohdistuu 

suunnitteluun, tarpeiden määrittämiseen 

ja käyttöönottoon. Tekninen toteutus 

koostuu intranetistä ja työtiloista.

Toisena projektina on prosessin ja 

järjestelmän kehittäminen ulkoisen 

liiketoimintatiedon keräämiseen, 

analysointiin ja jakamiseen. Tästä aiheesta 

olisi tarkoitus syntyä myös diplomityö.

5) Mitä teet tänään?

Olen intranetin määrittelypalaverissa lähes 

koko päivän.

6) Mikä on parasta työssäsi?

Toiminnan kehittäminen, laaja toiminta-

alue, uuden oppiminen ja viihtyisä 

työympäristö.
9



7) Kuinka työnteko vastaa opintojasi? 
Mistä kursseista on ollut eritysesti
hyötyä?

Vastaavuus on odotusten mukainen. 
Töissä tekee oikeastaan samanlaisia 
toimintoja kuin opinnoissakin. Sähköposti, 
dokumenttien luonti, materiaalin 
lukeminen, mindmapping, kokoustaminen, 
suunnittelu ja ongelmien ratkaisu. Bileitä 
tosin on ollut hieman vähemmän eikä 
dokumentin sanojen määrä ole enää 
olennainen mittari ;)

Kurssien osalta en nostaisi yhtä yli muiden. 
Yleinen liiketoiminnan ymmärrys on 
auttanut eniten. Suurempi arvo on tullut 
omaksutuista toiminta- ja ajattelutavoista, 
jotka ovat tasapuolisesti opiskelun, 
kiltatehtävien sekä muun toiminnan ja 
lukemisen seurausta.

8) Mitä tekisit toisin opiskeluissasi?

En juuri mitään. Tietopuutteita on aina, 
mutta työelämässä opiskelu on vasta 
toden teolla alkanut. Vaatimuksetkin ovat 
kovemmat, sillä tuotos/panos-suhde pitää 
olla kunnossa.

9) Missä olet viiden vuoden päästä?

Olen kasvanut uusiin haastaviin tehtäviin.

10) Terveisiä tuta-opiskelijoille:

Valmentautukaa elämään  
kokonaisvaltaisesti. Lukemalla ja tekemällä 
oppii. Teekkarina on myös mahdollisuudet 
monenlaisiin elämyksiin, joita on mukava 
muistella. Kannattaa hyödyntää!

Juhana Vaurio

Lähetä hauskimmat 
kuvasi ja voita!
Löytyykö arkistoistasi repeilyttäviä tai muuten 
vaan hauskoja kuvia? Lähetä ne meille kuva-
tekstillä varustettuna 3.11 mennessä, niin osal-
listut huikean palkinnon arvontaan! Parhaat ku-
vat julkaistaan seuraavassa Infactossa. Voittaja 
ja palkinto julkistetaan pikkujoulusaunalla. 

Kuvat voi lähettää osoitteeseen:
indecs-paatoimittaja@listmail.tut.fi

Kovia lupauksia - Kelly’s Promise 
-viini erikoistarjouksessa: Osta 
kaksi, saat yhden.
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Säännöllinen ja riittävä liikunta auttaa 
jaksamaan, pitää mielen virkeänä ja pakarat 
piukeina. Lisäksi yhteisöllisyys, toveruus 
ja ystävyyssuhteet ovat olennainen osa 
liikunnan tuomia etuja. Hervanta tarjoaa 
jo itsessään hyvät puitteet 
liikkua; uima- ja jäähallit, 
Suolijärven ulkoilumaasto, 
Vapaa-aikatalon palvelut 
sekä monet erilaiset kentät. 
Silti siinä ei suinkaan ole kaikki 
mihin TTY:n opiskelijana 
Sinulla on mahdollisuus…

Teekkareiden Urheilu- ja 
Voimailukerho eli tutummin 
TUrVoKe ry on seura, joka 
vastaa niin henkilöstö- kuin 
opiskelijaliikunnan 
o r g a n i s o i n n i s t a 
y l i o p i s t o l l a m m e 
TTY:llä. TUrVoKe 
on vuonna 1990 
perustettu, pian 16-
vuotias toimelias ja 
viriili seura. Toiminta-
ajatuksena on, että 
opiskelijat järjestävät itse opiskelijoille 
liikuntaa. TUrVoKe:n toiminta pyöriikin 
opiskelijajohtoisesti. Näin varmistetaan 
kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen. Ja jos 
ne eivät vielä mielestäsi kohtaa, niin hihat 
heilumaan ja uutta lajijaostoa pystyyn 
pykkäämään! Tällä hetkellä TUrVoKe:n 
19 lajijaostoa tarjoavat huiman määrän 
erilaisia liikunta mahdollisuuksia, tietenkin 
opiskelijahintaan. Perusliikuntamaksun 
maksamalla pääset TUrVoKe:n jäseneksi 
ja olet oikeutettu käyttämään molempia 

kuntosaleja, Tamppi Areenan palloilusalia 
ja liikuntapalveluja, bommarin tatamia 
ja sählykenttiä sekä osallistumaan 
järjestämillemme kursseille. Lisäksi voit 
liittyä lajijaostoon ja saada oikeuden 

käydä heidän vuoroillaan. 
Jumppamaksulla saat 
oikeuden käydä huhkimassa 
hikeä pintaan erilaisissa 
teekkarijumpissa, joita 
järjestetään viikoittain monia.  
Lisäksi on hyvä pitää mielessä, 
että killat ja kerhot pitävät 
myös omia liikuntavuorojaan 
Tamppi Areenalla ja 
bommarissa. Urheilu- ja 
vo ima i lumahdo l l i suuks ia 
on siis kaiken tasoisista 

normiliikkujista aina 
a iku is teno ike i l l e 
urheilijoille asti.

L i s ä t i e t o a 
liikuntamaksuista, 
liikuntatoiminnasta, 
l a j i j a o s t o i s t a , 
k u r s s e i s t a 

sekä sulkapallo- ja 
liikuntavuoroista löydät osoitteesta:  
www.tut.fi/liikunta. 

Tietoa valtakunnallisesta 
opiskelijaliikunnasta löytyy 
Opiskelijoiden liikuntaliiton sivuilta  
www.opiskelijaliikunta.fi.

 
TUrVoKe ry:n puheenjohtaja 2006 

Leena Rapo

 

Liikuntaa teekkarihengessä

Liikuntapaikat TTY:n kampusalueella:
- Liikuntahalli Tamppi Areena: palloilusali
   ja kuntosali
- Päätalon kellarin punttisali
- Bommarin kaksi sählykenttää, tatami ja 
  kiipeilyseinä

Esimerkkejä TUrVoKe:n lajijaostoista:
Golf, Putti, www.students.tut.fi/~putti/
Jalkapallo, Teekkareiden Jalkapallokerho ACE, www.students.tut.fi/~futis/
Jääkiekko, Hiki-Hockey, www.students.tut.fi/~hiho/
Karate, Gakusei, www.students.tut.fi/~gakusei/
Kaukalopallo, Koukku, www.students.tut.fi/~koukku/
Koripallo, Pomppu, www.students.tut.fi/~pomppu/
Kiipeily, Tekiila, www.students.tut.fi/~tekiila/
Lentopallo, Tampereen Teekkarien Lentopallokerho, www.students.tut.fi/~ttlk/
Pesäpallo, HerPes, www.herwannanpesapallo.net/
Ratsastus, TeURaS, www.students.tut.fi/~teuras/
Salibandy (miehet), Soittorasia, www.soittorasia.net/
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Matkalla Festian pääovelle fuksia tervehti 
perinteinen alkon ständi, jossa sloganina 
”Älä aja päälle -fuksit”. Seuraavaksi 
ovella tervehtivät kaverit, mikäli niitä 
sattui olemaan. Festiassa oli 
tervetuliaisluento, jossa oli 
tärkeää asiaa, mutten vain 
muista mitä. 

Luennon jälkeen erotettiin 
jyvät akanoista (ei sillä että 
toiset olisivat toisia parempia, 
vaan että toiset opiskelevat 
erilaisia asioita, kuin toiset) 
ja suuntasimme uuden 
joukkiomme kanssa johonkin 
monista luokkatiloista. 
Tunnelma oli harras kuin 
jumalanpalveluksessa; vain 
rohkeimmat saattoivat uskaltaa 
kuiskata jotain. Luokan eteen 
oli jähmettynyt ihmisiä osalla 
oli haalarit, osalla ei.

Ennen varsinaista aloitusta, luokasta 
tultiin hakemaan kolmea henkilöä, 
jotka eivät kuuluneet tutalle. Henkilöt 
luonnollisesti vastustivat siirtoaan 
tekstiili- ja vaatetustekniikaan, johon eräs 
synnynnäinen johtaja ja reservin vänrikki 
joutui, sekä ympäristötekniikkaan, johon 

äidin virheet olivat johtaneet. No tämä oli 
ensimmäinen jäynä ykin toimesta, mutta 
se kostetaan. Jälkeenpäin moni väitti 
ettei mennyt lankaan...

Ensimmäisenä meille esittäytyy 
professori Saku Mäkinen, joka 
selvittää meille kopioinnin pahuudesta, 
moraalittomuudesta ja siitä kuinka se ei 
kehitä meitä ihmisinä. Älkää siis kopioiko 
(ihan oikeasti). Sitten esittäytyvät 
opintoneuvojat, joku skarpimpi saattoi 
saada heidän osuudestaan enemmän 

irti.

Viimeisenä muttei vähäisempänä, 
vaan oikeastaan voimakkaimpana 
yliopistoelämän ilmentymänä meille 
esittäytyvät tutorit ja fuksikaput 
Virpi ja taisi olla Johanna. No Siitä 
pistetään sitten tutorryhmät kasaan 
ja kentälle, eli tutustumaan uuteen 
opistoomme. Siinä se päivä sitten 
menikin, kunnes ilta koitti.

Ilta alkoi mukavasti ripariajoilta 
tutuilla leikeillä, ennen asiaan eli 
kuoharitilaisuuteen siirtymistä. No 
tilaisuudessa esittäytyivät indecsin 

Fuksiviikon 
 kokemuksia
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ja man@gerin hallitukset sekä tutorit. 
Tilaisuuden aikana tutuksi tuli kysymys 
”bisse vai siideri?”, josta innokkaimmat 
nappasivat mukaansa useamman 
pullollisen nestettä. Tilaisuudessa 
tutustuttiin myös laulukulttuuriin.
Kuohareiden jälkeen lisättiin vettä myllyyn 
koulusuunnistuksen muodossa. Eli 

kiersimme koulua ympäriinsä suorittaen 
hauskoja tehtävärasteja. Me fuksit 
pääsimme toteuttamaan luovuuttamme 
mm. rakentamalla legopalikoista unelmien 
opiskelijaboksi, sekä näyttämään 
notkeutemme kiipeilyradalla jossa seinään 
piti saada ryhmän eri ruumiinosia mitä 
ihmeellisimpiin paikkoihin, Neppausradalla 
oli mahdollista päästää myös sisäinen 
Matti Kyllönen vapaaksi. Mielenkiintoisin 
rasti oli varmaan ryhmägolfpujottelu.

Pisteet laskettiin, mutta voittajia ei 
muistaakseni julkaistu. Matka jatkui 
peyton placeen jossa kilta oli muistanut 
meitä fukseja tarjoamalla ilmaista 
biljardia, tämä oli myös hyvä väli 
tutustua uusiin tovereihin olusen äärellä. 
Kisakuntoisimmat jatkoivat matkaa 
huumaan jossa meno jatkui kahteen ja 
joillain ehkä pidempäänkin.

Tiistaina suurin osa tutorryhmistä 
kokoontui obeliskille jo 12 maissa 
hoitamaan juoksevia asioita sekä 
syömään. Luento oli taas tärkeä 
mutta puiseva. Päivän päätteeksi 
palasimme kesäaktiviteettien pariin 

grilli-illan muodossa. Sapuskat haettiin 
tutorryhmittäin tapsantorilta. Killan 
puolesta tarjolla oli räiskäleitä. Ilta kului 
hyvässä seurassa ja rennossa tunnelmassa 
tekniikkatornien grillikatoksessa. 
Loppuillasta suuntasimme kohti Cabaretia, 
jossa kovimmat jaksoivat pikkutunneille 
asti.

Keskiviikkona ensimmäinen 
kosketus ”oikeaan” ”opiskeluun” 
TiTe PK:n muodossa. Tunnin 
sisällöstä ei sen enempää. 
Varsinainen ohjelma (eli se mitä 
illalla tehdään) oli sportti-info, 
jossa käytiin läpi turvokkeen pj:n 
ja muiden tähtivieraiden johdolla, 
tty:n kattavat liikuntapalvelut. 
Voin sanoa että TTY:ltä löytyy 
jokaiselle jotakin. Penkkiurheilun 
jälkeen siirryttiin näyttelijänpuiston 
maastoon, tutustumaan keskeisiin 
teekkarilajeihin kumipelausisoon ja 
kyykkään. 

Kumipelausiso meni railakkaasti, vaikkei 
osallistujakunta ollut pelin edellyttämässä 
päihtymystilassa. Kyykässä, no nähtiin 
kaatoja, mutta osa heitoista olisi 
voinut sentään mennä omalle eikä 
naapuripelikentälle. Näiden lajien 
pelaamista odotan vastaisuudessakin.
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Pelailun jälkeen siirryimme kapteenin 
johdolla kuokkimaan Autekkilaisten 
saunailtaan, jossa autekkilaisten 
lisäksi tutustuttiin lipetteihin, jotka 
ovat suorastaan mainio keksintö. 
Saunalta rohkeimmat ja röyhkeimmät 
menivät esittämään omia tulkintoja 
suomalaisen musiikkihistorian 
klassikoista paikalliseen, mutta 
nimeltämainitsemattomaan 
kapakkaan.

Torstai Luento ja Pubirundi. 
Olo oli kuin olisi 5-vuotiaana 
saanut 17 joulua päällekkäin, 
eli hyvinkin innokas. 
Luennolta jatkoimme suoraan 
tutorryhmissä tapsantorille 
jossa tapahtui pariutuminen 
man@ger-ryhmän kanssa. 
Kolehti kasaan ja tutorit hoitavat 
juomat ja naposteltavat.

Matka jatkuu kohti Tutorin 
kämppää etkoilua varten, jossa 

juomapelit tulevat tutuiksi. Peleinä 
mm. pohjanmaa ja se korttipeli 
juttu. Sipsit saadaan syötyä juuri 
sopivasti ennen bussin tuloa ja 
eikun keskustaan

Keskustassa matkaan tarttuu 
bussikortti jonka jälkeen 
hommattiin lahjuksia pubirundin 
tuomaristolle. Ensimmäisenä 
rastina on projekti jossa pitää 
markkinoida tuotetta, jota ei ole 
vielä valmiina, vaan jota kehitetään 
ja lopuksi se myydään, myynti 
vaiheessa ei säästellä lahjuksia eikä 
tyttöjä, jotta johtajat heltyisivät 
kauppoihin. Hyvinhän se meni, 
kondomin pesukone saatiin myytyä 
-50€:llä

Seuraavina rasteina 
erilaisia seitsenotteluita, 
unelmaopiskelijaboxin rakentelua 
baarin tiloissa, kiisselin syöntiä ja 
taikomista, oli muuten mahtava 
rasti. sekä erinäisiä muita tehtäviä. 
Jatkot olivat muistaakseni 
Emmassa

Perjantain luennosta en tiedä mitään. 
Vkl:n ohjelmassa oli tarjolla jalkapalloa 
ja seurapelejä, mutta suurin osa taisi 
mennä kotiin-kotiin. Viikko oli erittäin 
antoisa. Näitä lisää.

Ville Savola
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Mitä ihmettä? Indecsin tiedotteessa lukee, 
että perinteinen kesätapaaminen Kesä 
Casen Purku pidetään Turun saaristossa 
Rymättylässä! Turun saaristossa? No, 
olen aina pitänytkin ulkomaanmatkoista 
ja uusien kielien opettelusta. :-) Selityskin 
paikanvalinnalle on ihan kelvollinen: 
yritystoimarimme Kalle tarjosi omaa (lue: 
omien vanhempiensa) merenrantamökkiä 
käyttöömme. Ja oikein hyväksi KCP:n 
viettopaikaksi se osoittautuikin.

KCP:stä oli tänä vuonna tarjolla kaksi 
versiota. Toinen oli perusversio, joka 
sisälsi majoituksen yhdeksi 
yöksi usean hengen huoneessa 
tai muussa vapaavalintaisessa 
paikassa mieluiten ko. tontin 
alueella ja pikkupurtavaa sekä 
aamupalan. Toinen versio 
puolestaan sisälsi kaksi yötä 
alkaen siis jo perjantaina hieman 
paremmilla makuupaikoilla 
(aiemmin tulevat tietenkin 
ehtivät varata parhaat paikat, 
tosin en tiedä kuinka moni 
oikeasti nukkui samalla 
paikalla toista yötä) ja myös 
pikkupurtavaa ja aamupalat 
kuuluivat hintaan, joka 

opiskelijaystävällisesti oli 
molemmissa paketeissa 
0 euroa. Itse toki 
noin tusinan muun 
kesänviettäjän kanssa 
päädyin jälkimmäiseen 
ratkaisuun. 

Sääennuste lupasi 
tuolle viikonlopulle 
aivan viimeiseen asti 
sadetta ja kylmää 
Lounais-Suomeen, mutta 
onneksi ennuste oli yhtä 
luotettava kuin yleensäkin 
– perillä oli kaksi päivää 
auringonpaistetta ja 
hellettä. 

Autoseurueellamme oli rattoisa matka 
Hervannan metsistä kohti Rymättylää. 
Alkumatkalle oli varattu hieman viileää 
virvoitusjuomaa, jotta selviäisimme 
kauppapysähdykseen asti. Kävimmehän 
kaupassa vasta Turtolassa! Seuraava 
pysäkki oli Kivipuisto, jossa ihailimme 
henkeäsalpaavaa kivitaidetta (ja 
vihdoinkin saimme helpotusta 
nestetankkauksen aiheuttamaan 
paineeseen). Koska matkahan on 
tunnetusti päämäärää tärkeämpi, 
päätimme pysähtyä vielä Naantalissakin, 

Indecsläisiä merihädässä!
      KCP 28. - 30.7
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joka kieltämättä on 
loistava kesäkaupunki 
rantaravintoloineen ja 
upeina huvipursineen. 
Myös Kultaranta kuului 
ohjelmaan, mutta 
portit pysyivät kiinni ja 
jouduimme tekemään 
u-käännöksen.
KCP:n ohjelmarunko on 
sangen yksinkertainen: 
Chillaillaan, grillaillaan, 
hengaillaan, pelaillaan, 
u i s k e n n e l l a a n , 
s a u n a i l l a a n , 
olustellaan… Tämän 
vuoden erikoisuus 
oli rantalentis, joka 
onnistui mainiosti isolla 
nurmikolla, ja menossa 
mukana olivat myös 
kesän hittimökkipeli 
mölkky, golflyönnit 
omenoilla (omenat olivat siis pallon, ei 

mailan korvikkeina; tapahtuman 
luonteen tuntien ihan aiheellinen 
täsmennys) ja amerikkalainen 
futis.

Onko muuten mahdollista soutaa 
soutuveneellä ensin luodolle ja 
matkalla takaisin hajottaa hankain 
ja vain muutamaa minuuttia 
myöhemmin katkaista airo ja 
naapurin rantaan ajelehdittua 
joutua kävelemään soratietä parin 
kilometrin matka takaisin paljain 
jaloin? No, on se.

Kaiken kaikkiaan KCP on oikein 
rentouttava ja leppoisa vaihtoehto 
yhden kesäviikonlopun ohjelmaksi. 
Onneksi tuli lähdettyä tänä(kin) 
vuonna! Ja eikun ensi kesän KCP:
tä odottelemaan.

PS. Kotimatka sunnuntaina tuntui 
kyllä aika piiitkältä…

Kimmo Torvinen

Perinteinen hiilihappojää piti 
juomat kylmänä

Sää ja puitteet olivat täydelliset
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Laiva on lastattu: miehistöllä, saunalla, 
virkistävällä juomalla, pienellä purtavalla ja 
joukolla vuoden 2005 fukseja. Miellyttävän 
iltatuulen puhaltaessa M/s Rosendahl 
irrottautui Laukontorin laiturista 
17:05. Näkyvyys oli hyvä ja nesteen 
korkeus lasissa vielä +4cl. Love 
Boatin tunnusmusiikin soidessa 
järviseikkailu oli saanut arvoisensa 
puitteet.

Monet varmaan jo pohtivatkin 
kuumeisesti minkä tason laivaan 
olimme astuneet. M/S Rosendahl 
on yksi neljästä Tammerline 
varustamon upeista risteilijöistä. 
Sen pituus on 13,2 metriä ja mukaan 
mahtuu ystäviä tarvittaessa lähes 
40. Alus on jaettu moneen pieneen 
oleskelutilaan. Myös ulkokansi on 
kahdessa tasossa. Huipussaan 
matkanopeus saattaa nousta kahdeksaan 
ja puoleen solmuun. Tällä vauhdilla 
juomat pysyvät lasissa myös haastavassa 
ristiaallokossa. Erikoisuutena M/S Rosendahlin 
kannen alle on rakennettu rehellinen puusauna 
ja uiminen on aina mahdollista sulan veden 
aikana.

Ruorin takana laivaa ohjasi kapteenimme Jari, 
joka oli hankkinut kokemusta vesiltä seitsemän 
kesän ajan. Vastaavasti miehistön toinen jäsen, 
kansimies Kimmo, vietti neljättä kesää aalloilla. 
Vakaissa käsissä laiva suuntasikin kulkunsa 
kohti Nokian satamaa. Matkan aikana sauna 
saatiin kuumaksi ja iloittelu 
saattoi alkaa. Merihenkisen 
keskustelun ja sivistyneen 
huumorin lomassa 
monet ehtivät jo kumota 
maljoja onnistuneelle 
fuksivuodelle.
Todettuamme Nokialaisen 

satamakulttuurin hyvin hiljaiseks käänsimme 
kurssimme takaisin keskelle selkää, jossa 
halukkaille tarjoutui mahdollisuus nauttia 
vilvoittavasta järvivedestä. Uskokaa tai 

älkää, myös aurinko paistoi hetken pilvien 
lomasta ja se houkutti väen yläkannelle. 
Tällöin muodostui mahdollisuus tervehtiä 
joukolla muita huviveneilijöitä, jotka olivat 
uskaltautuneet järvelle. Onhan tunnettua, että 
vesillä liikkuessa on tapana tervehtää iloisesti 
kaikkea liikkuvaa. 

L a i v a r e i t t i e n 
jäätyä taka-alalle 
purtemme seilasi 
lähinnä kapteenin 
v a l i k o i m a a 
maisemareittiä. 
Tunnelma koheni 
alkuinnostuksesta 
v a r s i n a i s e e n 
i l o n p i t o o n . 
Juomalaulut ja 
iloinen keskustelu 
s i i v i t t i v ä t 

paluumatkan satamaan, josta koko joukko 
suuntasi erääseen läheiseen yksiöön jatkoille. 
Ja kun alkuun oltiin päästy ei loppua enää 
näkynyt. Seuraavana oli vuorossa eräs 
hervantalainen yksiö, jossa juhlinta jatkui 
aamuun asti. Sivuhuomautuksena voidaan 

kertoa, että illan aikana 
tuhoutui yksi puhelin, 
yksi hissi jumiutui 
pohjakerrokseen, yhdet 
sukat katosivat ja yksi olut 
jäi juomatta.

Teksti: Tomi Seppä

Kansimiehen booliohje:
- Ota 10 litraa Koskenkorva-viinaa
- Kaada neste ämpäriin
- Boolia voi piristää laittamalla 
pakastepuolukkapussi taskuun
- Tarjoillaan kavereille ja nautitaan 
elämästä

No mutta tiesitkö seuraavaa?
- Laivuri on Nokian panimon mainio mallasjuoma
- Pyhäjärven syvin kohta on 46 metriä vedenpinnan alapuolella
- Näsijärven ja Pyhäjärven välinen korkeusero on yli 17 metriä
- Muinainen suunistusväline on nimeltään sektantti
- Lokikirajaan merkitään lähtö- sekä paluuaika sekä matkustajien 
lukumäärä
- Sydämen amiraali seilaa vaarallisilla vesillä
- Kansimiehemme toimi aiemmin presidentin veneenkuljettajana
- M/S Rosendahlin masto laskee ja nousee kätevän 
pumppumekanismin avulla

Pyhäjärven risteily 27.5.
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On ihmisiä, jotka haluavat
kehittyä ja tehdä asioita
aina paremmin. Niin
mekin. Se palkitsee ja pitää
vireänä.

www.upm-kymmene.com

Elämä on liikettä.

WE LEAD.
WE LEARN.



Koulumme yksi legendaarisimmista tapahtumista on perinteinen HerkkuWiiniFestari, 
jossa killat ja kerhot kisaavat toinen toisiaan luovemmilla ja jalommilla, itse tehdyillä, 
viininkaltaisilla juomilla. Tapahtumassa on ennakkoluulottomasti luotu uusia ja 
innovatiivisia makuelämyksiä joka vuosi, kaikkein eksoottisimpien juomien ollessa 
enemmän ”elämyksiä” kuin viinejä. Kolmen varttuneen tutalaisen raatimme testasi 
tämän vuoden viinit.

Autek: Trooppinen hurmos 
Tämä oranssin-kellertävä, tapahtuman luonteeseen nähden harvinaisen kirkas viini 
on raatimme ensimmäinen arvostelun kohde. Hedelmäinen viini tuo elävästi mieleen 
tropiikin, ja hienoinen maderisoituminenkaan ei pilaa kokonaisuutta. Valmistajan 
lupaama ”häikäilemättömän häikäisevä” makuelämys jää kuitenkin odottamaan itseään. 
Juomakelpoinen hedelmäviini miedolla jälkipotkulla.

MIK: Häpyhuulipuna 
MIK:n vulgaaristi nimetty viini tunnustaa rohkeasti väriä. Viininpunaisen ja melko 
kirkkaan olemuksen pettää imelän epäilyttävä tuoksu. Viini paljastuukin makeaksi, 
suorastaan imeläksi viiniksi, joka on helppo juoda ja unohtaa.

Skilta: Hochspannung         0+

Kellertävän ja samean viinin pinnalla kelluva ananasmurska ja chilirouhe herättävät 
ällötystä jo ennen maistamista. Viini on kuin kertaalleen juotu. Tätä hyökkäävää ja 
erittäin tulista hedelmäviiniä ei pelasta edes viinin kuvauksessa mainittu jatkuvuus 
ja derivoituvuus. Raatimme ei saa alas edes yhtä lasillista, ja yhdymme kuvaukseen: 
”iskee kuin tuhat volttia”.

Manager: Chardonnay de Villa l’Oramaa 
Punertava viini, jossa on pilkahdus oranssia. Tämä aromeiltaan kukkainen viini maistuu 
vedellä lantratulta Skillan tuhannen voltin jälkeen. Maun intensiteetti on latteampi kuin 
aiemmilla. Helppo ja hieman takavetoinen viini muistuttaa maultaan cocktaileja. Ei 
ollenkaan huono!

Seppokerho: SyysSumu ½
Tyttömäisen vaaleanpunaiseen sameuteen sekoittuu karkkimainen bouquet. Viinin maku 
yhdistelee karkkeja, makeutta ja hiivaa. Raatimme aistii myös vivahteita simasta. Maku 
ei hiivaisuutensa vuoksi herätä yhtä positiivisia tuntoja kuin viehättävä ulkomuoto. 
Huhujen mukaan tapahtuman ainoa viini, joka on käynyt alle 24 tuntia.

HerkkuWiinit Arvostelussa
Toimittanut: Jaakko Marila, Visa Nieminen ja Maria Kankkio
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Tele: A, B, AB, O HerkkuWiiniFestareiden 2006 voittaja    ½
Viinin tarjoaminen tapahtuu kuin verensiirto. Valkotakkisen herrasmiehen tehtyä 
diagnoosinsa viini annostellaan tiputuspussista tai suoraan ruiskusta. Punertavan 
viinin hemoglobiiniselta vaikutelmalta ei voi välttyä. Intensiivistä makua voi kuvailla 
eloisaksi, kuivaksi ja happorakenteeltaan harmoniseksi. Varsin hyvä viini yhdistettynä 
kokonaisvaltaiseen elämykseen jää osanottajien mieleen.

TVIK: Jussi XV  ½
Punainen ja kirkas. Maistuu oikeasti viiniltä. Kuiva ja hedelmäinen, muttei yhtä marjaisa 
kuin Telen viini. Makea ja luonteikas maku yhdistyy eleganttiin hiilidioksidipitoisuutee
n. Yksi raatilainen toteaa viinin maistuvan TVIKiltä, vaikka juoma ei muille samoin 
avaudukaan.

Kone: Punainen kostaja  
Vaaleanpunaisessa, sameassa nesteessä kelluu viipaloitua chiliä ja leluankka. 
Merkaptaaninen ja makea tuoksu yhdistyy viinisaavin vieressä makaavaan kuollutta 
kanaa muistuttavaan kapistukseen. Maultaan viini on antava ja aggressiivinen sekä 
hieman kuplahtava. Viini on käsityönä tehty chilejä myöten. Chili antaa miellyttävän 
jälkipotkun, ja viini on kokonaisuutena juotava. Kestää kulutusta.

Hiukkanen: Jeesus Power 
Viinisaavista erottuu selkeästi kaksi faasia: kirkkaampi punainen viini ja vaaleanpunainen 
pohjasakka. Maku on viinimäinen, erittäin marjaisa ja tuo mieleen nallekarkit. Tämä 
mykkä ja aromaattisesti vähän antava viini vaatii kypsymistä. Pohjimmiltaan juotava.

Indecs: Château ”Kyäsilläpäänkisekasinsaa” Jäävi raati 

Keltainen viini ja siinä kelluva kokonainen ananas muodostavat silmiähivelevän kontrastin. 
Maultaan aggressiivinen ja sopivasti maderisoitunut. Tabasco antaa viinille ryhdikkään 
potkun. Vahvasta ROI-prosentistaan huolimatta viini kaipaisi vielä pientä kypsymistä. 
Kehittynyt bouquet ja tasapainoinen maku tekevät tästä illan kestosuosikin.

Sanastoa:

Bukee tai Bouquet (T): Kehittyneen viinin tuoksun osa, joka syntyy pullokypsytyksen 
aikana hedelmähappojen ja alkoholin hapettuessa hitaasti. Käytetään usein 
huolimattomasti tuoksun synonyyminä. Käytetään myös kuin kukkakimpusta sanaa 
”puketti” – jolloin kimpussa on usein monia eri tuoksuja (joita on vaikea erottaa 
toisistaan).

Maderisoitunut (T, M): Hapettumisen yksi muoto. Viittaa ruskeaan väriin ja 
latteaan, paahtuneeseen makuun, joka kehittyy viiniin sen kypsyessä liian hapen 
vaikutuksesta. Pahasti maderisoitunut viini on ns. ”yli” eli pilaantunut.

Merkaptaaninen (T, VT): Epäpuhdas ja pistävä tuoksu viinissä. Saattaa muistuttaa 
sipulia, hikeä tai kumia. Seurausta rikin reaktiosta viinin kanssa.

Lähde: Viinilehti.fi
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Teekkari on joka päivä päätöstilanteen 
edessä: pitäisikö syödä päivällinenkin 
Juveneksessa, vai tehdä itse ruokaa. 
Useimmiten tämä päätös tehdään 
fiilispohjalta sen kummemmin 
seuraamuksia miettimättä. Useimmat 
hakevat vaihtelua Pastabaarin menuun 
kotiruoalla, tai sitten puhdasta säästöä 
tonnikala-nuudeli ja kalapuikko –dietillä. 
Infacton toimitus päätti selvittää, mitkä ovat 
vaihtoehtojen taloudelliset seuraamukset.

Ruokailun hinta

Esimerkkihenkilömme Rami Ruoanlaittaja 
syö koulupäivinä ainoastaan lounaan 
Juveneksessa, kaikki muut ateriat hän tekee 
itse. Ramin ruokavalioon kuuluu sweet & 
sour kana riisillä, oolannin lihapullapannu 
sekä kalapuikot ranskalaisilla. Reseptien 
mukaan tehtyinä Tapsantorin hinnoilla 
yhden annoksen hinnaksi tulee 2,58 € 
kanalle, 1,54 € lihapullapannulle ja 1,40 € 
kalapuikoille. 

Tuomo Tutateekkari puolestaan syö 
jokaisena koulupäivänä sekä lounaan 
että päivällisen Juveneksessa. Myös 
lauantaisin hänet tapaa syömässä lounasta 
Pastabaarista. Vaihtelun vuoksi Tuomo syö 
Voltti Fast:in hampurilais- ja pizza-aterioita 
kolmesti viikossa, pastabaarissa hän 
malttaa syödä loput kolme kertaa viikossa. 
Pastabaarihan kustantaa 2,35 € per kerta, 
hampurilaisateria 3,80 € ja pizza-ateria 
3,50 €.

Oletamme, että muiden aterioiden osalta 
Rami ja Tuomo eivät eroa toisistaan. Täten 
kustannuksissa syntyy eroa seuraavasti:

Tuomon kustannukset viikossa:

3 x 2,35 € + 2 x 3,80 € + 3,50 €
= 18,15 €

Ramin kustannukset viikossa:

2 x 2,58 € + 2 x 1,54 € + 2 x 1,40 € 
= 11,04 €

Eli eroa lukuvuoden (36 opiskeluviikkoa) 
aikana:

36 x ( 18,15 € – 11,04 € ) 
= 255,96 € Ramin eduksi

Entä aika?

Ahkeralla ja kiireisellä opiskelijalla raha ei 
aina ole ainut vähissä oleva resurssi: myös 
ajankäyttöön on kiinnitettävä huomiota. 
Ramilla kuluu helposti kauppareissuihin, 
ruoanlaittoon ja astioiden tiskaukseen 
keskimäärin 40 minuuttia per ateria. 
Tuomo välttyy kaikilta näiltä askareilta, 
joten hänellä on viikossa 6 x 40 min = 
4 h enemmän aikaa. Ramin ruoanlaiton 
”tuntipalkaksi” muodostuu siis vain ( 
18,15 € - 11,04 € ) / 4 h = 1,78 €/h.

Oletetaan, että Tuomo käyttää tämän 
ajan syventymällä oppiaineisiinsa/
lukien kauppalehteä/luoden arvokasta 
suhdeverkostoa. Lukuvuodessa hän siis 
ehtii kehittämään itseään 144 h enemmän 
kuin Rami. Oletetaan, että tämä myös 
näkyy hänen kyvykkyydessään, mikä 
paistaa kesätyönantajan silmää ja johtaa 
siihen, että Tuomo pääsee hieman Ramia 
vastuullisempiin tehtäviin valmistuttuaan. 
Oletamme, että molempien valmistuminen 
kestää viisi vuotta.

Rami, asiansa osaavana 
keskivertoteekkarina pääsee 
valmistuttuaan koulutustaan vastaaviin 
tehtäviin. Oletetaan, että hänen palkkansa 
on vastavalmistuneiden tutalaisten 
mediaani-palkka (Lähde: TEK). Tuomo 
sen sijaan, vastuullisempien tehtäviensä 
vuoksi, onnistuu saamaan hieman tavallista 

Make or Buy:

   Opiskelijaruoka
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parempaa palkkaa. Hänen palkkansa on 
75%-fraktiilin mukainen, eli noin 25% 
vastavalmistuneista tutalaisista saa häntä 
parempaa palkkaa. Samoin vastuulliset 
tehtävät ja niissä osoitettu kyvykkyys 
pitävät hänet palkkakehityksessä tuon 
parhaan 25% tuntumassa Ramin palkan 
kasvaessa mediaanin mukaan.

Ramin saadessa alkupalkkana 2676  € 
kuukaudessa, Tuomo tienaa 2980 € 
kuukaudessa. Heidän alkupalkoissa on 
siis 304 € eroa Tuomon hyväksi. Kuten 
kuvaajasta huomaa, palkkaero vain kasvaa 
ajan myötä. 25 työntäyteistä vuotta 
myöhemmin Tuomo tienaa jo noin 1500 € 
Ramia enemmän!

Raha tänään vs. raha huomenna

Jokainen taloutta lukenut tietää, ettei 
raha vuosikymmenten päästä ole sama 
kuin raha nyt. Täytyyhän Tuomon 
jostain tuokin ylimääräinen 256 € ottaa, 
tuskin opintotuki moiseen enää riittää. 
Tuomo joutuu siis ottamaan opintolainaa 
rahoittaakseen ajansäästönsä. Tästä 
saammekin näppärästi diskonttauskoron, 
joka olkoon opintolainoista tuttu euribor + 
0,5 %-yksikköä. 

Tällä hetkellä (heinäkuu 2006) 12kk euribor 
on 3,564 % eli diskonttaamme korolla 
4,064 %. Korkotason muutokset tuntuvat 
tietysti jo näin pitkällä aikavälillä, mutta 
mainittakoon vertailun vuoksi Suomen 10-
vuotisen obligaation koron olevan 4,14 %, 
mikä on varsin lähellä käyttämäämme 
korkokantaa. Olettakaamme lisäksi, että 
palkkataso nousee inflaation vauhtia, 

jolloin reaalipalkka säilyy TEKin taulukoista 
saamissamme arvoissa.

Kuten kaaviosta voimme lukea, on 
palkkaeron nykyarvokin merkittävä. Kun 
lasketaan koko 30 vuoden ajan palkkojen 
eron nykyarvo saamme lopputulokseksi:

12 179,53 € Tuomon hyväksi

Täten Tuomo saa ajalleen tuottoa:

 12 180 € / ( 5 x 144 h ) = 16,92 €/h, 
mikä on selvästi Ramin saamaa säästöä 
enemmän.

Päätelmät

Kuten tutkimus osoitti, kannattaa 
tutalaisen keskittyä oman ydinosaamisensa 
vahvistamiseen ja jättää ruoanlaitto 
oheistoimintoineen sen alan ammattilaisille. 
Sitä paitsi, onhan kauppalehden lukeminen 
mukavampaakin kuin jokapäiväinen 
kokkailu. Jokainen meistä on oman 
elämänsä toimitusjohtaja, kokit ovat 
erikseen.

Jaakko Marila
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TOIMITUKSEN HUOMAUTUS:

Tutkimus tieteellisestä ilmeestään 
huolimatta saattaa (ehkä) sisältää kieli 
poskella tehtyjä oletuksia ja pieni pilke 
silmäkulmassa synnytettyjä päätelmiä. 
Emme takaa menestystä tutkimuksen 
ohjeita noudattamalla.
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Luennoilla ja oppikirjoissa esitetään lukuisia malleja ja työkaluja, joiden avulla 
on helpompi hahmottaa raakaa teoriatietoa. Useita näistä voisi kuvitella hyvinkin 
käyttävänsä tulevaisuuden työtehtävissä, oli sitten myyntipäällikkö, konsultti… tai 
miksei vaikka ihan kaupan kassa tai kerjäläinenkin. Malleja, matriiseja ynnä muita 
vetkuttimia on helppo silmäillä ja nopeasti todeta tajunneensa kaiken yksiselitteisesti, 
mutta paremmin tutkimalla ja asioista vaikkapa kahvikupin ääressä keskustellessa, 
niistä saa huomattavasti enemmän irti. 

Kun jokapäiväisiin asioihin ja päätöksentekoprosesseihin lisätään hyppysellinen 
strategiaa, kourallinen tieteellisiä työkaluja ja suullinen jargonia, on normaalin tutalaisen 
paljon helpompi tulla toimeen. Esimerkiksi kaikille tuttua BCG:n portfoliota on aivan 
helppo soveltaa esimerkiksi vanhojen, nykyisten ja potentiaalisten tyttö/poikaystävien 
arviointiin. Lypsylehmät, koirat, tähdet, kysymysmerkit… mieti hetki…

…selvää pässinlihaa, eikö? Tästä aiheesta, niin kuin monista muistakin malleista, voisi 
kirjoittaa oman artikkelinsa, mutta tällä kertaa syvennyn toiseen aiheeseen.

Monet Infacton lukijat, etenkin vuoden tai 
pari jo tuotantotaloutta opiskelleet ovat ehkä 
joskus törmänneet myyjä-ostajasuhteen 
typologiamalliin, joka käsittelee jokseenkin 
samaa asiaa, kuin tuttu yhdeksänruutuinen 
ostostrategia-markkinointistrategia-matriisi. 
Näissä käsitellään siis ostajan ja myyjän suhdetta 
toisiinsa nähden kilpailutuksen, yhteistyön ja 
käskyttämisen puitteissa. Viimeksi tämä kyseinen 
malli tuli itselleni eteen Markkinoinnin johtamisen 
ja globaalien verkostojen luennolla. Tällöin ryhdyin 
mietiskelemään mallien todellisia ulottuvuuksia 
ja totesin, ettei niiden taustalla oleva teoria 
olekaan minulle vielä aivan kristallinkirkas, vaikka 
aiemmin niin olin luullut.

Puimme asiaa ensin ”kollegani” kanssa kahvikupin 
ääressä ja mietiskely jatkui päässäni taustaprosessina illalla kotona. Lopulta sisäistin 
mallien idean, tai ainakin uskon nyt pystyväni soveltamaan niitä jokapäiväiseen elämään, 
aivan niin kuin aiemmin mainittua BCG-portfoliota, tai vaikkapa laatujohtamisesta tuttua 
Customer Satisfaction Value Payoff Modelia. Loppuillan mietintäprosessi kulminoitui 
seuraavanlaiseen sovellukseen, joka ristittiin Säätiö Seller-Buyer Relationship Topology 
Modeliksi. Sovellus on kirjoitettu kertomuksen muotoon, jossa päähenkilönä esiintyy 
kovaonninen tutalainen nimeltään Henri ja näyttämönä on sykkivän opiskelijakaupungin 
viihde-elämä.

Huom: En ota kantaa alkuperäisen mallin teoriaan, enkä siihen, jos sovellus 
on ristiriidassa alkuperäisen mallin kanssa. En siis suosittele käyttämään tätä 
esimerkiksi tenttivastauksissa, mutta jos kuitenkin käytät, muistathan asianmukaiset 
lähdeviittaukset. :)

Oppimismetodina 
    ”tutabullshit”: Osa 1
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Perfect Market:
Satunnaisessa baarissa järjestetään sinkkubileet. 
Vallitsee siis täydellinen kilpailu, sillä kukaan ei ole 
sitoutunut. Kaikki etsivät jonkinlaista seuralaista 
illaksi, mutta kovin moni ei ole kiinnostunut 
etsimään pitempiaikaista suhdetta, sillä baarithan 
eivät tunnetusti ole parhaita mahdollisia paikkoja 
elämänkumppanin löytämiseen. Henri haluaisi 
itselleen vaaleahiuksisen, sinisilmäisen, täydellisillä 
figuureilla varustetun ja vieläpä fiksun naisen. Henri 
sen sijaan itse ei ole mikään atleetti, eikä pukeudukaan 
kovin hyvin. Hän on kuitenkin tutalainen, eli edustaa 
älyllistä eliittiä, joten hän tajuaa heti, etteivät hänen ulkoiset resurssinsa riitä tällaisen 
seuralaisen viettelemiseen. Lopulta Henri lyöttäytyy yhteen lievästi ylipainoisen, ties 
minkälaisilla hiuksilla ja figuureilla varustetun, keskivertoseuralaisen kanssa. Hän on 
kuitenkin tyytyväinen saadessaan resurssejaan vastaavan seuralaisen. Kauppa syntyi. 
Henri lentää aamulla ulos kyseisen henkilön asunnosta ja jää ilman aamupalaa, mutta 
tämä ei haittaa, koska hän ei etsinytkään pitempiaikaista suhdetta.

Säätiö Seller-Buyer Relationship Topology Model
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Buyers Market:
Normi-ilta paikallisessa yökerhossa. Henri kävi jonkun 
aikaa sitten plastiikkakirurgilla, parturissa ja manikyyrissä, 
sekä osti ylettömän määrän muodikkaita vaatteita.  Hän 
on siis nyt kuumaa kamaa. Tämä antaa aihetta pienoiseen 
ylimielisyyteen, sillä nyt hän voi valita yökerhosta likipitäen 
kenet tahansa seuralaisekseen. Markkinoiden ulkopuolelle 
jäävät ehkä ainoastaan henkilöt, jotka eivät ideologisista 
syistä ryhdy mihinkään kevytmieliseen säätämiseen. 
Tulee toki miettiä, onko tämä markkinasegmentti tosiaan 
ulottumattomissa, vai jättääkö Henri suosiolla tämän alueen 
markkinointinsa ulkopuolelle, sillä häntähän ei kiinnosta 
pitkäaikaiset suhteet. 
Henri valitsee siis yökerhosta hienoimman löytämänsä vastakkaisen sukupuolen 
edustajan seuralaisekseen ja vie hänet hotellihuoneeseen. Hän ei kuitenkaan luovuta 
edes puhelinnumeroaan, sillä kohdemarkkinoiden edustaja olisi todennäköisesti 
soitellut perään vielä melko pitkään. Henriä ei moinen nöyristely juuri nappaa. 
Hotellihuoneenkin hän sai puhuttua käyttöönsä ilmaiseksi, selitettyään tovin strategiaa 
hotellin omistajalle.

Huomioitavaa: Tarkkaavaisimmille saattoi herätä kysymys, voiko Buyers Marketilla 
toimiva Henri solmia yhden illan suhteen Perfect Marketilla toimivan vastaedustajan 
kanssa? Vastaus on, että tällaista tilannetta ei voi tulla vastaan, sillä Henri on niin 
kuumaa kamaa, että jokainen spot-markkinoilla ennen toiminut myyvä edustaja siirtyy 
välittömästi Y-akselin positiiviselle puolelle nähtyään Henrin. Jos vastapuoli tosiaan 
haluaisi vain yksittäistä kauppaa ja Henri suostuisi menettelyyn, toimisi kumpikin 
osapuoli spot-markkinoilla. Tällöin kummankin osapuolen resurssi/vaatimus-taso olisi 
kuitenkin niin suuri, että käytännön tilanne olisi täysin hypoteettinen.

Subcontract Market:
Kävellessään aamulla hotelliaamiaisen jälkeen taksitolpalle, 
joutui Henri ajatuksissaan paikallisbussin jyräämäksi. Hän 
selvisi onneksi hengissä, mutta esimerkiksi kasvoihin jäi 
ikävää asfaltti-ihottumaa. Tästä johtuen Henrin täytyy miettiä 
strategiaansa yöelämässä hieman uudestaan. Onneksi hän 
on edelleen fiksu tutalainen, omistaa vaatekomerollisen 
muotivaatteita ja on varustautunut hoidetuilla kynsillä. Henri 
on siis edelleen melko kuumaa tavaraa, mutta onnettomuus 
sai hänet ajattelemaan elämää hieman avarakatseisemmin. 
Hänhän olisi voinut vaikka kuolla, eikä hänellä ole vielä edes lapsia, joille jättää mittavan 
perintönsä. Kuolinpesän jakaminen hyväntekeväisyyteen kuulostaa Henrin ideologiaan 
sopimattomalta, joten hän alkaa harkita pitkäaikaistenkin suhteiden mahdollisuutta. 
Lopulta hän aloittaa mittavan rekrytointikampanjan, ja solmii useita vähemmän vakavia 
suhteita yhtä aikaa. Henri on valta-asemassa, ainakin ylivertaisen älynsä takia, joten 
hän voi aina lopettaa vähemmän tuottoisia suhteita ja solmia tarvittaessa uusia.

Huomioitavaa: Oletetaan, että Henri on X-akselilla hieman negatiivisella puolella. 
Tällöinhän, mikäli vastapuoli on erittäin kiinnostunut suhteesta Henrin kanssa, toimitaan 
Subcontract Marketilla, mutta mikäli vastapuoli on vain hieman kiinnostunut, toimitaan 
Buyers Marketilla. Ristiriitaista? Ei. Tämähän tarkoittaa vain sitä, että myyvä osapuoli 
on enemmän kiinnostunut pitkäaikaisista suhteista jalat maassa olevan Henrin kanssa, 
kuin ”kaupungin kovin sonni” -Henrin kanssa. Ymmärrettävää.
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Partnership:
Taas on Henkalla kova onni. Henrin opiskellessa ahkerasti 
yliopistolla, hänen poikamiesboksiinsa murtauduttiin ja kaikki 
hienot vaatteet varastettiin. Armottomaan biletykseen on 
kuukausien varrella myöskin kulunut niin mittavia summia 
rahaa, että uusiin Armaneihin ei enää ole varaa. Samalla Henri 
on tuhonnut alkoholilla puolet aivosoluistaan, joten miltei 
kaikki aikaisemmin ylivertaisuuteen viitanneet valttikortit 
ovat nyt historiaa. Huonompi mäihä! Hän edustaa kuitenkin 
vieläkin yhteiskunnan kultaista keskikastia. Strategiaa on 
jälleen muutettava, joten Henri päättää, että hänelle on nyt parasta etsiä itselleen 
hyvä keskivertoseuralainen ja solmia pitkäaikainen suhde. Näin toiminnan jatkuvuus 
saadaan varmistettua pitkäksi aikaa. Partnership-tyylisen ratkaisun jatkuttua tarpeeksi 
kauan, voi institutionalisoitumisen mukanaan tuoma jäykkyys kuitenkin houkutella 
Henriä siirtymään ajoittain myös spot-markkinoille; kuitenkin salassa suhteen toiselta 
osapuolelta.

Captive market:
Partnershipin kestettyä vuosikausia, sai toinen osapuoli 
tietää Henrin rikkoneen yhteistyösopimusta. Satunnaisten 
spot-kauppojen johdosta hän sai lemput. Samalla osa Henrin 
itseluottamuksesta lähti. Spot-markkinat kiehtovat aina jonkun 
verran, mutta tällä hetkellä ne kuulostavat lähinnä villiltä 
länneltä, eikä Henri koe olevansa mikään Clint Eastwood. Nyt 
ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin etsiä aktiivisesti jokapuolelta 
uutta kumppania, markkinasegmentistä riippumatta. 
Pitkäaikaiseen suhteeseen ei välttämättä ole heti mahdollisuuksia, joten lyhyemmätkin 
kelpaavat hyvin. Jonkinlainen vakiintuminen tuntuu joka tapauksessa turvalliselta 
vaihtoehdolta pitkäaikaisen partnershipin jälkeen. Myyvien osapuolten kiinnostus on 
kuitenkin vaihtelevaa, koska Henri ei kuulu enää kaupungin halutuimpaan yläkvartiiliin, 
vaan harmaaseen keskikastin. Henri on jokseenkin markkinoiden armoilla.
 
Sellers market:
Ei vahvasti mene. Lukuisat lyhyet suhteet ja niihin liittyvät 
torjunnat johtivat depressioon ja lievään alkoholismiin. 
Myyvät osapuolet eivät ole enää juurikaan kiinnostuneet 
Henristä, tai ei ainakaan suhteista hänen kanssaan. Silloin 
tällöin saattaa tärpätä, mutta nekin kerrat vain säälistä. 
Henri on siis täysin muiden armoilla. Välttääkseen ikävää 
oravanpyörää  masennukseen, alkoholismiin ja torjuntoihin 
liittyen, kannattaisi Henrin hieman tsempata, unohtaa haaveet 
pitkäaikaisista suhteista ja ryhtyä takaisin spot-kauppaan, eli 
etsiä omia resursseja vastaavia seuralaisia, samalla nauttia 
elämästä ja unohtaa kaikki ajatukset partnershipeistä. Henri päätyy lopulta samaan 
tilanteeseen, kuin aikaisemminkin, mutta resurssitaso, eli samalla myös vaatimustaso 
on laskenut roimasti.
    
Armotonta tutabullshittiä? Aivan sama. Mikäli luit jutun ajatuksella, uskallan taata, että 
muistat alkuperäisen mallin ja teorian ainakin tenttiin asti, ellet jopa lopun elämääsi. 
Oppimismetodinsa kullakin.

Pekka Paaskunta
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Maanantai

Rakas Päiväkirja. Heräsin tänä aamuna siihen, että isäni soitti. Isäni soittaa 
melko harvoin, ja vielä harvemmin aamuisin. Minun isäni on kalju. Hän on ollut 
kalju niin kauan kuin muistan. Puhelun aikana tajusin, että todennäköisesti 
minustakin tulee kalju. Järkytyin, ja kysyin isältä koska hän kaljuuntui. Hän 
sanoi sen tapahtuneen noin kolmekymmentävuotiaana. Minä olen 23. Minulla on 
siis enää 7 vuotta aikaa löytää itselleni vaimo, sillä eihän kukaan hieno nainen 
voi kiinnostua kaljusta. Masennuin ajatuksesta aika tavalla, ja vietin 10 
minuuttia vessassa tutkien, onko hiusrajani paennut. Itse asiassa se näytti olevan 
ohimoilta melko korkea. Sitä paitsi pääni on todella iso ja muhkurainen, joten 
seksikäs kalju ei tule kysymykseen. Vertasin ohimoitani vanhoihin valokuviin 
ja onneksi ne näyttivät samanlaisilta jo silloin. Ehkä vielä on toivoa, mutta nyt 
on oltava nopea.

 Tiistai

Tänään istuin koulun jälkeen yksin kotona. Itse asiassa teen usein niin. Mietin 
vaimo-asiaa ja sitä, että aika kuluu koko ajan. Voikohan käydä niin, että elän 
koko elämäni ihan yksin? Kai se on mahdollista. Onhan luonnossakin yksinäisiä 
susia ja jotain norppia. Minua itketti hieman, vaikka ajatus sutena olosta onkin 
tavallaan ylevä. Onneksi on televisio. Sieltä tuli Elämä Lapselle –konsertti, jossa 
esiintyi Pete Seppälä. Se piristi, sillä hän näyttää aivan vesinokkaeläimeltä. 
Hihitin sitä hieman. Sitten tajusin, että Pete Seppälän ei tarvitse varmaan olla 
yksin kotona, sillä hän on idoli. Idoleilla on aina naisia, vaikka he olisivat kuinka 
rumia. Niin se vain menee. Pitäisiköhän järjestää Elämä Antille –konsertti? 
Siellä voisivat esiintyä Kirka ja Tommi Läntinen, ja sillä kerättäisiin varoja 
hiustensiirtoleikkaukseen. 

Keskiviikko

Tänäänkään ei ole tapahtunut oikein mitään. Paitsi, että lehdessä kerrottiin 
Hannu Karpoon iskineen salaman. Onkohan se hyvä vai huono asia? Sitä siinä ei 
kerrottu. Lisäksi pikkuveljeni soitti. Hänellä on tyttöystävä. Minun mielestäni 
pitäisi säätää jonkinlainen laki siitä, että pikkuveljillä ei saa mennä paremmin 
kuin isoveljillä. Se kaikki tapahtui tosi salakavalasti. Ensin hän oli viisi vuotta 
13-vuotiaan näköinen, ja sitten yht`äkkiä vei kaikki naiset puun takaa hiipien 
kuin pantteri.   

Tänä Cosmopolitanin, Sinkkuelämää-sarjan ja Bridget Jonesin aikakautena ovat 
sinkkumiehet jääneet pahasti varjoon. Ainakin hetero-sellaiset. Homojahan tunkee 
nykyisin ovista ja ikkunoista.   On aika korjata tilanne.

Antti Laaksonlaidan päiväkirja

 ELÄMÄNI SINKKUMIEHENÄ
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Yksinäisyys on kyllä musertava voima. Se turruttaa ihmisen oman pään sisäiseen 
apatiaan. Edes itsensä kosketteleminen ei enää tunnu kiinnostavan. Voikohan se 
olla merkki siitä, että minusta on tulossa impotentti? Taidan mennä googlaamaan, 
voiko surkea seksielämä alentaa pysyvästi testosteronitasoa. Onneksi huomenna 
on opiskelijabileet.

Torstai 

Tänään tosiaan oli opiskelijabileet. Ei löytynyt vaimoa. Alkuillasta, kun olin 
selvin päin ja olisin voinut ehkä puhua jollekin tytölle jotain järkevää, pelasin 
pokeria poikaporukassa. Loppuillasta puolestaan vonkasin niin paljon kuin 
ikinä pystyin, mutta en kyennyt sanomaan kenellekään mitään järkevää. 
Pitäisiköhän yrittää löytää jonkinlainen fengshuin kaltainen tasapaino 
ryyppäämisen ja vonkauksen välille?  Joka tapauksessa raahauduin aamuyöllä 
luu olalla kotiin Hervantaan. Onneksi ne soittivat sentään Hengaillaan.

Perjantai

Tänään on krapulapäivä. Ne ovat hauskoja, koska silloin on yleensä niin väsynyt, 
että oma elämä tuntuu lähinnä huvittavalta. Sitä paitsi kuulin tarinan 
koirasta, joka on allerginen sekä huoneilmalle että kaikille kasveille. Ja se on 
rodultaan rottweiler. Siinä vasta herkkä ja kaunosieluinen koira! Big Brotherissa 
joku jannu yritti ilmeisesti maata sammuneen naisen kanssa väkisin. Minulle se 
on täydellisen yhdentekevä asia. Miksei kukaan koskettele minua väkisin, kun 
olen sammunut? 

Lauantai

Viikonloput ovat pahoja, sillä silloin kaikki itseään kunnioittavat sinkkuihmiset 
mittaavat markkina-arvonsa keskustan muodikkaimmissa ravintoloissa. Itse 
totesin sen jälleen hyvin alhaiseksi. Ravintolat ovat muutenkin huono paikka 
yrittää tehdä omia epätoivoisia peliliikkeitään. Voisi yrittää vaihtaa taktiikkaa, 
ja lainata esimerkiksi kaverin koiraa tai hamsteria. Sitten voisi kuljeskella 
ympäriinsä sen elukan kanssa ja kysellä kaikilta vastaantulevilta koiranulko
iluttajanaisilta, että ulostaako sinun koirasi yhtä paljon kuin minun. Olisi heti 
jonkinlainen yhteys.

Sunnuntai

Pitäisiköhän aloittaa jokin uusi harrastus, kun syksy ja kaikkea? Minulla on 
vain vanhoja harrastuksia. Eräs kaverini harrastaa geokätköilyä. Siinä etsitään 
GPS:llä netistä löytyvien koordinaattien avulla toisten piilottamia tavaroita. 
Sitten kun sen on löytänyt voi kirjoittaa nettiin, että sen on löytänyt. Minun 
mielestäni se on paskaa. Moni muukin asia on. Esimerkiksi hipit, roolipelaajat, 
movettajat, salarakkaat, Christian Forssit, kaalikääryleet, natsit, tuulikellot 
ja ranskalaiset parvekkeet. Itse asiassa en enää tiedä, onko minussa vikaa vai 
onko suurin osa asioista paskaa.

 

Antti Laaksonlaita

Antti Laaksonlaidan päiväkirja
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Terveisiä Malesian auringon 
alta

Suuntasin Kuala Lumpuriin 
vaihtoon Suomen helteiden 
tieltä kesäkuun puolessa välissä. 
Malesian lämpö on tullut tutuksi 
kolme kuukauden  aikana, 
joiden aikana olen enemmän 
ja vähemmän täällä opiskellut.  
Aasian valloitus on kovassa 

käynnissä; matkusteltua on 
tullut lähes joka viikonloppu. 
Koulua on jäljellä enää kuukausi, 
jonka jälkeen alkaa tenttiviikot. 
Tampereelle olisi tarkoitus 
palata tammikuun pakkasten 
paukkuessa parin kuukauden 
reissailun jälkeen. 

Koulu

Opiskelen University of 
Malayassa, joka on valtion 
yliopisto Kuala Lumpurin 
keskustan läheisyydessä. 
45 minuutin koulumatka 
sujuu päivittäin 
”kätevästi” kolmea 
kulkuneuvoa käyttäen: 
junaa, skytrainia 
ja bussia. Kursseja 
yliopiston Business 

Anni 
  - Kuala Lumpur
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tiedekunnasta löytyi muutama: Consumer 
Behavior, Retailing ja International Business 
Management. Lisäksi otin valinnaiseksi 
valokuvauskurssin. Kurssien taso ei ole 
mitenkään päätähuimaava, mutta töitä 
silti riittää. Luennot ovat pakollisia, kuin 
myös harjoitukset viikoittain. Joka kurssiin 
kuuluu vielä harjoitustöitä ja 
välikokeet. Business tiedekunnassa 
on lisäkseni vain yksi vaihtari; 
koko koulusta vaihtareita löytyy 
kymmenisen kappaletta. Pääosin 
olen siis yliopistolla ollut paikallisten 
kanssa. Jokainen oikeastaan tuntee 
minut, mutta itsehän en kovin 
montaa nimeä muista. Kiinalaisten 
kanssa tulee parhaiten toimeen, sillä 
he puhuvat parhaiten englantia ja 
ovat muutenkin melko normaaleja 
ihmisiä. Malesialaisten kanssa on 
kieltämättä vaikeaa tehdä esimerkiksi 
harjoitustöitä. Kulttuurierot tuovat 
yllättävän paljon hankaluuksia, mutta 
on niistä myös paljon oppinut. 

Malesia

Malesia on kooltaan Suomen 
kokoinen ja väestöä täällä 
asustaa noin 25 miljoonaa. Väestö 
koostuu malaijeista, kiinalaisista 
ja intialaisista, ja kulttuurien kirjo 
onkin yksi Malesian viehättävimpiä puolia. 
Englanti on yksi Malesian virallisista 
kielistä ja sillä pärjää joka paikassa. 
Malayan kieltä on kuitenkin tullut sen 
verran opeteltua, että sillä voi hauskuuttaa 
paikallisia. Suurin osa Malesian väestöstä 
on muslimeja ja islamin usko muistuttaa 

olemassa olollaan joka päivä. Tänään alkoi 
kuukauden mittainen paasto Ramadan, 
jolloin ravintolat pursuavat nälkäisiä 
ruokailijoita keskellä yötä. Ruoka on täällä 
muuten todella hyvää. Pääasiassa riisia 
ja kanaa eri muodossa, sekä kiinalaisia 
nuudelisettejä. 

Yksin liikkuminen Kuala Lumpurissa sujuu 
turvallisesti. Kaikki kyllä tuijottaa ja haluaa 
ottaa kuvia, mutta siihenkin on tottunut. 
Käytännön asiat täällä hoituu melko 
vaikeasti ja byrokraattisesti. Kävellen 
ei oikeen voi liikkua, sillä kävelyteitä ei 
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juurikaan ole ja ulkona on niin kuuma, 
että 100 metrin matka varjossakin puskee 
hien pintaan. Tällä hetkellä on menossa 
sadekausi, joka on mukava helpotus 
kuumuuteen. Tosin alakerran uima-
altaalla auringonpaiste on toivottua. 
Alakerrasta löytyy myös sauna, puntti, 
tennis- ja sulkapallokentät sekä kauppa. 
Hyvin varusteltu asuntokompleksi siis. 

Matkustelu

Reissattua on siis tullut Malesiassa ja 
vähän lähiympäristössä. Malesiassa 
tutuksi ovat tulleet Kuala Lumpurin 
lisäksi Perhentian paratiisisaaret, Langawin 
taxfreeolut, Penangin vaihtaribileet, 
Cameron Highlandsin viileä ilmasto ja Bukit 
Merahin pikkuapinat. Ennen koulun alkua 
reissattiin pari viikkoa Thaimaassa ja koulun 
lomalla lähdimme kymmeneksi päiväksi 
Indonesiaan Balille ja Jaavalle. Indonesiassa 
surffaus, riippuliito ja tulivuori Bromo 
olivat ehdottomasti kokemisen arvoista. 
Viime viikonloppu vierähti Singaporessa, 
joka oli todella hieno, länsimaalaisempi, 

kaupunki. Koulun loputtua on 
suunnitelmissa matkustaa Vietnamiin, 
Laosiin ja Kambodiaan. Matkoista saa 
vähän enemmän irti tsekkaamalla 
blogini ja matkakuvat osoitteesta:

www.students.tut.fi/~rouvinea. Nähdään 
nelosperiodilla!

Terkuin, Anni Rouvinen
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Päätettyämme lähteä isolla 
kaveriporukalla vaihtoon edelliseksi 
vuodeksi aloin miettiä, miten 
yhteydenpito tulisi onnistumaan. 
Tietenkin oli välttämätöntä pitää 
kavereihin yhteyttä vuoden läpi. Pohdin, 
että ketjusähköpostien lähettely porukan 
kesken kävisi rankaksi ja Instant Messaging 
-palveluilla joutuu aina kyttäämään, että 
haluttu henkilö osuu samaan aikaan 
verkkoon. Näppis kädessä syntyneenä 
ryhdyin koodaamaan portaalia, joka 
jälkeenpäin ristittiin Gerdaksi. Ajatuksena 
oli tuottaa sovellus, joka helpottaisi 
yhteydenpitoa mahdollistamalla 
kuulumisten jakamisen ympäri maapalloa 
kuvineen ja kommentteineen.

Nyt projektin toinen vaihe on saatu 
päätökseen ja palvelun käyttäjät kotiutettu 
takaisin Tampereelle. Kokemukset 
sovelluksesta on ollut positiivisia ja ihan 
mukavahan vuoden aikana tapahtuneita 
juttuja on sieltä selailla jälkeenpäin. Nyt 
kun sovelluksella kuitenkaan ei enää 
itselle ole käyttöä, olenkin jättämässä 
ohjelmanpätkät perintönä kenelle tahansa 
joka ne sattuu huostaansa huolimaan.

Parannettavaa Gerdassa edelleen on ja olisi 
mukava nähdä, että jollain riittäisi energiaa 
sovelluksen edelleenkehittämiseen. 
Lisäksi tulevat ja tämänhetkiset Indecsin 
vaihto-opiskelijat voisivat pitää mielessä 
tämänlaisen sovelluksen olemassaolon 
– jos vaikka tekisi mieli käyttää. Ikävä 
sitä olisi roskakoriin heittää. Vai tuleeko 
jollekin mieleen muita käyttötarkoituksia 
olemassa olevalle rungolle? Kenties muita 
kehitysideoita?

http://gerda.indecs.info/
Tunnus: vieras
Salasana: indecs

(Jotta pääsette leikkimään. Pidätän 
oikeuden sivuston alustamiseen ja kaiken 
lisätyn tiedon poistamiseen. Sivusto 
saattaa sisältää lapsille sopimatonta 
materiaalia. Pyydän jo valmiiksi anteeksi 
kaikkea mikä tulee loukkaamaan 
lukijoiden henkistä kehitystä)

Terveisin Team Vaihtopenkki

PS. Okei täyden vastuun ottaa Ilkka

Gerda
  - Vaihtareiden yhteydenpitoon
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Kuvat: Kone Oyj, Paula Liu Bo

Kaiken alku

Meksikon vaihtovuotena selailin netissä 
eri yritysten kotisivuja töiden toivossa. 
Silmiini sattui myös Koneen International 
Trainership -ohjelma, johon sitten päätettiin 
hakea kämppikseni kanssa. Suomessa tulisi 
kuitenkin vietettyä seuraava syksy ja kevät, 
joten päädyin tulokseen, että vaihtelu voisi 
virkistää ja uusia kokemuksia ulkomailla 
olisi hieno saada. suositellaanhan sitä myös 
osaston puolesta – ulkomaalla tapahtuvaa 
harjoittelua siis.

Huhti-toukokuun vaihteessa sain sitten 
kuulla, että Shanghai kutsuisi kesäksi. Siitä 
alkoi mieletön järjestelyrumba, kun piti 
hoitaa kaikki käytännön asiat. Pienoinen 
ongelma oli Meksikossa olo – varsinkin, 
kun siellä oli koulu loppumassa ja kahden 
viikon lomailu alkamassa. Kuitenkin sitten 
sain kaiken järjesteltyä henkilökohtaisen 
sihteerini – äidin – avulla.

Käydessäni Suomessa neljän päivän ajan 
ehdin hoitaa viisumini Kiinaa varten. Onneksi 
olin saanut kaikki tarvittavat dokumentit sitä 
varten. Kiinan lähetystössä sitten istuskelin 
tunnin – onneksi sain pikaviisumin, muuten 
en olisi aikataulullani päässyt ajoissa Kiinaan 
töihin – samalla hoitaen lentokonematkalle 
jääneitä laukkujani. Kiinan lähetystössä 
kannattaa muuten käydä, koska sieltä voi 
saada diplomi- ja työpaikkatarjouksia.

Kone Kiinassa

Koneen Kiinan päätoimisto 
sijaitsee Shanghaissa. Sinne 
se muutti tämän vuoden 
maaliskuussa. Aikaisemmin 
se sijaitsi noin puolentoista 
tunnin ajomatkan päässä 
Kunshanissa, jonka 
joulukuussa 1996 perustetut 
rakennukset ovat nykyisinkin 
suurin Kiinassa oleva Koneen 
toimisto- ja tehdasalue. Muuten Koneella on 
parisenkymmentä toimistoa ympäri Kiinaa, 
kuitenkin pääosin rannikolla. 

Nykyinen päätoimisto, joka oli minunkin 
pääsijoituspaikkani, sijaitsee aika 
mielenkiintoisessa rakennuksessa, jonka 
nimi on Shanghaimart. Siellä nimittäin 
on suurimmaksi osaksi vaatealan 
tuontiyrityksien toimistoja. Tämä johtikin 
siihen, että ruokatunneilla (ja hieman niiden 
ylikin) konelaiset kiertelivät ostoksilla.

Kielikylpy alkaa

Lähtiessäni Kiinaan en osannut paljonkaan 
mandariinia – mitä nyt tervehtiä ja 
sanoa ripuli edelliseltä Kiinan matkaltani. 
Ensimmäiset työpäiväni kuitenkin kuluivat 
markkinointianalyysiosastoni kokouksissa, 
jotka käytiin mandariiniksi. Istuin sitten 
tyhmänä kokouksissa ja kuuntelin, mikä 
oli vaikeata 15 tuntisen jet lagini vuoksi. 
Loppujen lopuksi katselin vaan kuvia ja 
pyrin pitämään silmäni auki ja haukotella 
mahdollisimman vähän. Hassuinta oli se, 
että kokouksessa käytiin läpi sitä, miksi 
minut oli sinne palkattu. Tämä on kuitenkin 
ihan normaalia kiinalaisille – he, kun alkavat 
puhua mandariinia, jos kaksi tai enemmän 
kielentaitajaa on paikalla. Ei se johdu siitä, 
että he olisivat jotenkin epäkohteliaita, 
vaan siitä, että he eivät luota omaan 
kielitaitoonsa.

Jo ensimmäisinä työpäivinä minulle valkeni 
kiinalaisten ammattiylpeys – heille ei 
koskaan voinut ehdottaa mitään suoraan, 
vaan kaikki pitää esittää siten, että se olisi 
heidän ehdotuksensa – kasvojaan ei siis 
saa Kiinassa saa menettää. Tämän vuoksi 
sähköpostit olivat hyvin pitkiä – mitään kun 

ei saanut sanoa suoraan. Opin 
siis Kiinassa erilaisia tapoja, 
miten voi sanoa ilmauksen: 
”sinun kannaltasi voisiko 
ehkä mahdollisesti tämän 
asian tehdä tällä tavalla.”

Ensimmäisiä töitä, joita sain 
tehdä, oli yhden lomakkeen 
parantaminen. Lomake 

piti tehdä sekä kiinaksi että englanniksi. 
Onneksi netissä on käännösohjelmia ja 
tietokoneellani oli ohjelma, joka käänsi sana 

Kunshanissa sijaitseva 
Koneen tehdasalue

Kesä Koneella Kiinassa
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kerrallaan englannista kiinaksi, mutta kyllä 
se kuitenkin ongelmia aiheutti erityisesti 
kieliopin vuoksi. Tarkastutin käännökseni 
kiinalaisella työkaverillani, jolla oli varmasti 
hauskaa käännöksieni kanssa. Kuitenkin 
ilmeisesti hän sai siitä ihan selvää, kun se ei 
kuitenkaan bumerangina tullut takaisin.

Kesän aikana opin siis mandariinia sen 
verran, että tunnistin Koneen toimialaan eli 
hisseihin, liukuportaisiin ja automaattioviin 
liittyvää sanastoa sekä työkavereideni 
jutellessa minusta ymmärsin suurin piirtein, 
että mitä he minusta sanoivat. Loppuajasta 
luinkin ihan sujuvasti kilpailijoidemme 
Internet-sivuja ja kiinalaisia uutissivuja.

Kiinalaiset työntekijöinä

Kesän aikana seurasin ihan mielenkiinnosta 
kiinalaisia työntekijöinä. He ovat ihan 
ahkeria, mutta ongelmana on vain se, että jos 
ongelma tulee, alkaa mieletön sählääminen. 
Välillä saattoi kymmenenkin ihmistä pohtia 
helppoa ongelmaa, josta aiheutui hyvin 
paljon meteliä toimistolla. Toimistoa ei siis 
todellakaan voi kutsua hiljaiseksi paikaksi. 
Kuitenkin kolmen kuukauden aikana totuin 
siis, että vieressä olevasta kokoushuoneesta 
käytiin todella mahtipontista keskustelua 
tai, että vieressäni oleva henkilö huusi 
puhelimeensa – heillä se oli siis normaali 
keskusteluvoimakkuus. Aluksi välillä 
pelästyin sitä, että joku huusi minulle, mutta 
huomasin kuitenkin, että se oli normaalia.

Heti aluksi huomasin kiinalaisten 
tietokonetaidot. Kesän aikana opetin 
työkavereilleni ihan perus Microsoft Office 
-taitoja ja tein heille ohjeita, joissa askel 
kerrallaan kerroin, mitä pitää tehdä, jotta 
saa työt tehdyksi. Erityisen ongelmallista oli 
se, että tein päätyönäni Koneen Intranetiin 
osastomme kotisivut, joita päivitetään 
jokapäiväisellä uutisiskulla ja jouduin 
kouluttamaan osastoni muut työntekijät 
tekemään asian, koska en kuitenkaan 
pystyisi sitä tekemään Suomesta käsin. 
Istuin sitten usean iltapäivän heidän kanssa 
näyttäen kädestä pitäen, että miten asia 
kuuluu tehdä. Minulle jäi hieman epäselväksi, 
että osasivatko he päivittää kotisivujamme 
vai ei.

Huomasin myös, että kiinalaisiin 
työntekijöihin ei luoteta. Jouduimme 
jokaisen kynänkin anomaan lomakkeella 
saadaksemme ne. Sen vuoksi sain oman 
kynän vasta puolessa välissä kesätöitäni 
ja senkin joku työkavereistani vei heti 
– varmaan vahingossa, joten siitäkään ei 
siis paljon iloa ollut. Toimistollammekaan, 
jossa oli parisensataa työntekijää, ei 
ollut kuin yksi kopiokone, joten kesän 
aikana en voinut sitten edes kopioida. 
Lisäksi maa-alueen johtaja kiersi kesän 
aikana tarkistamassa kaikkien kaapit, 
jotta selvisi, olimmeko tarpeeksi siistejä. 
Joka perjantai valittiin myös sottaisin 
pöytä, josta lähetettiin kuva kaikille – 
kuitenkaan en itse koskaan nähnyt näitä 
kuvia, mutta kollegani valaisivat minua 
asiasta, kun yksi johtoni oli hieman 
rumasti pöydällä näkyvillä. Kuitenkin 
työntekijöihin luotetaan sillä tavalla, että 
jokaisella on yhtä pitkä työpäivä, jota ei 
kontrolloida kellokorteilla tai vastaavalla 
järjestelmällä.

Kiinalaiset joutuvat tekemään pitkiä 
työpäiviä. Minunkin käydessäni Kunshanin 
toimistolla, jossa kiinalainen pomoni 
työskenteli, päiväni saattoi vierähtää 
14 tuntisiksi matkoineen. Koneella 
toimi Shanghai-Kunshan-välillä oma 
pikkubussipalvelu, joka oli siis maksuton 
työntekijöilleen. Päivää pitkittävät 
tunnin pituiset ruokatauot, joiden aikana 
kollegani vahtivat, etten tee töitä. He usein 
shoppailivat Shanghaissa ollessaan tai 
sitten nukkuivat Kunshanissa ollessaan. 
Kone siis tarjoaa ruuan työntekijöilleen, 
joka koostui riisistä, kahdesta 
liharuokavaihtoehdosta ja kahdesta 
kasvisruokalajista sekä hedelmästä. 
Ruoka kokonaisuudessa maksaa noin 0,60 
euroa yritykselle.

Minua hämmensi myös kiinalaisten 
johtajien tapa toimia. Esimerkiksi pomoni 
saattoi soittaa kollegalleni, jonka jälkeen 
hän juoksi pomon luokse. Pomoni ei 
kuitenkaan soveltanut ko. tapaa minuun. 
Lisäksi osa kollegoistani pelkäsi pomoamme 
eikä pomoja saanut kyseenalaistaa, vaan 
he olivat aina oikeassa.
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Kiinalaiset työkavereina

Minulle ainakin sattui tosi ihanat työkaverit. 
He huolehtivat minusta – sainkin nimityksen 
pikkusisko, joka on hyvin kunnioitettavaa 
kiinalaisille – ja katsoivat, että kaikki oli 
minulla kunnossa. 
Yleensä minun ei 
tarvinnut kuin hieman 
kysyä jostain, niin 
homma oli jo hoidossa. 
Kaikki kiinnostivat hyvin 
paljon tekemiseni sekä 
Suomi yleisesti ja sain 
heidän kanssa kaksin 
ollessani vastata paljon 
itseeni ja Suomeen 
liittyviin kysymyksiin. 
M i e l e n k i i n t o a 
länsimaalaisiin esiintyy 
kaikkialla – esimerkiksi 
r u o k a k a u p a s s a 
käydessäni kiinalaiset 
saattoivat tyhjentää kärryni tarkastellakseen, 
että mitä olen ostamassa. Kuitenkin 
mielenkiinnon esiintymistavat ovat erilaisia kuin 
esimerkiksi Meksikossa, jossa vieraat ihmiset 
koskettelivat. Kiinassa ihmiset vain töllöttivät 
eivätkä fyysisesti koskeneet. Kiinalaisten 
mielestä valkonaamat tai pitkänenät, kuten 
he meitä kutsuvat, ovat edelleen hieman 
pelottavia, josta kiinnostus johtuu. Metrossa 
sain siis kulkea rauhassa ilman, että sain pelätä 
ja miehet jättivät kiltisti rauhaan, lapset vaan 
välillä hieman osoittelivat. Mutta työpaikalla 
työkaverit kyllä koskettivat – aina jutellessaan 
minulle huomasin, että käsi kosketti kättäni. 
Koskettaminen lisääntyi kesän mittaan.

Sain myös osallistua työkaverini läksiäisiin 
kesän aikana. Läksiäiset olivat mielenkiintoiset: 
vierailimme kahdessa hyvin vanhassa 
kiinalaisessa kylässä ja söimme lähes koko 
ajan. Paikalliset ihmettelivätkin sitä, että 
kuinka en pystynyt syömään samassa tahdissa 
heidän kanssaan. Sain reissun aikana kyllä 
maistella vaikka mitä mielenkiintoisimpia 
asioita: muurahaisia, ankanräpylää, 
sammakkoa ja kotiloita ja juoda maissimehua. 
Työkavereistani tuli kyllä läheisiä ihmisiä – olin 
apuna muun muassa sisustamassa yhden 
heidän kotiaan ja olin ensimmäisiä, joille 
kerrottiin raskaudesta.

Shanghain toimistolla ei paljon ulkomaalaisia 
ollut: koko Kiinan maajohtaja oli 
yhdysvaltainen, pomoni pomo ja hänen 
pomonsa, joka välillä paikalla vieraili, ja 
yksi toinen harjoittelija suomalainen. Lisäksi 

kesän lopuksi 
o s a s t o l l e n i 
tuli toinen 
h a r j o i t t e l i j a 
R u o t s i s t a . 
K u n s h a n i s s a 
sitten oli 
e n e m m ä n 
ulkomaalaisia.

Käteen jäi

Kokemuksena 
K i i n a s s a 
työskentely oli 
mielenkiintoista 
ja sopii erityisesti 

rohkeille ja sopeutuvaisille ihmisille. Jos 
osaat kiinaa, niin kulttuurishokki on sinulle 
varmasti helpompi. Itselleni välillä iski 
aikamoinen koti-ikävä, kun päivän aikana 
kuuli vain kiinaa ja tuntui, ettei ketään 
kiinnosta, mitä teen.

Shanghai on hyvin länsimaalaistunut 
kaupunki – kesän aikana piipahdin myös 
Hong Kongissa ja Xi’anissa, jotka siis toimivat 
vertailukohteinani -, joten kulttuurishokkini 
oli paljon pienempi kuin, mitä se olisi 
voinut olla kiinalaisimmissa kaupungeissa. 
Henkilökohtaisesti en suosittelisi menemään 
pienempiin kaupunkeihin ensimmäisenä 
asumaan, Shanghaista kun kuitenkin löytyy 
paljon länsimaalaisiakin juttuja, joita kaipaa 
välillä.

Parhaita asioita varmaan, mitä jäi käteen 
reissusta, olivat työkaverit, joiden kanssa 
olen edelleenkin välillä sähköpostilla 
yhteydessä. Jouluna lähden takaisin 
Shanghaihin piipahtamaan muun muassa 
katsomaan heitä ja tarkistamaan raskaana 
olevan entisen työkollegani mahan kokoa – 
eli vaikka työ välillä stressasikin, niin paluu 
kuitenkin houkuttelee. 

Anna Kaunonen

Pomoni kanssa kuvassa
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Indecsin jo perinteeksi muodostunut 
patikointikilpailu Indecs Challenge kilpailtiin 
tänä vuonna Tampereen koillisosissa, 
Kintulammen kauniissa maastoissa 
lauantaina 23. syyskuuta.

Kilpailun reitti oli tänä vuonna linnuntietä 
noin 12 km pitkä, pitäen sisällään yhteensä 
kymmenen erilaista rastitehtävää. Kilpailuun 
osallistui 13 joukkuetta, joista kaksi koostui 
vaihto-opiskelijoista. Hyvää säätä oli tilattu 
ja sitä saatiin.  Kilpailupäivä oli nimittäin 
Tampereen seudulla historiallisen lämmin 
ja aurinko paistoi koko päivän pilvettömältä 
taivaalta.

Indecs challengen lähtölaukaus tapahtui 
Teknillisen yliopiston päätalolla klo 9.00. 
Joukkueet lähtivät saamiensa ohjeiden 
perusteella varsinaiselle kilpailualueelle 
tavoitteenaan löytää tiensä ensimmäiselle 
rastipaikalle. Siirtyminen lähemmäksi 
Kintulampea suoritettiin busseilla Tampereen 
keskustan kautta, muutaman joukkueen 
valittua jo etukäteen taktiikakseen tulla 
kilpailupaikalle suoraan omalla autolla.

Ensimmäiselle rastille saapui ensimmäinen 
joukkue noin tunnin kuluttua lähdöstä, 
muiden seuratessa pian perässä. Rastin 
ensimmäinen tehtävä oli kehittää 
metsässä toteutettava juomapeli ja 
toisena osuutena joukkueiden piti läpäistä 
hämähäkinverkko yhtenä ryhmänä tietysti 
niin että osalta joukkueiden jäsenistä 
oli silmät sidottu. Tämän lisäksi rastilla 
annettiin joukkueille kilpailun aikana 
ratkaistavaksi kaksi sudokua sekä tehtävä 
kehittää metsäaiheinen runo maalissa 
esitettäväksi.

Ensimmäiseltä rastilta saadun uuden 
kartan perusteella kilpailijat saivat 
tietoonsa loppureitin, jota joukkueet 
lähtivät seuraamaan kukin parhaan 
suunnistustaitonsa mukaan. Seuraavaksi 
vuorossa olleen virvelöintirastin ideana 
oli yrittää saada virveliin kiinnitetty 
kuva heitettyä noin kymmenen metrin 
etäisyydellä olleeseen ympäriin tai sen 
lähettyville. Tyylejä oli melkeinpä niin 
monta kuin oli joukkueitakin, mutta 
pienellä harjoittelulla yllettiin hyviin 
tuloksiin. Kilpailijoiden joukossa oli selvästi 
muutama kalastajakin, sillä pisteitä tuli 
osalle joukkueista erittäin mukavasti.

Matkaa jatkettiin metsäautotietä 
pitkin läheiselle metsästyskodalle, 

missä joukkueet saivat eteensä jälleen 
kaksiosaisen tehtävän. Ensiksi joukkueiden 
piti tehdä kahdessa minuutissa niin 
monta pikkutehtävää kuin ehtivät. 
Huippusuorituksena eräs vaihto-opiskelija 
ehti ratkaista tuona aikana Rubiikin 
kuution. Toisessa vaiheessa joukkueiden 
ajattelukykyä testattiin siten, että joukkuiden 
jäsenet kävivät yksi kerrallaan kodassa 
nostamassa yhden kupin tavoitteena lopulta 
selvittää kaikkien kuppien alla olleet tavarat. 
Väärin muistetuista tavaroista rankaistiin 
lisäajalla.

Päivän käännyttyä iltapäivän puolelle, 
saapuivat ensimmäiset joukkueet neljännelle 
rastille. Rasti sijaitsi korkealla kukkulalla, 
josta oli komeat näköalat läheiselle 
Saarijärvelle. Kyseessä oli ensimmäinen 
suunnistustaitoja vaatinut rasti, sillä rastiväli 
piti selvitä ilman helpottavia polkuja. Tämä 
näkyi siinä, että tälle rastille saavuttaessa 
ensimmäisen ja viimeisen joukkueen väli 
oli kasvanut melko suureksi. Joukkueiden 
tehtävä oli saada aikaan tuli mahdollisimman 
nopeasti käyttämällä edelliseltä rastilta 
saatua puukalikkaa, puukkoa ja tulitikkuja. 
Tehtävä onnistui yleisesti ottaen mainiosti.

Indecs Challenge 2006 
  – eräkilpailu auringon paisteessa.
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Seuraavaksi testattiin kilpailijoiden 
golf-taitoja tavallista vaativammassa 
maastossa. Ison hiekkakasan viereen 
rakennetut minigolfradat ja toisaalta 
metsän puolelta suoritetut chippauslyönnit 
toivat erilaisuudellaan kummasti väriä 
tämänvuotiseen kisaan.

Hieman kisan puolivälin jälkeen kilpailijoille 
tarjottiin välipalana leipää, banaania ja Red 
Bullia. Välipalan ohessa joukkueet saivat 
tikanheittotehtävän ja jokaiseen tulokseen 
oli yhdistetty Fear Factory -tyylisesti jokin 
ruokalaji, jota kilpailijat saivat sitten 
nauttia vieläpä niin että mitä paremmat 
pisteet tikanheitossa sen pahempi ruoka 
maistettavaksi. Skaala vaihteli selleristä 
raakaan kananmunaan.

Kilpailun loppupuolella joukkueet saivat 
tehdä tuttavuutta lukuisten hirvikärpästen 
kanssa. Sen ohella oli vuorossa seitsemäs 
rasti, joka testasi kilpailijoiden nokkeluutta 
vedenmittaamistehtävällä.
Ensin kilpailijoiden piti mitata neljä litraa 
vettä käyttämällä hyväksi kolmen ja 
viiden litran ämpäreitä. Toisessa osiossa 
piti mitata 3 litraa vettä käyttämällä 
puolestaan neljän ja viiden litran ämpäreitä. 
Ensimmäisessä osiossa joukkueiden 
käyttämät ajat vaihtelivat 45 sekunnista 
seitsemään minuuttiin, toisesta selvittiin 
yleisesti hieman ensimmäistä nopeammin. 
Parhaimmaksi taktiikaksi osoittautui pitää 
pieni pohdintatuokio ennen varsinaista 
suoritusta, jonka jälkeen itse mittaaminen 
kävi melko nopeasti.

Kilpailijoiden matka jatkui 
miehittämättömälle kylmärastille, jossa 
kilpailijoita odotti luontoaiheinen tietovisa. 
Kilpailijoiden tietämystä testattiin 
esimerkiksi tuulen synnystä, yläpilvistä 
ja lämpötiloista. Vastausten perusteella 
teekkkarien luontotietämys tuntui olevan 
pääosin erinomaisella tasolla!

Ennen maalia joukkueiden kielitaito ja 
looginen päättelykyky joutuivat koetukselle, 
kun tehtäväksi annettiin suomentaa 
kummallinen sähköpostiviesti ja lisätä 
puuttuvat kirjaimet aforismiin. Tämän 
jälkeen kilpailijoiden silmät sidottiin ja heidät 
kahlittiin yhteen yhden henkilön jäädessä 
sivuun opastamaan joukkuetta metsään 
laitettujen pallojen luokse. Lopuksi kerätyt 
pallot oli osattava vielä heittää parin metrin 
päässä olevaan koriin opastajan ohjeiden 
mukaisesti, muiden silmien ollessa vielä 
sidotut.

Kilpailun maalina ja samalla 
illanviettopaikkana oli tänä vuonna kauniilla 
paikalla Kintulammen rannalla sijaitseva 

mökki. Heti maaliin saapumisen jälkeen 
joukkueet
ohjattiin saunan puolella, jossa kilpailijat 
esittivät lämpimän tunnelman vallitessa 
oman ratkaisunsa kilpailun alussa annettuun 
caseen. Myös metsäaiheiset runot olivat 
onnistuneita erään joukkueen esittäessä 
omansa rap-muodossa. Myöhemmät 
joukkueet saivat heidän onnekseen 
esittää oman ratkaisunsa viileämmissä 
olosuhteissa saunamökin lähettyvillä 
naisten saunavuoron takia.

Case-esitysten jälkeen vuorossa oli 
vapaamuotoisesti ruokailua, saunomista 
ja rentoa oleilua nuotiopaikan äärellä. 
Illan jo pimettyä kilpailun tuloksetkin 
lopulta selvisivät. Voittajaksi julistettiin 
Boten S, perässään Konserni ja Power-
Lamourettes.  Arvosteluperusteena 
käytettiin rastimenestystä, tyyliä ja teemaa. 
Tämänkin vuoden kisassa oli hienoa nähdä 
monien joukkueiden todella nähneen 
vaivaa yhtenäisen teeman keksimiseen 
ja toteuttamiseen – hienoa! Kuohuviinin 
roiskuttelun jälkeen oli aika lähteä pikkuhiljaa 
kotimatkalle, jonka alkuun noin 300 metrin 
kompurointi pilkkopimeässä metsässä 
parkkipaikalle teki oman mielenkiintoisen 
osansa.

Kiitoksia kaikille kilpailijoille ja rastienpitäjille, 
sekä onnea voittajille!

Kimmo Raunio
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