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Infacto ilmestyi ensimmäistä kertaa keväällä 
2000. Kun ryhdyin päätoimittajaksi vuosi sitten, 

asetin tavoitteeksi entistäkin paksumman ja moni-
puolisemman lehden. Halusin myös yhtenäistää 
entisestään lehden ilmettä. Tehtäväni oli haasta-
va, sillä edeltäjäni olivat tehneet loistavaa jälkeä. 
Toivon kuitenkin onnistuneeni siinä, ja lehden ke-
hittyvän vuosi vuodelta tästäkin eteenpäin. Siihen 
tarvitaan teitä kaikkia, arvon kitalaiset.

Lehdet ovat olleet päätoimittajiensa näköisiä, sillä 
he vastaavat meillä taitosta. Sisällöltään ne ovat 
kuitenkin aina olleet kiltalaistemme näköisiä, kos-
ka he sen luovat. Seuraajana vertasi Infactoa bus-
siin, johon kaikki mahtuvat. Vertaus oli mielestäni 
osuva. Kirjoitusintoa on riittänyt tänä vuonna ja 
uskon, että sitä riittää myös jatkossa. Muistuttai-
sin kuitenkin, että lehdessä riittää myös ideointia, 
kuvaamista ym. kaikille kiinnostuneille.

Haikein mielin hoidan tämän lehden painoon, sillä 
kyseessä on yksi viimeisistä tehtävistäni koululla. 
Kurssit ovat paria case-tilaisuutta vaille paketissa, 
ja tulevaisuus on yhtäkkiä edessä, mahdollisuuk-
sia täynnä - jännittävää! (ja ehkä samalla hieman 
pelottavaa) TTY:lla vietettyjen vuosien parasta an-
tia ovat ehdottomasti olleet ystävät ja tuttavat, 
joita vuosien varrella on kertynyt iso joukko. Aria 
(s. 9) lainaten, kiitos yhteisistä vuosista!    

On ollut todella kivaa olla päätoimittaja; toivot-
tavasti Infactoa on ollut yhtä mukavaa lukea kuin 
sitä on ollut tehdä! Suuret kiitokset kaikille kirjoit-
tajille, sekä Johannalle kuvista! Infacto jää nyt lo-
malle ja palaa virkistyneenä pariinne helmikuussa. 
Päätoimittajana aloittaa vuoden vaihteessa Vesa-
Matti Marjamäki, johon pääsette jo tutustumaan 
aakkosten kautta (s. 12). Luottavaisin mielin luo-
vutan paikan Vesalle, ja onnittelen nimityksestä!

Tunnelmallista joulua ja riemukasta uutta vuotta!

Tapaamisiin!!
                  
                              t.
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Vuosi meni
Teksti: Jaakko Marila
Killan Jack Bauer -08
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- nyt jo?

Jälleen kerran hallitusvuosi mennä heilahti. Vuo-
den vaihteen jälkeen ruorissa on ”uudet” ihmi-

set. Nyt kun oma kausi lähenee loppuaan, on hyvä 
katsoa taaksepäin. Mitäs sitä saatiinkaan aikaan?

Alko meni lakkoon, kun kuuli hallituksemme 
vaihtuvan. Onneksi uusi hallitus vaikutti niin 
lupaavalta, että työtaistelu pistettiin hetkeksi jää-
hylle ja neuvotteluissa keskityttiin muodon vuoksi 
palkkakysymyksiin.

Sairaanhoitajat, sekä monet muut alat, saivat me-
hevät palkankorotukset. Tämä siitäkin huolimatta, 
ettei viime vaalikokouksessamme heille semmoisia 
luvattu.

Konsultitkin menivät lakkoon. Microsoft selvisi 
säikähdyksellä: yritykset eivät ehtineet vähentää 
PowerPointin lisenssejään. Digiboksit sen sijaan 
vaikuttivat TV-lupiin negatiivisesti.

Puolustusministerimme referoi puolustusminister-
iön keskeiset dokumentit kolmella sanalla.

Maailmalla juhlittiin Neuvostoliiton 50 vuotta van-
haa saavutusta saada piipittävä teräspallo kier-
toradalle.

Kimi Räikkönen voitti maailmanmestaruuden. Kel-
taisen lehdistön ei tarvinnut viikkoon vaihtaa etu-
sivun lööppiään ”Kimi juhli rankasti”.

Al Gorelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto 
parhaasta miespääosastaan elokuvassa Epämiel-

lyttävä totuus. Oscarit puolestaan menivät 
elokuvan ääniraidalle ja dokumentti-luonteelle. Tä-
mä varmasti lievittää sitä tuskaa, että internetin 
keksimisestä Millenium-palkinnon pokkasi ai-
koinaan Tim Berners-Lee.

Niin, kyllähän killassakin mentiin monella rin-
tamalla eteenpäin. Uudet nettisivut, rankkaXQ, 
yritysyhteistyön kehittyminen, kymmenet onnis-
tuneet tapahtumat, ihan vain muutamia mai-
nitakseni. Suuri kiitos tästä kuuluu innokkaille ja 
aktiivisille toimijoille, joita killassamme riittää. 
Samalla kiitän ja kumarran syvään hallitukselleni 
ja toimihenkilöille loistavasta vuodesta. Parempaa 
porukkaa en olisi voinut toivoa!

Innokkaita ja hyviä hakijoita hallitushommiin oli 
paljon. Se on erittäin positiivista, vaikka negatii-
visena puolena on, ettei kaikille hyville hakijoille 
riitä hallituspaikkoja. Toivottavasti innokkuus 
säilyy jatkossakin kovalla tasolla. Näin omia halli-
tus/toimaritehtäviä miettiessäni, voin kyllä sanoa 
olevani erittäin tyytyväinen että toimintaan tuli 
lähdettyä. Vuosiin mahtuu paljon ikimuistoisia 
kokemuksia, valtavasti uusia tuttavuuksia sekä 
monta arvokasta oppimiselämystä asioiden orga-
nisoinnista ja pyörittämisestä. Työelämäkään ei 
pelkkää teoriaa ole, olen varma että kiltakokemus 
auttaa monessa tilanteessa vielä tulevaisuudessa.

Nyt on vihdoin hetki aikaa ottaa puoli-vaihdetta ke-
vyemmin ja keskittyä elämään, sekä tietysti uuden 
hallituksen tukemiseen vanhana guruna – 24 tuntia 
kerrallaan.
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wartsila.com/careers

If we have to make sure ships reach this remote island, 

then this is our conference room. Because we don’t 

like to spend our time talking about things, but making 

them happen instead. Become a doer. Check out your 

opportunities at wartsila.com/careers

THIS IS YOUR CONFERENCE ROOM.

Summer jobs 2008 – application deadline 15.2.2008
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Fuksisyksy 2007
Teksti ja kuvat:
Johanna Ketoja- menoa ja meininkiä

Fuksien syksy ja samalla opiskelu-ura yliopis-
tomaailmassa lähti vauhdikkaasti käyntiin 

fuksiviikon merkeissä. Eivät kaikki tapahtumat kui-
tenkaan siihen ensimmäiseen viikkoon jääneet, 
vaan syksyyn on mahtunut jos jonkinlaisia kis-
sanristiäisiä. Toisella opiskeluviikollaan fuksit 
starttasivat haalariprojektinsa ja pitkästä aikaa 
tutafuksit saavat juhlittua haalareitaan saunan 
merkeissä vielä ennen joulua. Syyskuussa fuksi-
messuilla fuksit saivat infopläjäyksen koulumme 
kerhotarjonnasta ja samaisessa kuussa Inagerin 
kv-osasto perehdytti fukseja Estiemin tarjoamiin 
mahdollisuuksiin. Fuksijaosto on myös pyrkinyt 
viihdyttämään arvon fukseja järjestämällä syksyn 
aikana ’beach-partyt’ teekkarisaunalla, vallat-
toman tutkimusretken Tampereen keskustaan 
(FuksiWundeRunde) sekä juhlavat fuksisitsit.
 
Fuksikapteeni seniorijuniorina olenkin seurannut 
tyytyväisenä kulunutta syksyä; meille on jälleen 
kerran etsiytynyt aktiivisia fukseja. Tämän saman 
on moni muukin saattanut huomata käydessään 
kiltahuoneella, sillä usein punaisia sohvia tuskin 
näkyy fuksimeren alta ;) Kiltahuoneen lisäksi fuksit 
ovat löytäneet hyvin myös killan tapahtumat, jois-
ta erityisesti mainittakoon syksyn aikana järjestetyt 
sitsit sekä Indecs Challenge, jossa monet konkarit 
joutuivat tappion kyynelten sumentamin silmin 
katsomaan, kun vetreät fuksipoikamme pokkasivat 
ykköspalkinnon. 

Myös Indecsin tutorjoukkoa voidaan kiittää fuksien 
aktivoimisesta ja opastamisesta. Syksyn aikana 
tutorit ovat tehneet kaikkensa, jotta fuksimme 
kokisivat olonsa viihtyisäksi. Kyllä, tutorit halusivat 
jopa tanssia punaisiin käärmekuvioisiin asusteisiin 
verhoutuneina taatakseen fuksivalan jatkoina 
olleille kinkybileille mahdollisimman suuren viih-
dearvon fuksien silmissä ;)

Koska kuvat kuitenkin kertovat enemmän kuin sanat 
ikinä pystyvät, täytyy tämänkin tekstin tukena niitä 
olla. Tässä siis pieni kurkistus fuksisyksyyn, lisää 
voi käydä tsekkailemassa killan kuvagalleriassa. 

Piparintuoksuista joulukuuta toivotteleepi Johanna

Joojoo, kyllä tää 
tuta hyvä valinta oli, 

nääthän sä sen jo 
itekin :)

Olikohan 
tää nyt 
hyvä idea?

Kukas meistä 
olikaan fuksi 
-07? 
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Beach-partyt Teekkarisaunalla; 1) normaali 
sukupuolijakauma tutalla ;) 2) jotkut olivat 
varautuneet saunan kuumiin tunnelmiin jäts-
killä, jota kyllä auliisti tarjottiin muillekin ;)

Kinkybileet
FWR

2

1

jihaa!

Ei oo pojillakaan kerinny 
olla äitiä ikävä ;)

Pojat innostuivat pullistelemaan ;)

Tyylitaju ennen 
kaikkea!

Tutoreiden showryhmän tyylinäyte. Ja rivit on suorat ;) 
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Illalla 16.11.2007 kokoontui noin 30 TTY:lta tai 
TTKK:sta tuotantotalouden koulutusohjelmasta 

valmistunutta diplomi-insinööriä verestelemään 
kultaisten opiskeluaikojen muistoja ja vaihtamaan 
tuoreita kuulumisia. Paikkalla oli väkeä monelta eri 
vuosikurssilta aina 90-luvulta viime valmistumis-
tilaisuudessa tutkintotodistuksen noutaneisiin asti.

Alumnitapaaminen  järjestetään perinteisesti kah-
desti vuodessa. Syksyisin tapahtumaa on saa-
tu viettää Tampereella ja Wapun alla ollaan ko-
koonnuttu pääkaupunkiseudulla. Nämä kaksi 
maantieteellistä aluetta työllistävätkin suurinta 
osaa Hervannan Tuta DI:stä. Tähän tietoon saa-
tiin vahvistusta myös Juvenes-saunalla, sillä yhtä 
poikkeusta lukuun ottamatta tapahtuman osal-
listujat työskentelivät Helsingin välittömässä 
läheisyydessä tai Pirkanmaalla Tampereen ympä-
ristössä.

Osastonjohtajan kuulumisia

Tämänkertaisen tilaisuuden avasi Tuotantotalou-

denosaston osastonjohtaja Jorma Mäntynen, jo-
ka keskittyi humoristisella tyylillään avaamaan 
kuulijoille Yliopistoa ravistelevia muutoksen tuulia. 
Moni paikalla olleista kuuli varmaankin ensimmäistä 
kertaa puhuttavan tiedekunnista, dekaaneista ja 
Tampereen Teknillisestä Yliopistosta samassa lau-
seessa. 

Viime vuosina opintopisteet ovat ottaneet paikan 
opintoviikoilta opiskelijoiden työmäärän mitta-
rina, jaksoja on aiemman neljän sijaan viisi ja 
henkilöstökin saa korvauksen uuden palkkaus-
järjestelmän mukaisesti. Kuulemamme mukaan 
tämä on kuitenkin vasta alkusoittoa, sillä todelliset 
rakennemuutokset ovat vasta edessä. Infacton 
lukijoilla lienee kuitenkin tulevasta kehityksestä 
keskimäärin parempi käsitys kuin jutun kirjoittajal-
la, joten on järkevämpää valita yliopistomaailman 
muutoksesta kertovaksi lähteeksi joku muu kuin 
tämä artikkeli.

Alumnien ajatukset tutkimuksen muotoon 

Osastonjohtajan jälkeen mielenkiintoa herätti 
osaston suunnittelijan Katja Tornbergin esitys 
keväällä toteutetun alumnitutkimuksen tu-
loksista ja nykyisestä tutkintorakenteesta. Alum-
nitutkimuksessa kartoitettiin Tuotantotalouden 
ja Tietojohtamisen alumnien tyytyväisyyttä hei-
dän suorittamaansa tutkintoon. Vastanneiden 
työllisyystilanne vaikutti tutkimuksen perusteella 
varsin valoisalta, joten uskon tämän päivän 
idecsiläistenkin voivan suhtautua tulevaisuuteen 
levollisin mielin. Eräs  tuntemattomaksi  jäänyt DI 
on mielestäni tutkimukseen vastatessa hyvin tii-
vistänyt alumnitapaamisessa käydyn keskustelun 

Tuta-DI:t tapaavat
-jälleennäkemisiä & uusia tuttavia Teksti: Ari Mäkeläinen

Kuvat: Johanna Ketoja

Alumnihallitus -08

Anna Kaunonen
Antti Savolainen
Marika Palkkimäki
Mika Lappi
Sanna Nokelainen



infacto   4/07- 9 -

työelämään siirtymisestä: ”Nöyrä asenne työtä 
kohtaan, tekemisen kautta hommat etenee, alkuun 
ei kannata karsastella mitään töitä.” 

Englanninkielistä opetusta TTY:llä

Katjan jälkeen lavan otti haltuun Jouni Lyly-
Yrjänäinen, joka kertoi alumneille TTY:n tarjoa-
masta englanninkielisestä DI-ohjelmasta. Jouni 
oli varautunut esittämään koko parikymmentä 
sivuisen pp-esityksensä, mutta havaitsi reilun 
tunnin kohdalla olevansa kalvolla numero kolme. 
Ohjelma herätti erittäin paljon keskustelua ja 
kuulijoiden kiperät kysymykset sekä Jounin innos-
tunut ote palautteen vastaanottamisesta saivat 
ajan juoksemaan kuin siivillä. 

Yhtenä ihmetyksen aiheena oli suomalaisten opis-
kelijoiden heikko kiinnostus koulutusohjelmaan 
hakemisessa. Eräs terävä DI arveli, että ke-
sällä koulutusohjelman kotisivuilla julistetulla 
markkinointisloganilla ”Koulutusohjelma ei ole 
tarkoitettu suomalaisille opiskelijoille” saattaa 
olla tekemistä pienen kotimaisen hakijamäärän 
kanssa. Tämän lisäksi keskustelua käytiin yri-
tysten kiinnostuksesta koulutusohjelmasta val-
mistuviin moniosaajiin ja koulutusohjelman 
houkuttelevuudesta ulkomaisen opiskelijan pers-
pektiivistä.

Gourmet à la Indecs

Esitysten aikana viimeksi lounaalla täydennetty 
energiavarasto alkoi ehtyä. Onneksi Indecsin 
kauniimman sukupuolen edustajat olivat va-
rautuneet tähän valmistamalla erinomaista lo-
hifileetä. Ruokajuomana oli valkoviintä ja täyden-
tävänä suun kostukkeena olutta tai siideriä. 
Jälkiruokaosastoakaan ei oltu unohdettu, joten 
ruoan jälkeiseen saunaan oli mahdollista suunnistaa 
suu makeana. Ilta jatkui tuntemattomiin ihmisiin 
tutustuessa ja vanhojen opiskelukavereiden kanssa 
kuulumisia vaihtaessa. Taidettiin jossain vaiheessa 

iltaa uusi alumnihallituskin valita.

Kun jälkeenpäin muistelee opiskeluaikaa, niin yksi 
asia korostuu selvästi muita enemmän: Ystävät 
ja tuttavat ovat tehneet TTY:lla saavutetuista 
opintosuoritteista paljon ikimuistoisempia kuin 
itse opetuksen sisältö. Tarina alumneiden illas-
ta onkin hyvä lopettaa siteeraamalla jälleen 
tuntematonta DI:ä, joka alumnitutkimukseen 
vastatessa on tiivistänyt myös minun ajatukseni 
opiskelukokemuksesta yhteen virkkeeseen: 

”Kiitokset yhteisistä vuosista, kyllä 
kannatti!”.

Tuta-DI vuosimallia 2007
Ari  Mäkeläinen
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Projekteja TietoEnatorilla
- Jarno Rantanen Teksti: haastateltava
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* Milloin valmistuit? Pää- ja sivuaineesi?

Valmistuin maaliskuussa 
2007. Pääaineeksi todis-
tukseen merkittiin Teolli-
suustalous; Strategia ja si-
vuaineiksi Tietotekniikka, 
Hypermedia ja Negocios 
Internacionales (México). 
Jälkimmäisen sivuaineen, 
kansainvälisen liiketoimin-
nan, suoritin vaihtovuoden 
aikana Meksikossa. Lisäksi 
hain muutaman opintovii-
kon Puolasta.

* Mistä ja mihin teit diplomityön?

Tein diplomityöni Metso Mineralsin tietohallintoon 
otsikolla ”Demand Information in a Supply Chain”. 
Tutkin työssäni miten toimitusketjunhallintaa voi-
daan kehittää business intelligence –järjestelmien 
avulla. Keräsin teoriaa tukevan empiirisen osuuden 
toimiessani globaalin business intelligence –tie-
tojärjestelmähankkeen jäsenenä. Lisäksi täydensin 
sitä vielä mm. erilaisilla haastatteluilla, joita pääsin 
suorittamaan Amerikkaan asti.

* Missä olet töissä?

TietoEnator on suuri suomalainen IT-palvel-
untarjoaja, joka konsultoi, kehittää ja hoitaa 
asiakkaidensa sähköistä liiketoimintaa. Suomen 
markkinoilla yritys on suurin, Euroopassa ja glo-
baalisti merkittävä toimija valituilla alueilla. Yritys 
työllistää 16 000 henkeä ja toimii aktiivisesti noin 
30 maassa. 

* Miten päädyit sinne töihin?

Tarjonta kohtasi kysynnän tai toisinpäin ja päätin 

tarttua tilaisuuteen. :)

* Mitä toimenkuvaasi kuuluu?

Aloitin pari kuukautta sitten yrityksessä tittelillä 
”Project / Service Manager”. Johdan tällä hetkel-
lä useampaa business intelligence –tietojärjes-
telmäprojektia ja olen starttaamassa uutta palve-
lukokonaisuutta asiakkaalle. Asiakkaiden ollessa 
kansallisia ja kansainvälisiä, myös ulkomaanmat-
koja alkaa kertyä yhä säännöllisemmin.

* Mikä on parasta työssäsi?

Olen saanut vastuuta heti ensimmäisestä viikosta 
lähtien. Toimintaympäristön ollessa hyvin volatiili, 
opin pakostakin valtavan määrän uusia asioita jo-
ka päivä. Ensimmäisen viikon tutustumispäivien 
jälkeen en ole myöskään joutunut viettämään yh-
tään toimetonta tai tylsää päivää työpaikalla.

* Miten työnteko vastaa opintojasi? Onko 
joistain kursseista ollut erityisesti hyötyä?
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Työelämään joutuivat:

Syyskuu

DI Hartman Tuomo Oskari
DI Järvinen Outi Jasmine
DI Nevalainen Anssi Ahti Olavi *
DI Nousiainen Antti Johannes
DI Puha Sanna Maarit
DI Tinkanen Laura Annina
DI Uuskoski Maria Susanna *
DI Vähämurto Timo Antti Tapio

Lokakuu

DI Haapakoski Jonna Maria
DI Hämäläinen Juha Petteri
DI Kaunonen Anna Marjaana
DI Kojonen Stiina Susanna
DI Kuosa Kalle Veikko

DI Savander Mikko Johannes
DI Tarvainen Jaakko Ari Vilhelmi
DI Vahos Marjut Jaana
DI Valkonen Antti Juhani

* oivallisesti suoritettu tutkinto

Yksittäisillä kursseilla en näkisi olevan kovin-
kaan suurta merkitystä, kokonaisuudet ratkai-
sevat enemmän. Karkeasti katsottuna minun 
tulee nykyisessä tehtävässäni ymmärtää tieto-
järjestelmien tarjoamat mahdollisuudet kehittää 
asiakkaiden liiketoimintaa kansainvälisessä toi-
mintaympäristössä. Laaja-alaiset akateemiset opin-
not täydennettynä useamman vuoden fokusoidulla 
työkokemuksella antavat erinomaiset eväät me-
nestymiseen. Pelkkä strateginen pohdiskelu ei 
kuitenkaan riitä, vaan vastaan myös projektien 
loppuunsaattamisesta operatiivisella tasolla, va-
litettavasti...

* Hauskin muistosi opiskeluajoilta?

Ehdin toimia aika monessa opiskelijajärjestössä ja 
edustaa edarissakin yhden kauden. Kaikenlaista 
hauskaa tuli siis tehtyä ja koettua. Nostaisin 
kuitenkin vaihtovuoden Meksikossa ja mm. sinä 
aikana tekemäni matkat ylitse muiden. Yksi 
erikoisimmista muistoista on Nicaraguasta Isla de 
Ometepen rannalta, jossa herään riippumatosta. 
Maksettuani majoituksesta yhden dollarin, nappaan 
rinkkani ja lähden etsimään aamupalaa.

* Missä näet itsesi viiden vuoden päästä?

Kaikenlaisia mielenkiintoisia vaihtoehtoja tulee 
eteen jatkuvasti, kaikkia ei vain ehdi toteuttamaan. 
Uskoisin kuitenkin jossain vaiheessa viettäväni taas 
pitemmän aikaa ulkomailla.

* Terveisiä tuta-opiskelijoille:

Opiskelun on usein sanottu olevan elämän pa-
rasta aikaa... ja aika lähellähän se sitä taitaa 
olla. Kannattaa suunnata opintonsa oman kiin-
nostuksensa mukaan ja viettää vaihtovuosi myös 
elämää opiskellen. Työelämään ehtii kyllä... vaik-
ka onkin hyvä valmistua suhteellisen ripeästi ja 
hankkia runsaasti työkokemusta jo opiskelujen 
aikana... :)
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Aurinkomatkat. Pienenä tuli kasailtua hiekka-

linnoja ympäri muailmaa perheen kanssa. Ny-

kyäänkin sen kautta menen tapaamaan siskoa 

välillä etelän lämpöön, riippuen siitä missä hän silä 

hetkellä opastaa.

Banana split on jälkiruokana voittamaton. Juuret 

juontaa ulkomaille missä pienenä poikana niitä tuli 

maiskuteltua.

Chili. Chilisuklaa. Pidän tulisesta ruuasta ja 

tulisesta suklaasta.

Disneylandit. Two down two to go.

Eiffel-tornissa elämäni ensimmäisen kerran 

huomasin, että kyllähän minullakin korkean paikan 

kammo taitaa olla.

Focus on fact alias Kalle. Koirani, joka muutti 

Kouvolaan maatilalle. Siellä on myös toinen koirani 

Tahvo.

GreippiOtto, siitä aina hyvät teinikännit sain.

Huomenna. Tulevaisuudessa on hyvää aikaa 

toteuttaa suunnitelmiaan. Menneisyydessä se on 

mahdotonta.

Infacto! tulee varmaan olemaan tuttu lehti.

Joulu. Aikaa rauhoittua ja syödä. Paras juhla.

Koti. Vaihtunut elämäni aikana monta kertaa. 

Ehkä joskus muutan omillenikin...

Lapissa voi rauhoittua (jouluna) tai tehdä jotain 

muuta (uusivuosi). Monipuolinen paikka.

Mökki. Oli se sitten Sallassa tai Teiskossa. Toinen 

on vielä rakennusprojektina.

Nukkuminen. Maailman hienoin asia. Jos tarpeek-

si väsyttää niin siinä jää mikä vaan tahansa kesken! 

Kyllä, mikä tahansa.

Opiskelu on tällä hetkellä aika iso elämää ja 

tärkeä osa tulevaisuuden rakentamista.

Perhe. Isä, äiti, isosisko ja isoveli.

Ruisleipä. Kahta en vaihda. Toinen niistä on reilu 

meininki.

Sauna. Kaikki kelpaa, kunhan ei ole kylmä.

Tampere. Pienestä pitäen. Paikkana paras ja 

turvallinen palata, tulee sitten mistä vaan. Vaikka 

Turusta.

Urheilu on hieno laji. Pitää pään kunnossa.

Vesa. Olen perheemme nuorin. Mielikuvitusta on 

siis käytetty nimen valinnassa?

Wappu. Odotan innolla.

Yrittäjä, ehkä onnistuja. Tulevaisuudessa 

opiskelujen jälkeen.

Zorroa kovempaa äijäähän ei ole.  Ei supervoimia, 

mutta voittamaton.

Åke. 1995 maailmanmestaruus. Åket nöyrtyi. 

Tärkeä hetki.

Änkeröinen. Tuli Pelle Hermannin suusta aika 

useasti lättyjä paistellessa.

Örkki. Myös minä pelasin roolipelejä pienenä. Nyt 

ne pyörii vaan sähköisessä muodossa.
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“Ä niin kuin änkeröinen”
- uuden päätoimittajan abc Teksti: Vesa-Matti Marjamäki



May your path be paved
with good ideas and
growing prosperity.

www.upm-kymmene.com

Many happy returns!
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Vaikka kesään onkin jäljellä puolisen vuotta, 
tullee sitä alkaa jo suunnitella. Kesänvieton 

voi toteuttaa usealla eri tavalla omasta intressistä, 
onnesta tai tuurista riippuen. Yleisin ja varmastikin 
toivotuin tapa on kesä viettää tilipussiaan ker-
ryttäen. Tämänkin voi toteuttaa monenlaisesti: 
joko Suomessa tai ulkomailla; oman alansa 
hommissa tai sitten vaikka kaupan kassalla tai 
varastotyöntekijänä. Tässä jutussa esittelen hieman 
erilaisia mahdollisuuksia kesän vietolle. Lopuksi 
löytyy myös pienoinen aikataulu, josta voi vilkaista 
tiettyjen yritysten kesätyöhakuaikoja. Kannattaa 
kuitenkin itse pysyä aktiivisena varsinkin, jos kaikki 
tuota aikataulua seuraavat :)

Kesätöitä hakemassa

Totuushan on se, että kesätyön saa pääasiallisesti 
kahdesta syystä: joko suhteiden ansiosta tai oman 
aktiivisuutensa vuoksi. Tässä vaiheessa kannat-
taakin pohtia, että kumpaa tietä aikoo seurata 
kesätöiden saamiseksi. Suhteiden käyttö tietysti 
helpottaa huomattavasti töiden hakua, kuitenkaan 
se ei ole takuu työpaikan saamiselle. Yhdeksi ke-
säksi voi suhteiden avulla paikan saada tietystä fir-
masta, mutta jos et siellä vakuuta esimiestäsi, et 
toista kesää varmaankaan ole kyseisessä puljussa 
töissä. 

Jalansijaa voi saada yrityksistä muullakin tavalla: 
voit yritykselle tehtävän harjoitustyösi perusteella 
hieman udella mahdollisista kesätöistä – monet 
yritykset varmastikin ottavat sellaisen henkilön 
töihin, joka on vakuuttanut työllään jo valmiiksi 
yrityksen edustajan. Tällöinhän yrityksen edusta-
jalla on jo valmiiksi jonkinlainen tuntuma henkilöön 
eikä tule ostettua sikaa säkissä, niin kuin usein 
muuten haastattelujen perusteella tullee.

Hakuammuntatyylisesti kesätöitä onkin jo paljon 
vaikeampi hakea, sillä usein tiettyä työpaikkaa 

Kesä kunnossa
- töitä, opiskelua vai lomailua? Teksti: Anna Kaunonen

voi hakea monia kymmeniä ellei jopa sata 
henkilöä. Kannattaakin pohtia, että olisiko valmis 
”uhrautumaan” kesäksi vanhempien nurkkiin, jos 
pienemmältä paikkakunnalta on, tällöin hakijoita 
on yleensä vähemmän ja pystyy erottautumaan 
helpommin massasta. Pelkkä hakemuksen kirjoit-
taminen ei kuitenkaan riitä, vaan pitää itse soitella 
myös työn perään. Joskus työnantajat ovat sen 
verran laiskoja, että he valitsevat ensimmäisen 
hakijan, joka työn perään soittaa. Tämän vuoksi 
työnhakemista ei kannatakaan ihan viime tippaan 
jättää, vaan jo aika alkuvaiheessa lähteä sota-
polulle. 

Oman alan töitä hakiessa kannattaa pohtia, että 
kuinka vaativia työtehtäviä työnantaja voisi mah-
dollisesti antaa. Kannattaa siis pitää oma vuosikurssi 
ja opintopistemäärä muistissa. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, ettei kannattaisi kokeilla kepillä jäätä 
– kyllähän sitä voi jonkun vaativammankin homman 
saada, vaikka opiskelut aika alkumetreillä olisivat-
kin. Kuitenkin on hyvä pitää mielessä, että tärkeätä 
on vain saada jalansijaa yrityksessä ensimmäisinä 
opiskeluvuosina, jotta sitten voisi kokeneempana 
opiskelijana päästä kehittyä urallaan ja saada jo 
monimuotoisempia ja vaativampia työtehtäviä. 

Jos käy niin ikävästi, ettei oman alan töitä saa, ei 
kannata siitä lannistua. Työnantajat arvostavat sitä, 
että kesän aikana tekee kuitenkin jotain fiksua ja 
kehittää itseään johonkin suuntaan. Työkokemus, 
oli se sitten minkälaista vain, näyttää kuitenkin 
aina hyvältä cv:ssä. Esimerkiksi kaupan kassalla 
työskentely opettaa henkilölle palvelualttiutta ja 
vuorovaikutustaitoja, joita pidetään tärkeinä ny-
kyisessä työmaailmassa. Alumnitutkimuksestakin 
kävi selväksi, että juuri vuorovaikutustaidot ovat 
usein tutalaisilla puutteellisia pelkän yliopisto-
opiskelun pohjalta – tässä onkin loistava tapa 
niiden kehittämiselle. 

Myöskään kesäopintoja ei kuulu aliarvioida. Kesän 
aikana voi mukavasti kerryttää opintopistesaalis-
taan ja pääsee helpommin kursseille, jotka ovat 
täysiä muiden periodien aikana. Asuntoakin yleensä 
kesän ajan pitää Tampereella, joten ei tule turhaan 
sitä vuokraakaan TOASille maksettua.

Maisemien vaihto – ulkomaiden vaihtoehdot

Lukuisat suomalaiset yritykset ovat alkaneet tar-
joamaan vaihtoehtoja ulkomaille työskentelyyn 
kesän ajaksi. Tunnetuimpia ja suositumpia lienee 
KONE Oyj:n International Trainee –ohjelma, jonka 
alaisuudessa voi päästä lähes mihin hyvänsä maail-
malla, kunhan yrityksellä kyseisessä kaupungissa 
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toimipiste löytyy. Ohjelmien hyvä puoli on se, että 
yleensä kontaktimaassa joku henkilö auttaa sinua 
käytännön järjestelyissä ja palkka maksetaan Suo-
men tilille, joten ei tarvitse byrokratian kanssa 
tapella niin paljon. Jos tällainen ratkaisu kiinnostaa, 
kannattaa vilkaista viime vuoden kolmas Infacto, 
jossa allekirjoittanut kertoo kokemuksiaan Kiinassa 
työskentelystä.

Niin suomalaiset kuin ulkomaalaisetkin yritykset 
tarjoavat myös kesätyöpaikkoja ulkomailla ohjelmien 
ulkopuolella. Tällöin joutuu itse huolehtimaan työ-
luvista ja muista käytännön asioista, jonka vuoksi 
voi jonkinlaisia ongelmia nousta. Lisäksi tämä 
vaatinee enemmän omaa panostusta kaikkien 
käytännön asioiden järjestelyissä. Kuitenkaan tästä 
ei kannata lannistua, jos vain on valmis tekemään 
asioidensa eteen töitä. Tällaisten työpaikkojen 
osalta kannattaa miettiä, että mihin maihin hakea, 
jos tarkoituksena on palkkapussien kerryttäminen. 
Välttämättä Kiinan palkkataso esimerkiksi ei 
ihan suomalaisen palkkatasoa vastaa. Tällaisesta 
mahdollisuudesta Mari on kirjoittanut Infactossa 
3/2004. Jos erityisesti EuroDisney kiinnostaa, 
kannattaa tuo juttu vilkaista.

Jos ei suoraan yritysten kautta halua ulkomailta 
työpaikkaa hakea, voi erilaisia järjestöä ja niiden 
tarjontaa tarkkailla. Esimerkiksi AIESEC lähettää 
ohjelmiensa kautta useita opiskelijoita kesätöihin. 
Tästä saimme lukea viime Infactosta Jutan ja 
Marian artikkeleissa. Jos aihe siis kiinnostaa, 
kannattaa viime Infacto kaivaa esille. Varmaan jo-
kaiselta meistä voi myös ihan suoraan kysellä, jos 

hommat niin paljon kiinnostavat.

Työt eivät nappaisi…

Välttämättä ei tarvitse töitä kesällä tehdä, vaikka 
se onkin yleinen vaihtoehto. Välillä on ihan hyvä 
rentoutuakin ja olla vain tai nähdä maailmaa. Jos 
koet, että tuollainen olisi enemmän sinun juttuasi, 
niin tartu tilaisuuteen, sillä harvoin opiskeluiden 
jälkeen pystyt kolmeksi kuukaudeksi irtautumaan 
arjestasi ja kokemaan juuri sellaista, mitä haluaisit. 
Töiden tekeminen ei siis ole se välttämätön 
vaihtoehto kesänviettomenetelmäksi, vaan maail-
ma ja sen näkeminen ja kokeminen avartaa. 
Tietenkään ei välttämättä ole kiva kaurapuuroa 
ja tonnikalaa vedellä naamaansa koko vuoden, 
mutta kokemus on varmastikin niin upea, että 
sellaisen takia voikin tuollaiseen ruveta. Muistakaa 
siis, että hetket pystyvät elämään vain kerran ja 
jokaisesta kannattaisi nauttia. Työnantajat voivat 
tulevaisuudessa arvostaa rohkeuttasi ja kan-
sainvälisyyttäsi joten ei siis kannata välttämättä 
tuollaisesta mahdollisuudesta luopua.

Tärkeähköjä päivämääriä 

Yritykset eivät vielä ole tämän vuoden osalta il-
moittaneet kesätyön hakuaikojaan, mutta tässä 
vuoden 2007 osalta informaatiota, joka vastannee 
myös tämän vuoden hakuaikoja (huom. puuttuvien 
firmojen hakuajat olivat vielä määrittelemättä). Li-
säksi kannattaa esimerkiksi seurata, mitä Adeccon 
(www.adecco.fi/tty) tai työvoimatoimiston (www.
mol.fi) kautta tarjotaan.

Kuu Pvm Yritys Haku Internet-osoite

Tammi 01 Accenture Oy alkaa www.accenture.fi/tyopaikat
YIT Oyj www.yit.fi/tyopaikat

08 Kone Oy – ulkomaa www.kone.com/ura
15 Neste Oil www.nesteoil.fi
31 Wärtsilä Oyj päättyy www.wartsila.com/careers

Helmi 11 Kone Oy – ulkomaa www.kone.com/ura
28 ABB Oy www.abb.fi/uralle

AkerYards Oy www.akeryards.com
M-real Oy https://jobs.metsagroup.com
Neste Oil Oy www.nesteoil.fi
Metso Oyj – Suomi www.metsocareers.com
Stora Enso Oyj www.storaenso.com/careers

Maalis 15 Abloy Oy www.abloy.fi
Kalmar Industries Oy Ab www.kalmarind.com > career  job 
Kone Oy – Suomen www.kone.com/ura
Metso Oyj - ulkomailla www.metsocareers.com

16 Metso Power Oy www.metsocareers.com
25 Sandvik www.sandvik.coms
30 Elematic Oy Ab www.elematic.com
31 Luvata Pori Oy www.luvata.com

YIT Oyj www.yit.fi/tyopaikat
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Askarruttaako diplomityö?
- pari sanaa sen tekemisestä Teksti: Tuomas Sariola

”Tuottavuuden parantaminen  siirryttäessä  jous-
tavaan valmistusjärjestelmään.” Siinä diplo-

mityöni otsikko, joka ei vielä paljoa kerro työ-
ni sisällöstä. Tuottavuuden kehittämisen laaja 
käsitehän voi pitää sisällä vaikka minkälais-
ta yrityksen toiminnan tehostamiseen täh-
täävää asiaa: henkilöstön motivointia, kus-
tannuslaskentaa, suorituskykymittareita, tuotan-
nonohjausta, laatua… Lista pitää sisällään melkein 
kaikki teollisuustalouden osa-alueet. Oma työni 
käsittelee lähinnä teknisten menetelmien ja 
työvälinejärjestelmien kehittämistä ja sivuaa 
henkilöstön ja yhteistyön merkitystä uuden tuo-
tantojärjestelmän tehokkaassa käyttöönotossa. 
Loppukeväästä aloitettu projekti on toivottavasti 
valmiina vuoden 2008 alkupuolella. 

Teen lopputyöni Komasille. Komas lyhykäisyy-
dessään: Metalli-, ajoneuvo-, puolustus- ja elektro-
niikkateollisuuden sopimusvalmistaja; Asiakkaina 
kansainvälisesti toimivat suomalaiset yritykset; 
Liikevaihto 140 Milj. €; Henkilöstöä 1250; Perustettu 
vuonna 2002; Yksiköitä Vammalassa, Kuopiossa, 
Keski-Suomessa sekä Pohjanmaalla.

Teen lopputyöni Kurikan yksikköön. Kotipaik-
kakunnasta tulikin mieleen eräs tunnettu henkilö, 
joka on myös Pohjanmaalta kotoisin. Tässä muu-
tama tehtävä, josta hänet tunnetaan:

        1) EVA:n hallituksen pj
        2) Shellin hallituksen pj
        3) Nokian hallituksen pj
        4) Nokian tj 1992-2006

Kirjoitan muutaman sanasen diplomityön teke-
misestä. Lopputyön aloituksen yhteydessä pide-
tään aloituspalaveri yrityksen edustajan ja pro-
fessorin kanssa. Tällöin käydään läpi yleisellä 
tasolla diplomityön aihe rajauksineen, alustava ra-
kenne sekä lopputyön aikataulu. Aloituspalaveriin 
diplomityöntekijä on toimittanut seminaarikurssilta 
tutun tutkimussuunnitelman.

Diplomityön tarkastaja tulee hyväksyä osas-
toneuvostossa. Tämän takia opinnäytteen työnimi, 
aihe, on oltava määritelty melko aikaisessa vaihees-
sa projektia. Anomus toimitetaan osastosihteerille 
lomakkeella, joita saa esimerkiksi osaston netti-

sivuilta. Diplomityön aihe pitää hyväksyä vähintään 
edellisessä osastoneuvoston kokouksessa ennen 
diplomityön hyväksymiskokousta.

Diplomityön teorian kirjoitus on omatoimista työtä. 
Vaikka teorian kirjoittaminen on välillä hidasta, 
kannattaa tavoitteeksi ottaa esimerkiksi yksi sivu 
päivässä valmista tekstiä. Teorian kirjoittaminen 
helpottuu hyvien lähteiden löydyttyä. Sopivien 
materiaalien etsiminen voi aluksi olla hankalaa. 
Vanhojen lopputöiden lähteiden avulla voi nopeasti 
selvittää aihealueen keskeiset teokset ja työn 
ohjaajat auttavat ongelmatilanteissa. Koulun 
kirjaston nettisivujen kautta on mahdollisuus käyttää 
laajaa tieteellisten artikkeleiden kokoelmaa.

Diplomityön tekeminen yrityksessä on 
mielenkiintoista. Työn soveltavassa osassa pää-
see teoriaosuuden viitekehystä hyödyntämään 
tosielämän ongelmiin. Lopputyöhön voi liittyä 
markkinatutkimuksia, ajankäyttötutkimuksia tai 
investointisuunnitelmia. Joidenkin lopputöiden ke-
hitysideoiden vaikutukset voivat olla nähtävissä 
hyvinkin pian niiden käyttöönoton jälkeen. 

Opiskelukavereilta kannattaa pyytää ongelma-
tilanteissa apua. Oman työn luetuttaminen opis-
kelutovereilla antaa usein lisänäkemystä työn 
kehittämiseen. Pitkään samaa tekstiä hioessa voi 
sokaistua omille virheille, jolloin toisen voi olla helppo 
huomata työhön liittyviä epäjohdonmukaisuuksia 
ja muita puutteita. 

Ohjeita diplomityön aloittamisesta ja tekemisestä 
löytyy osaston nettisivuilta! :) Ja niillä, joilla 
diplomityön tekeminen ei ole vielä ajankohtaista: 
nauttikaa opiskeluajasta ja ottakaa rennosti, kun 
siihen on mahdollisuus!
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XQ HVT30 NSN
Teksti: Katriina Nuora 
ja Pauliine Laine - Nokia Siemens Networks

Ekskursiomme alkoi maanantaina 19.11. TTY:
n pihalta NSN:n järjestämällä bussikyydillä, 

kohti Hatanpään valtatien toimipistettä. Matkaseu-
ranamme oli kuulemamme mukaan ainakin 
titeläisiä ja teleläisiä sekä tietenkin pieni joukko 
meitä indecsläisiä. Yrityksen tilat vaikuttivat myös 
sisältä yhtä upeilta kuin ulkokuori saattoi antaa 
odottaa. Tosin auditoriota ja ruokalaa pidemmälle 
meitä ei yrityksessä päästettykään. 

Emäntänä vierailullamme toimi HR-puolen Elina 
Mäntynen. Ensimmäisenä meidät johdatettiin 
auditorioon, jossa Hatanpään yksikön General 
Manager Harri Salomaa piti meille esitelmän 
yrityksestä. Esitys alkoi liiketoiminta-alueiden 
esittelyllä ja tulevaisuuden näkymillä. Tämän 
jälkeen seurasi tietoja itse uudesta Joint Ven-
turesta, sekä myös yleisesti toimialasta ja 
kilpailijoista. Lopuksi esitettiin ominaisuuksia, 
mitä mahdollisilta työnhakijoilta odotetaan. Tässä 
vaiheessa muutaman perustutalaisen tukka nousi 
pystyyn. Ominaisuuksiin liittyi melko kiinteästi 
koodaus! Hienoisten tiedustelujen ja myöhempien 
keskustelujen kautta kuitenkin kävi ilmi, että 
esimerkiksi muutamia kesätyömahdollisuuksia on 
myös talouden ja muiden tutalaisille lähempänä 
sydäntä olevien asioiden parissa kyseisessä yh-
tiössä. Mutta periaatteessa illan anti keskittyi 
enemmän juuri softa- yms. puoleen. 

Esitelmän jälkeen meidät johdatettiin ruokalan 
tiloihin, jossa mahdollisuutena oli joko ensin 
syödä maittavaa aasialaista ruokaa tai kiertää 
eri osastojen standeja ja kysellä henkilökunnalta 
työpaikoista ja muista mielenkiintoisista asioista. 

Itse päädyimme jonkinlaiseen välimuotoon, 
haahuiluun. Kävimme jututtamassa muutamien 
osastojen ihmisiä, mielenkiintoisimpina logistii-
kan ja HR-puolen standit. Näissä yritimme ky-
sellä lisätietoja muista työmahdollisuuksista, 
kuten aiemmin mainitsimme. Kävi ilmi, että lo-
gistiikkapuolelle otetaan Tampereen yksikköön noin 
kaksi henkilöä joka kesä. Yleisesti kuitenkin meidän 
alan töitä löytyy enemmän Espoon suunnalta. Kävi 
myös ilmi, että koska yritys on melko uusi, ei sille 
ole muodostunut vakinaisia käytäntöjä esimerkiksi 
Trainee- ohjelmista. 

Haahuilun lomassa eksyimme myös muutamille 
muille standeille. Täytyy kuitenkin myöntää, 
että TitePK:n perusteella näiden esittelijöiden 
kertomukset eivät tahtoneet aueta. Eipä tässä 
auta muu kuin mennä ohjelmointia lukemaan, 
jotta tällaisissa keskusteluissa pysyisi edes 
kärryillä eikä tarvitsisi arvuutella milloin pitää 
nyökkäillä. Ruokailun, kahvittelujen, karkkien ja 
kilpailukuponkien jälkeen lähdimme bussikyydillä 
takaisin Hervantaan. 

Loppujen lopuksi yrityksestä jäi hyvä kuva mieleen, 
ilta oli siinä mielessä suhteellisen onnistunut. 
Toisaalta kuitenkin illan kohderyhmä ei ihan 
osunut omalle kohdallemme, joten tässä mielessä 
emme ehkä saaneet irti illasta ihan sitä mitä voisi 
odottaa. Kiitos kuitenkin järjestäneille tahoille 
tästä mahdollisuudesta!

Mitä: Mobiili- ja kiinteät tietoliikenneverkot 

Nokia Networks-toimialaryhmä ja Siemens 
Communications - verkkoliikennetoiminta 
yhdistyi NSN:ksi tämän vuoden (2007) alussa. 
Fuusion seurauksena yritys on tällä hetkellä 
yksi maailman suurimmista tietoliikennein-
frastruktuurin rakentajista.

Pääkonttori Espoossa, toimintaa Suomessa 
lisäksi muun muassa Treella ja Oulussa.

Toimintaa yhteensä 150 maassa. Yhteensä 
noin 20 000 työntekijää, Suomessa 8800.

Kesätyöpaikkoja Tampereella noin 30, 
mutta suurin osa softapuolella. Haku alkaa 
tammikuussa 2008: www.nokiasiemens-
networks.com/careers 
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KONE is one of the world’s leading 
elevator and escalator companies. 
We provide safe and easy access to 
hundreds of millions of people daily 
in all parts of the world. KONE 
employes about 29 000 people in 
50 countries.

Q1 Tower
Gold Cost, Australia
Height: 322,5 m
Number of floors: 80
Number of elevators: 11
Elevator type: KONE Alta™,
KONE MonoSpace®
Speed: Up to 9 m/s

We are interested in people who seek 
motivating assignments and who are 
willing to develop their competences in 
global working environment. We offer for 
engineering & business students intern-
ships, thesis assignments and entry-level 
jobs all around the world. 

KONE International Trainee Program 
application period starts on 7.1.2008

Find out more at 
www.kone.com/careers

Uplifting career choice

(c)Michael Hierner/Emporis.
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When one of the most respected and well-known 
management consulting companies wants to 

put an extremely creative team of four together 
to organize an evening for students, one thing is 
for sure for the participants: one simply cannot 
avoid having fun, interesting and surprising time! 
Resistance is useless, it is just better to surrender 
to the flow and enjoy evening of activities, good 
food, various discussion topics on working life and 
career opportunities. 

The event started excitingly as around 20 members 
from Indecs were invited to gather up by the 
fountain at the north end of Hämeenpuisto. Our 
hosts from McKinsey; Merja, Maija, Olli and Alber 
had selected an international & cross cultural 
group of students which spiced up the atmosphere 
nicely and naturally the official language used was 
English. 

Everyone was waiting exited and totally unaware 
how the evening would be. As the rallye point was 
so mysterious the floating question in the air was: 
“What in earth we were supposed to do here with 
outdoor outfit on!?” Three members of our program 
provider were just smiling cunningly as the evening 
grew dark.

When all the missing sheep found the meeting point 
we were divided into three groups: Green, Blue and 
Yellow and the action was announced: A team game 
in Näsinpuisto with interesting rules and goals. 
Firstly the teams were supposed to find their home 
base and use the awkward given material (from 
which McGyver himself would be able to build an 
airplane) to design and build a powerful weapon. 
The material consisted of a towel, 3 planks, a rope, 
and inner tube of a bike etc. 

The actual rules of the game were quite simple:  
We had to put our team members together in order 
to collect as many flags for points and ammunition 
for the weapon (water balloons) as we could from 
the gloomy park. We developed tactics to fight 
against the other teams and to find the objects. 
Team members had also various roles: those with 
fast legs were seekers and some had to protect 
them by eliminating opponent players, of course 
not with force but by pointing at them with a flash 
light. After an intensive half an hour of seeking 
and beaming, the game culminated to a weapon 
testing event where the major point were about 
to be dealt out. It was not much of a Robin-Hood-
like competition as the blue team didn’t find any 
ammo and the weapon from the team green was 
too mighty that it practically just broke the water 

balloons.  ;) The yellow team collected the points 
rather easily, won the game and got the privilege to 
bath in champagne.  But we have to give credit to 
every team for excellent and imaginative ways of 
building the weapons! As it was not wanted anyone 
to have a bad mood because of “losing”, everyone 
was made a winner by offering a very welcome cup 
of hot chocolate spiced up with a slice of warming 
Minttu liquor. Finally it was time to say thank you 
to the game providers. 

The next part of the adventure started with a taxi 
rally to Varalan urheiluopisto. Tables hanging from 
delicacies and beverages were waiting for the 
hungry adventurers to arrive. Cold feet and hands 
got their medicine in the steaming hot sauna that 
was prepared for us. If someone was still hungry for 
physical challenge, one got a change to put courage 
and “sisu” to a real test by swimming in the freezing 
cold Näsijärvi. Along these refreshments we had 
an excellent opportunity to get personally know 
the members of McKinsey team and free our minds 
from various questions and discussions concerning 
the world of McKinsey. For sure everyone had 
many good laughs and the change to meet new 
interesting people. 

The most official part begun after the sauna 
as we all gathered together to experience the 
company presentation of McKinsey. This answered 
many unasked questions and complemented well 
the personal discussions with the consultants. 
During this time it was Indecs´ turn to throw a 
challenge at the consultants. They were given a 
small test consisting of the essential elements from 
industrial engineering and management studies: 
mathematics, physics and a strategy case. Despite 
the time pressure, the difficult level and surprising 
nature of problems they handled the test with style 
and profession. Clear PASS! It was time officially to 
express gratitude for the evening and most of all 
for the excellent co-operation in Indecs Network.

The event got a brilliant encore at Café Europa 
where most of the people headed with a part 
of McKinsey team to chat more and enjoy the 
wonderful strawberry margharitas hosted with hot 
shots etc. As usual the show must go on and some 
hard boiled adventurers continued to Ilves Night 
club. But that itself is another story..  ;)

Thank you McKinsey for arranging an impressive 
evening and for the opportunity to get to know the 
company & its people a little more. It is definitely 
worth arranging these kinds of events also in the 
future! 

Team, Challenge & McKinsey
- team spirit to a real test Teksti: Kaarle Mäkinen
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“It really was a lot of fun having 
a small combat fight with a cool 
team - and without any losses. 
What a pity that the weather was 
so good because we had no real 
reason to tune our outfit with 
the rain capes from McKinsey.”

“The team challenge was great, the competit-
ion was good and sauna evening interesting, 
we got answers for our questions and felt very 
welcome. There was enough time to ask and 
chat, hopefully we’ll have a chance to meet 
again! “

”McKinsey T.C. has been a very chal-
lenging event where we students had a 
chance to >challenge< McKinsey team 
in answering all our questions about 
the company and their policy in terms 
of employment, environment and job 
opportunities. Definitely positive.”
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Accenturella kylässä
- traumoja bussikuskille Teksti ja kuvat: 

Miikka Kunnari

Tarkoituksenamme oli suunnata tuona sateisena 
perjantaina Luupin ja Man@gerin kanssa 

pääkaupunkiimme Accenturen luo kylään. Kellon 
ollessa jo lähes puoli kaksi saapui viimeinenkin 
Man@gerlainen uljaaseen bussiimme hieman 
pitkähkön akateemisen vartin jälkeen. Matka 
Helsinkiin sujuikin sitten melko rauhallisesti. Paskin 
läppä ™ kisa saatiin avattua miltei heti lähdön 
jälkeen, mutta menomatkalla vain muutama 
rohkea uskaltautui kertomaan koko bussin kuullen 
vitsejänsä. Kilpailun ensimmäisen erän voitti siis 
Indecs muiden kiltojen osallistujien treenatessa 
vielä parhainta vitsinkertomiskuntoaan. 

Perille päästyämme meitä odotti mielenkiintoinen 
esittely yrityksestä ja sen suomista mahdollisuuksis-
ta uramme kehittäjänä. Virallisen osuuden päästyä 
lähes loppuun ojensivat Mikko ja Juuso kiitokseksi 
kestityksestä pahvisen näköismallin herroista X 
ja Y. Tämän jälkeen siirryimme saunalle, jonne 
oli varattu pöydät täyteen ruokaa ja juomaa. 
Saatuamme pahimman nälän kuriin kävimme 
tiukkaakin tiukemman taistelun tietovisailun 
herruudesta. Ennen viimeistä kysymystä olivat 
kiltamme edustajat ottaneet jo saavuttamattoman 
kaulan muihin kilpailijoihin nähden. Palkinnoksi 
saimme pullon shampanjaa häviäjien (Man@ger) 
joutuessa tyytymään taskulämpimään olueen. 
Loppuilta kului yllättävänkin nopeasti saunomisen 
yms. aktiviteettien merkeissä. Kellon lähestyessä 
puolta yötä oli jälleen aika suunnata bussin nokka 
kohti Tamperetta. 

Paluumatkalla innoistuivat sitten muidenkin kiltojen 
edustajat osallistumaan Paskin läppä ™ kilpailuun. 
Voittaja jäi tällä kertaa hieman epäselväksi kuskin 
viheltäessä pelin poikki ennen aikojaan. Tästä(kin) 
huolimatta jaksoimme kuitenkin viihdyttää kanssa-
matkustajiamme iloisella laululla aina Tampereelle 
asti. 

Lopuksi: 

• Kiitämme Accenturea upeasta illasta!
• Pahoittelemme laulusta kuskille mahdolli-

sesti aiheutuneita henkisiä traumoja. 

P.S. 4. helmikuuta järjestetetään kaikille avoin Ac-
centure High Performance Business Forum, jossa 
pääsee tutustumaan kasvokkain firmaan ja sen 
työntekijöihin. Ilmainen kyyti Tampereelta! Katso:

   www.huipuksi.fi
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Taking a moment to enjoy success.
Just another day at the office for a Tiger.

©
2007 Accenture. All rights reserved.

Visit www.accenture.fi/tyopaikat

Join Accenture for a career that keeps you motivated and moving forward. Work on vital assignments for top 
class clients and help them achieve high performance. Push yourself, while developing your skills and confidence. 
Work with the best people worldwide to solve problems and do what hasn’t been done before. If this is your
idea of a typical working day, Accenture is the place to work.

We’re recruiting extraordinary talent—sound like you?
We’re looking for exceptional graduates to 
join our Systems Integration and Technology 
and Management Consulting teams - people 
who will work passionately to help our client 
companies reach higher levels of business 
performance. At Accenture, you’ll work on 
some of the most challenging projects around 
and in return for taking on a high level of 
responsibility, you’ll build deep market relevant 
skills and get competitive compensation with 
a full range of benefits.

Why Accenture? Our unique professional 
development programs, such as Accenture 
SAP and Java Academies, will help you 
develop your skills and to ensure you grow 
to the greatest potential of your professional 
development. And our culture encourages 
you to balance your personal and professional 
life and promotes a collaborative, team-
oriented environment.

At Accenture, there’s always something 
new happening, and it’s our diverse teams 
of motivated people who make it happen.  
Could you be one of them? To find out more 
about careers at Accenture and to submit 
your resumé online, visit our website today. 
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Casekilpailu

Varoitus: kiltahuoneella oleskelu voi johtaa 
mielenkiintoisiin kokemuksiin! Näin kävi 

eräällä marraskuisella luentotauolla, kun lyhyen 
juttutuokion päätteeksi meidät oli houkuteltu osal-
listumaan T.I.M.E.S.-casenpurkukilpailuun, jon-
ka organisoi Euroopan tuotantotalouden opiske-
lijoiden järjestö ESTIEM. Lyhyen soittokierroksen 
avulla saimme joukkueemme jäsenmäärän täy-
teen, ja pikaisen strategiapalaverin jälkeen (suurin 
osa ajasta meni joukkueen nimen keksimiseen) 
olimme henkisesti valmiita yhden päivän kestävään 
koitokseen.

Tampereen alkukarsintaan tiistaina 20.11. osallistui 
kuusi kovatasoista kolmen tai neljän hengen 
joukkuetta, jotka muodostuivat tuotantotalouden 
ja tietojohtamisen opiskelijoista. Joukkueet suljet-
tiin Tietotalon ryhmätyötiloihin ratkaisemaan 
casea. Parikymmensivuisen osakekaupankäyntiä 
käsittelevän Harvard Business School -yrityscasen 
lukemiseen, läpikäymiseen ja englanninkielisen 
esityksen valmistelemiseen oli varattu aikaa vain 
3,5 tuntia. Aika tuntuikin kuluvan hurjaa vauhtia ja 
loppua kohden ryhmällemme tuli pieni hoppu. 

Casen ratkaisemisen jälkeen oli ratkaisun 
esittelyn vuoro. Festian alakerran pieneen saliin 
oli kerääntynyt kelpo joukko uteliaita katsojia 
seuraamaan joukkueiden suorituksia. Kilpailun 
tuomaristossa vaikuttivat kielikeskuksen johtaja 
Pentti Vanha-aho, teollisuustalouden laitoksen 
tutkija Tomi Nokelainen sekä konsulttiyritys 
Accenturen edustajat Uki Lammi ja Hanna 
Heikinheimo. 15 minuutin pituisen esityksen jälkeen 
joukkueen jäsenet pääsivät vielä vastaamaan 
tuomaristolta ja yleisöltä tulleisiin lisäkysymyksiin 
parhaimpansa mukaan.

T.I.M.E.S.-kisasta jäi paljon hyödyllistä käteen: 
päivä toimi mm. pikakurssina paineenalaisesta 
tiimityöskentelystä, opetti keskittymään olennai-
seen ja kartutti vieraskielistä esiintymiskokemusta. 
Esityksen sisällöstä ja esiintymistyylistä tuomaris-
tolta saadusta palautteestakin sai vinkin jos toisenkin 
korvan taakse pistettäväksi. Osakilpailun voiton vei 
tänä vuonna joukkue Konserni jäseninään Mikko 
Hakola, Mikko Hankamäki, Jaakko Marila ja Pekka 
Paaskunta. Joukkue jatkaa T.I.M.E.S.-mittelöä 
osallistumalla ensi keväänä semifinaaliin kaukana 
Vaasassa. Toiselle sijalle ylsi Kari Peltolan, Juho-
Pekka Pöyryn ja Jarno Keskikankaan muodostama 
joukkue.

T.I.M.E.S.-osakilpailu
- Tampereella 20.11. Teksti: Riikka Moilanen     

ja Ville Litmo (+kuvat)
Kuvat: Johanna Ketoja
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Jälkipeli

Voittajien julkistamisen jälkeen ilta jatkui Wan-
han Postin sauna- ja kokoustiloissa Pellava-teh-
taankadulla. Ehdimme bussiin juosten villakan-
gastakit hulmuten case-papereiden varistessa 
sateiselle Hermiankadulle. Perillä itse autolla pai-
kalle tulleet konsultit hämmästelivät Tampereen 
joukkoliikenteen nopeutta. Yksityisautoilun nopeus, 
vaivattomuus ja mukavuus tulivat kuitenkin taas 
todistetuiksi.

Saunalla ensimmäisenä vuorossa oli ruokailu. 
Miltei ketoosin partaalle ajautuneet raskaan 
päivän väsyttämät elimistömme huusivat 
hoosiannaa valkosipuli- ja kermaperunoiden sekä 
pippurimaustetun naudan sisäpaistin sulotuoksujen 
kantautuessa sieraimiimme. Ruokailun lomassa 
saimme hyvän mahdollisuuden jututtaa tuomareina 
toimineita konsultteja, jotka ruokahalusta päätellen 
olivat myös viettäneet päivän nälissään kuin 
tammenterhovarastonsa sydäntalvella hukanneet 
oravat. Ruokailun aikana oluttölkkien lisäksi 
aukesivat myös ensimmäiset kravattisolmut…

Maittavan päivällisen jälkeen ohjelmassa oli 
Accenturen konsulttien pitämä lyhyt yritysesittely. 
Tämän pikaisen 50 minuuttisen jälkeen lattia 
oli jälleen avoinna kysymyksille. Konsulttien 
eksaktia ansiotasoa emme edelleenkään tiedä, 
mutta jonkinlainen aavistuksen aloittelevan 
koodaajademonin palkkatasosta Accenturella 
saimme. Tiedoksi tämän tilaisuuden missanneille: 
Accenture aikoo tänä vuonna panostaa kesäharjo
ittelumahdollisuuksiin huomattavasti aikaisempaa 
enemmän. Myös diplomityömahdollisuuksia 
kerrottiin tarjottavan tulevaisuudessa. Kellon lä-
hennellessä puolta kymmentä, joku keksi kysyä, 
pitääkö konsulttien Accenturella painaa pitkää 
päivää.

Yritysesittelyn jälkeen huoneen täytti vilkas 
keskustelu ja avautuvista juomatölkeistä kuuluvat 
pihahdukset. Kesken loppuneiden sisäpaistien 
tilalle tuotiin vielä astiallinen sisäfileitä – kyllä 
kannatti ahmia heti kättelyssä maha täyteen. 
Valitettavasti konsulteista Uki joutui lähtemään 
hieman aikaisemmin mutta Hanna jäi vielä hetkeksi 
rupattelemaan kanssamme. Naisten saunavuoro 
oli alkanut ja kohta loppumassa… Miesten sau-

navuorolla päivän case purettiin vielä ties kuin 
monennen kerran ja tunnelma lauteilla olisi ollut 
kuumankostea ilman kiuastakin. Analyze this!

Illan päätteeksi iso osa porukasta lähti vielä 
”hetkeksi istuskelemaan johonkin rauhalliseen 
paikkaan ja juttelemaan.” Tunnollisimmat ja 
vanhimmat osanottajat jättivät tällä kertaa 
väliin, ja suuntasivat kotoisaan Herwoodiin. Ensin 
mainittu rauhallisten illanistujoiden porukkakin 
saapui sitten myöhemmin noin kello neljän aikaan 
perästä taksilla suunnaten suoraan Cabaret’sta 
kiltisjatkoille.

Kaiken kaikkiaan päivä oli jälleen loistava ja 
positiivisessa mielessä mieleenpainuva kokemus. 
Kiitokset tästä kuuluu tapahtuman järjestäjille, joilla 
tapahtuman valmistelutöiden lisäksi työnsarkaa 
riitti myös koko tapahtumapäivälle. Kiitos kuuluu 
myös kilpailun tuomaristolle, jotka pyyteettömästi 
jaksoivat arvostella tulevien konsultinalkujen 
casenratkontataitoja. Mikäli et vielä ole ottanut 
osaa T.I.M.E.S.:iin, suosittelemme sitä lämpimästi 
ensi vuodelle!
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Council Meeting
- Once Again! Teksti ja kuvat:

Kimmo Torvinen

Work hard – Play hard. Siinä eräs ESTIEMin 
motto. Ja parhaiten tämä ylevä päämäärä 

toteutuu ehdottomasti puolen vuoden välein 
järjestettävässä yleiskokouksessa, jota siis 
Council Meetingiksi (CM) kutsutaan. Mitä 
ihmettä siellä sitten tehdään? Oikeasti jotain 
töitä?! Ja miksi sieltä palaavat henkilöt ovat 
aina puoli viikkoa paluun jälkeen koomassa?

Tällä kertaa matkaan lähti kolmen hengen dele-
gaatio, varsinaiset delegaatit, joita siis on kaksi 
jokaisesta ESTIEMin jäsenjärjestöstä, olivat Indec-
sin kv-toimari Jaakko Sirén ja Managervahvistus 
Janne Kiirikki. Allekirjoittanut on häärännyt kai-
kenlaisissa toimissa ja ansaitsi paikkansa sen 
perusteella. Kyllä tällä porukalla saadaan pidettyä 
Tampere Euroopan kartalla! Yleensä Tampere ei 
sano suurimmalle osalle maailman ihmisistä mi-
tään, mutta ESTIEMissä asia ei ole näin.

Jaakon kanssa lensimme Bremeniin jo pari päivää 
ennen varsinaista alkupäivää katsastamaan 
paikkoja etukäteen ja hiomaan strategiat kuntoon. 
Lennot olivat tosin erityisen kalliit, suora Ryanair-
yhteys Tampereelta yksi sentti per suunta. Verot 
ynnä muut maksut toki lisäksi, mutta siltikään hinta 
ei, toisin kuin lentokone, pilviä hiponut! Tiesittekö 
muuten että Bremenin lentokenttä sijaitsee vain 
parin kilometrin päässä kaupungin keskustasta? 

Rakennuksesta ulos astuessa hämmästys oli suuri, 
kun päätyikin saman tien vilkkaalle kadulle… 
Myös hostellin, jossa majoituimme, sijainti oli 
loistava. Joen toisella rannalle sijaitsi Beck’s olutta 
valmistava tehdas ja ihana maltaan tuoksu leijui 
ilmassa!

Työosuus Council Meetingissä jakautuu kahteen 
erilaiseen osaan. General Assembly (GA) on 
tapaamisen virallisin osuus, siellä kaikille noin 
170 paikalla olijalle esitellään eri projektien ja 
komiteoiden kuulumiset, hallituksen raportit sekä 
kaikki asiat, joista äänestetään (sääntömuutokset, 
uudet jäsenet, henkilövalinnat). Usein myös 
sponsorit pitävät esityksiä. Toisaalta varsinainen 
työskentely 170 ihmisen voimin samaan aikaan 
on hyvin tehotonta eli osa ajasta toimitaan 
pienemmissä working groupeissa (WG), joista 
osallistujat voivat valita mieleisensä. Jos Vision tai 
TIMES projekti Euroopan tasolla tai yritysyhteistyö 
kiinnostaa, löytyy näille ja monille muille oma 
working groupinsa. Lisäksi järjestetään koulutuksia 
Local Responsibleille (kuten Indecsin kv-vastaava), 
uusille tulokkaille jne. Eli ihan oikeaakin asiaa 
ohjelmassa on täysien päivien verran!
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Mutta työtähän on vain 8-10 tuntia päivässä. Eikö 
aikaa nukkumiselle ole täysin riittävästi? Tullaan 
edellä mainitun moton toiseen kohtaan, Play hard. 
:) Maha kurnii jo eli on aika rentoutua päivällisen 
merkeissä. Ja kylläpä Bratwurst ja saksalainen 
olut on hyvä yhdistelmä! On aika keskustella 
hieman rennommin ja tutustua päivän aikana 
tavattuihin ihmisiin tarkemmin. Loppuillasta sitten 
bileet ovatkin jo täydessä vauhdissa! Epävirallisen 
osuudenkin merkitys ESTIEMin työlle ja oman tiedon 
lisääntymiselle ja networkin kehittymiselle on suuri, 
eikä tätä pidä lainkaan väheksyä. Ja hauskaa pitää 
aina olla!

Council Meeting päättyy viimeisenä iltana 
pidettävään gaalaillalliseen, jossa voi päälleen 
pistää matkalaukussa rypistetyn pukunsa, 
huokaista helpotuksesta kun työrupeama on ohi, 
ja häikäistyä salamavaloista kun kaikki ottavat 
muistoiksi vielä viimeiset valokuvat. Ilta jatkui niin 
pitkälle, että olikin jo aika suunnata lentokentälle, 
josta lento lähti jo heti kuuden jälkeen… Jos 
mahdollista suosittelen välttämään aamulentoja 
gaalaillallisten jälkeen!

Toivottavasti onnistuin hieman valottamaan 
mystistä tapahtumaa, jonne muutama henkilö 
aina silloin tällöin katoaa ja tulee väsyneenä ja 
flunssaisena takaisin. 

In high ESTIEM,
Kimmo
VP of Admin 2008

ESTIEM is an exciting network of open-minded 
students with a professional approach.

The Vision Project is a Europe-wide series of 
seminars organised annually by ESTIEM. Each 
year a new topic is chosen to study the cur-
rent trends and substantial phenomena that 
appear to have a great effect on the European 
economy, business and industry. Vision Semi-
nar Series explores innovative approaches and 
useful tools to understand emerging issues. It 
also encourages communication between stu-
dents and business world.

Individual seminars are organised by different 
local groups throughout the Europe, and each 
of them has a uniqe approach to the general 
theme, which currently is Visionary Marketing. 
In this season the topic was chosen to deal 
with marketing; and especially studying of the 
challenges of competitiveness in the new age 
of Europe.

January 2008

Cambridge, 10th - 15th: Branded - The im-
portance of branding and product design in 
the 21st century

February 2008

Helsinki & Tampere, 11th - 17th: Marketing 
as a part of Corporate Strategy

Trondheim, 19th - 24th: Big thinking in a 
small country

March 2008

Grenoble, 25th - 30th: Marketing in the white 
gold

Linköping, Mar 30th - Apr 3rd: Functional 
Sales - a new marketing concept

April 2008

Eindhoven, 18th - 23th: Marketing of high 
innovative products

May 2008

Warsaw, 7th - 11th: Promotion and adver-
tisement in production companies

BOARD 2008
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Kolmen killan SuperHyperJättiJenkkisitsit 
järjestettiin 15. marraskuuta Länsi-Tampe-

reella. Juhlapaikkana oli Juveneksen ehkä 
syrjäisin toimipiste ja monelle entuudestaan 
tuntematon Juvenes ravintola Pyynikinhovi. Ra-
vintolan sisäänkäynti sijaitsee ison punatiilisen 
rakennuskompleksin sisäpihalla, eikä sinne ihan 
helpolla löytänyt. Kaikki kuitenkin ehtivät ajoissa 
paikalle, osa jopa reilu puolituntia etuajassa, 
sitsien alkua kun oli lykätty puolella tunnilla vain 
muutaman vuorokauden varoitusajalla.

Paikalle saapui lehmipoikia ja –tyttöjä, 
sekä punaniskoja että räppäreitä ja kolme 
presidenttiäkin (ilmeisesti taas jotain sekaannusta 
ääntenlaskussa...). Alkuperäisiä amerikkalaisia ei 
ainakaan toimittajien silmiin sattunut eikä mel-
koisen suurta osuutta väestöstä edustavia trailer 
parkkien asukkeja. Kaikkiaan neljä aineryhmää 
oli edustettuna, Indecsiläiset, Luuppilaiset, Staa-
bilaiset ja pari Boomariakin.

Lämmin ruokamme pannupizza tosiaan oli 
lämmintä, eikä meinannut millään jäähtyä. On-
neksi presidentit käyttivät hyväksi oligarkiaansa 

ja keksivät lennosta uusia sitsisääntöjä. Niiden 
voimalla saatiin aikaan parinkymmenen viattoman 
letkajenkka-joukkopunisment, ja lopulta pizzatkin 
kylmäksi. Jälkiruokana oli tietysti kahvi donitsilla. 
Donitseja jäi melkoisesti kyllä syömättä, mutta sitä 
mukavampi ja piristävä yllätys oli jälkiruokaviski 
(kai se oli yleisessä jaossa, kun kerran tarjoilija 
toi). 
 
Toinen joukkopunishment kääntyi wrestlingiksi. 
Tuolin käyttö painivälineenä kostautui särkyneenä 
lamppuna. Paikalla ollut vartija kaiveli jo 
pippurisumutetta ja nainvanvania, mutta lopulta 

Juhlat isolla meiningillä
- jättijenkkisitsit Teksti: Jussi Lehtonen ja 

Mikko Hoikkanen (+kuvat)

suurempia toimenpiteitä ei tarvittu.

”Viimeinen linja-auto lähtee seitsemän minuutin 
päästä.” Toastit venyttivät sitsit äärimmilleen, ja 
whoom, yhtäkkiä kaikilla oli paniikinomainen kiire. 
Linja-auton, muutaman taksin ja selvän kuljettajan 
ja auton voimin kaikki juhlijat saatiin jatkoille 
Kolmioihin.

Juhlat jatkuivat Kolmion merkeissä Cabaressa, ja 
meno oli korvia huumaava.

Lopulta ilta päättyi ja kaikki sitseilijät löysivät 
kotiinsa, tai edes jonkin toisen kotiin. Ensi vuonna 
onkin sitten varmaan once again Jenkkijättisitsit!

S
it

S
it

Lehmitytöt! (Brokeback Valley)

Toasteina Kunnianarvoisat Amerikan presidentit

 Kuva: Villle Litmo
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Yleistys eli stereotypia tarkoittaa joidenkin 
yksittäisten asioiden tai ilmiöiden käsittämistä 
ryhmäksi eli joukoksi, jonka jäsenillä on sa-
mankaltaisia piirteitä. Yleistys koetaan kielteiseksi, 
kun sillä muodostetaan liian samansisältöinen kuva 
kaikista jonkun ihmisryhmän jäsenistä vain pienen 
otoksen perusteella.

Tämä oli lähtökohtana, kun Killan puheenjohtaja 
Jaakko ”jumala” Marila ehdotti, että mitenkä 
olisi pikku pirskeet Jyväskylän suunnalla. 
Tapahtuma olisi Stereotypiasitsit, järjestäjänä 
Pörssi ry, eli Jyväskylän yliopiston kauppatieteiden 
opiskelijoiden ainejärjestö.  Kutsu oli tullut Pörssin 
Projekti- ja NESU-vastaava Anna Hartikaiselta. 
Mahtava tilaisuus laajentaa omaa ystäväverkostoa 
ja kasvattaa Indecsin tunnettuutta ja antaa hyvää 
kuvaa teekkareista, joten sinne siis. 

Siis aluksi olisi keksittävä meille sopiva stereotypia. 
Täysin järjettömien päätelmäketjujen jälkeen 
päädyimme Olympos-vuoren asukkeihin eli Kreikan 
jumaliin. Yhteys jumaluuden ja stereotypioiden 
välissä saattaa olla hieman kaukaa haettua, mutta 
eipähän olisi ainakaan muilla samaa puvustusta, 
joten idea oli naulattu pöytään. Siispä lakana 
ympärille laakerinseppele kypäräksi ja Jyväskylän 
junaan mars. 

Roolit asettuivat kuin lapaset käteen. Jaakko 
omaksui ylijumala Zeuksen aseman ja minä 
puin päälleni viinin jumalan Dionysoksen viitan. 
Jumalkaskut lentelivät ravintola Vaunussa, 
ja pian emme enää muistaneet, että olemme 
pohjimmiltamme joskus olleet kuolevaisia. Näin 
saavuimme Jyväskylään, enkelten kaupunkiin, 
jonka naiset ovat kuin suoraan Milon Venuksesta 
syntyneet ja miehet Spartan parhaimmistoa, ja 
jossa koivujen mahla virtaa viininä. 

Sitsipaikkana oli Giggling Marlin, viihtyisä yökerho, 
jossa olivat myös jatkot. Paikalle oli kertynyt 
monia ihmismalliyleistyksiä, muun muassa 
suomalaisia hiihtäjiä ja formulafaneja, Amerikan 
lehmipoikia, jääkiekkoilijoita, homoruotsalaisia, 
vapaamielisiä hippejä, lentäjiä, salkkumiehiä sekä 
kuolettava ninjapinja. Sitsiväestössä oli myös 
kansainvälistä väriä, eli vaihto-opiskelijoita ainakin 
Venäjältä sekä Espanjasta. Suurin osa osallistujista 
oli kauppatieteiden opiskelijoita, ja ainoasta teknil-
lisestä edustuksesta vastasimme minä ja Jaakko. 
Kuitenkin nopeasti selvisi, että teekkaritkin so-
peutuvat lämminhenkisten kauppatieteilijöiden 
joukkoon.

Sitsien toimintamalli oli tutun teekkarimainen, 

laulua ja virvoitusjuomia riitti, panismentit lentelivät 
ja ruoka syötiin kylmänä. Häpeärangaistuksiin 
kuului esimerkiksi banaanin vaatettamista 
kumiasuun, luonnenäyttelemistä sekä kielillä 
puhumista. Toasteina toimivat maajussi sekä nörtti, 
jotka kertoivat totuuksia ihmisten yleistetyistä 
paradigmoista ja pitivät järjestystä yllä kunnes 
juopuivat. Aluksi toastit puhuivat sujuvaa suomea 
sekä vaihto-opiskelijat huomioiden värikästä 
englantia, jopa hieman espanjaa sekä venäjää. 
Illan mittaan sujuvuus vaihtui sumeaksi, ja 
englanti enintään kahden sanan lauseiksi, mutta 
kaikki tuntuivat ymmärtävän toisiaan, seurallisuus 
oli käsin kosketeltavaa ja rakkaus leijui ilmassa. 
Yksi illan kohokohdista oli Indecsin tarjoama 
laululeikkiesitys, jossa siteerasimme kylän 
kovimman heebon ja paikallisen jumalhahmon 
Matti Nykäsen lentäviä lauseita sekä lauloimme 
Mäkimies-biisin. Det var den bästä, bästa vi har hört! 
Muut ainejärjestöyhdistykset yrittivät vimmatusti 
vastata haasteeseen, mutta yritykseksi se myös jäi. 
Loppuilta oli kohtalaisen loputon, ja siihen sisältyi 
sankaritekoja, hyväntekeväisyyttä, naisseikkailuja, 
puissakiipeilyä ja kevyttä liioittelua.  

Kokonaisuudessaan ilta oli aivan loistava, ja 
nimettömiä naamoja, naamattomia nimiä sekä 
ennen kaikkea nimellisiä naamoja jäi käteen satoja, 
ellei tuhansia. 

Seikkailusitsit Jyväskylässä
- stereotypioita Teksti: Jesse Valtanen

S
itS

it
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  Teksti ja kuvat: 
Pekka Paaskunta
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KV –toimistosta, haavista ja Infacton vanhoista 
numeroista on löydettävissä kymmeniä ja kym-

meniä matkaraportteja kaikista vaihto-opiskelu 
–kohteista. Näistä miltei kaikki noudattavat samaa 
kaavaa, eli pitävät sisällään osuudet, kuten lähtö-
selvitykset, tietoa kursseista ja ylettömät määrät 
kehuja, miksi kannattaa lähteä vaihtoon ja miksi 
juuri kyseiseen kohteeseen. En viitsi kirjoittaa jo 
kirjoitettua uudestaan, joten alla hieman erilainen 
lähestymistapa kuulumisten raportoimiseen.

Eli moi, olen Pekka ja Malesian (Penang) vaihto-
ohjelmani ”tänään jäljellä”-luku on 44 päivää 
(huom. kirjoitettu lokakuussa). Koska kohtuutto-
man kuuma ja kostea ilmasto on vetänyt yleensä 
niin vuolaat runosuoneni tukkoon, päätin lähettää 
matkaraporttini haastattelumuotoisena, enkä niin-
kään proosana. Alla on siis hieman mietteitäni itse-
ni haastattelemana.

* Miksi olen vaihdossa?

Sosiaalisten paineiden vuoksi, eli kaikki kaveritkin 

lähtivät ja samalla saivat minut vakuuttuneeksi 
siitä, että kansainväliset kokemukset ovat tärkeitä 
työ- ja henkilökohtaisessa elämässä. Olen edelleen 
vakuuttunut asiasta.

* Miksi olen Malesiassa?

Ensisijaisesti sen takia, että Malesia on kaukana 
ja täällä on lämmintä ja halpaa. Toiseksi, koska 
Malesiaan oli ilmeisen korkeat valintakriteerit, tein 

johtopäätöksen, että suuri hakijajoukko ei voi olla 
väärässä. Tein mielestäni hyvän valinnan.

* Mitä olen täällä tehnyt?

Olen pääasiassa reissannut, shoppaillut, syönyt 

Kuulumisia Kaakkois-Aasiasta
- reissailua ympäriinsä
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ja urheillut. Opiskelusta ei paljoa ole jäänyt 
käteen, sen sijaan matkustelu on avartanut maail-
mankatsomusta tavalla, jota en olisi osannut 
ennakoida. Kaappi on täynnä ties mitä roinaa 
mittatilauspuvuista borneolaisiin alkuasukasveis-
toksiin. Pihan uima-allas on ollut melko ahkerassa 
käytössä ja olen maistanut todella montaa uutta 
maistuvaa ruokalajia. Siltikin äidin perunamuusista, 
kirjolohesta ja aina niin kliseisestä ruisleivästä 
voisin pulittaa tällä hetkellä pienen omaisuuden.

* Missä olen käynyt?

On tullut reissattua melkoisesti ja nähtyä kai-
kenmoista. Suurin osa vaihto-opiskelijoista tuntuu 
keskittyvän rantakohteiden valloittamiseen, mut-
ta Kaakkois-Aasiassa on aika paljon muutakin 
nähtävää.

Auringonnousu Mount Kinabalun huipulta (4100m) 
kahden päivän patikoinnin jälkeen, maailman 
suurimmat uskonnolliset rakennelmat (Angkor 
Wat) Kambotzan viidakoitten keskellä, maailman 
korkeimmat kaksoistornit iltavalaistuksessa, vii-
dakkovaeltelua Camerunin ylämailla, palmujen 
siluetit Thaimaan rannalla auringon laskiessa ho-
risonttiin. Nämä vain muutamana ”highlightina”.

* Mikä on ollut parasta vaihtoaikana?

Mount Kinabalun valloitus ja intialainen tandorika-
na. Lisäksi valehtelisin jos väittäisin etteikö tyt-
töystävän kanssa ollut mukavaa lojua tyhjällä ran-
nalla Koh Taolla, Thaimaassa.

* Mikä on ollut ikävintä vaihtoaikana?

Vaihtariporukan alkoholiorientoituneisuus, tyh-
myyden tiivistyminen joukossa ja tästä johtuva oma 
keskivertoa pienemmäksi jäänyt suhdeverkosto.

* Mikä on ollut erikoisinta vaihtoaikana?

Muutama asia joka liittyy tiettyyn uskontoon. En 
pysty valitettavasti tässä artikkelissa asiaa tar-
kemmin kuvailemaan, ties vaikka joku ääriryhmä 
suuntaisi Boeingin päin presidentin linnaa.

”Malesian  tulliviranomaiset ovat erittäin
tarkkoja varsinkin huumausaineiden suh-
teen. Malesiassa huumausainerikokses-
ta seuraa kuolemantuomio. Pornografian 
tuominen maahan on myös kiellettyä.” 

”Turvallisia keskustelun aiheita ovat mm. 
perhe, urheilu ja harrastukset. Tabuja 
ovat mm.: kuningas- ja sulttaanihuoneet, 
etnisten ryhmien eriarvoisuus, islamilais-
ten maiden herkkiä kysymyksiä, kuten Is-
rael ja Palestiina. Samoin uskonnollisten 
asioiden kanssa täytyy olla tarkkana.”

http://malesia.net/kaytannon_tietoa/
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  Teksti ja kuvat: 
Petri Rantakokko
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a Olin jo miettinyt pitkään vaihtokohdettani, ja kos-
ka olin jo monta kertaa opetellut ja unohtanut 

saksan kielen päätin suunnata saksaa puhuvaan 
maahan. Kielellisen rajauksen perusteella ei jäänyt 
montaa maata valittavaksi ja Saksan ollessa iso ja 
mielenkiintoinen valitsin sen. Berliiniin tutustuin jo 
vuotta aiemmin Interrail-reissulla ja kaupungista 
jäi todella hyvä kuva, ja mielenkiintoista näkemistä 
riitti pidemmäksikin aikaa. Saksassa on ilmeisesti 
vallallaan pohjoinen-etelä vastakkainasettelu, 
johtuen osittain maan taloudellisen hyvinvoinnin 
epätasapainosta. Kuvani Saksan eteläosista huokui 
konservatiivisuutta ja liian perinteisiä kyläyhteisöjä, 
joten päätin suunnata matkani pohjoiseen, ja sen 
helmeen Berliiniin. 

Olin jo päättänyt, että en ota huonetta opiskelija-
asuntolasta, sillä halusin asua Berliinissä WG:
ssä eli soluasunnoissa paikallisten kanssa. Vaikka 
katselin kämppää netistä käsin jo Suomesta, lähdin 
seikkailumielellä ilman tietoa kämpästä kohti 
Berliiniä. Pian kaupungilla pyörittyäni löysinkin 
täydellisin kämpän tarpeisiini :) pieni huone 
suuressa solussa, jossa lisäkseni viisi natiivia! 
Kämppisten kanssa tutustuikin sitten ihan eri lailla 
Berliiniin ja sen vivahteisiin.

Kaupunki

Berliini on monisyinen ja moderni kaupunki, johtuen 
sen uniikista historiasta jaettuna kaupunkina. Lisää 
vivahteita kaupunkiin tuo ulkomaalaistaustaisten 
asukkaiden runsas määrä – turkkilaisten määrällä 
mitattuna Berliini on maailman kolmanneksi 
suurin turkkilainen kaupunki! Toisen puolen kau-
punkiin tuo pääkaupunkistatus, jonka johdosta 
kaupunkiin on keskittynyt hallinto sekä useiden 
saksalaiskonsernien päämajat.. 

Kulttuuritarjonnaltaan Berliini on todella moni-
puolinen – lukuisat museot, katufestivaalit sekä 
tietenkin klubit ja toinen toistaan erikoisemmat 
kapakat tarjoavat viihdettä jokaiseen makuun. 
Monien baari-iltojen huomasin käyvän kaupun-
gin itäosiin, jossa nuoriso ja boheemimpi tai-
telijayhteisö tapaa viettää aikaa iltaisin. Länsiosa 
on iltaelämän suhteen köyhempi ja Länsi-Berliinin 
konservatiivisempi osa eroaa selvästi muurin 
itäpuolelle jääneistä alueista. 

Saksa on kuuluisa mahtavasta byrokratiakoneesta, 
joka voi lannistaa helposti sen uhmaajan. Vaikka 
eri konttorit niin koulussa kuin kaupungintalollakin 
tulivat tutuiksi, ei hallinnolliset asiat silti 
ylitsepääsemättömiä olleet. Pankkijärjestelmä 
Saksassa on suoraan 80-luvulta, eikä esimerkiksi 
Visaa hyväksytty maksuvälineeksi monissakaan 
paikoissa suurtavarataloja lukuunottamatta. 

Opiskelu

Kouluni, eli Technische Universität Berlin, sijaitsi 
keskeisellä paikalla kaupungissa, mikä helpotti 
paljon koulun ja vapaa-ajan yhteensovittamista. 
Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta en koululla 
suomalaisiin törmännyt, mitä pidin positiivisena 
asiana. Suoritin pari saksan kielikurssia sekä 
neljä pääaineeseen sopivaa kurssia, joiden 
taso oli yllättävän hyvä. Valitsin kursseja, jotka 
sisälsivät paljon case-tapauksia ja ryhmätöitä, 
joten ensimmäistäkään kirjaa ei tullut luettua 
reissun aikana. Samalla eliminoin kaikki tenttini, 
sillä arvosanat tulivat suoraan case-harkoituksista. 
Tällöin tenttikausi oli hauskempi viettää kuumien 
tenttisalien sijaan Biergartenissa nauttien 
virvokkeita hyvien ystävien seurassa.

Ich bin ein Berliner!
- uutta joka päivä
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“TTY pyrkii siihen, että mahdollisimman moni opiskelija suorittaisi osan tutkin-
nostaan ulkomaisissa yliopistoissa. Opiskelua ulkomailla tuetaan stipendein. 
TTY:lla on opiskelijavaihtosopimus n. 170 yliopiston kanssa mm. seuraavissa 
maissa: Australia, Japani, Kanada, Kiina/Hong Kong, Malesia, Meksiko, Po-
hjoismaat, USA ja Venäjä sekä kaikissa EU/EEA-maissa, joista suosituimpia 
ovat olleet Saksa, Itävalta, Espanja, Tsekki, Unkari ja Iso-Britannia.”

Yleishaku koko lukuvuodelle on alkanut. Se päättyy helmikuun puolessa välis-
sä. Missä itse haluaisit seikkailla ensi syksynä?  

Vapaa-aika

Koulu tarjosi monipuolisen liikuntavalikoiman aina 
purjehduksesta seinäkiipeilyyn sekä joogasta 
kanoottiretkiin. Kurssit olivat kohtalaisen edullisia 
ja osallistujia oli yleensä paljon. Lisäksi Tiergarten 
tarjoaa hyvän paikan lenkkeilylle keskellä kau-
punkia ja muutenkin urheilupaikkoja löytyi, tosin 
useamman S-junapysäkin päästä koululta. Itse 
hyödynsin koulun kuntosalia, joka oli vasta uusittu 
ja se sisälsikin monipuoliset ja uudet laitteet juok-
sumatoista lähtien.

Berliinissä tutustuin lukuisiin erityyppisiin 
ravitsemusliikkeisiin tarkoituksena kartoittaa il-
taelämän kirjo. Ja kyllä sieltä kaikki spektrin 
värit löytyivätkin, aina valtavista teknoluolista 
tunnelmallisiin jazz-klubeihin. Kävin lisäksi mo-
nissa konserteissa, sillä Berliinissä vieraili suuri 
juokko maailmantähtiä, jotka eksyvät liian harvoin 
Suomeen asti. Ulkona syöminen oli kohtalaisen 
halpaa, 10e sai hyvän aterian ja pari oluttuoppia 
usein hyvin monipuolisesta tarjonnasta. Oluen 
hinnat olivat myös kohdallaan, 3e kalliimpaa olutta 
sai hakemalla hakea, tosin drinksut sun muut 
olivat Suomen hinnoissa. Erilaiset makkarat eli 
paikalliskielellä ”Wurst” näyttivät nauttivan suurta 
kansansuosiota jokaisen demografisen viiteryhmän 
joukossa kebabin ohella.

Kaiken kaikkiaan Berliini on loistokohde vaihtoon 
ja tarjoaa uutta ihmettelemistä jokaisena päivänä. 
Saksalaisuuden ja kansaivälisyyden sekä uuden ja 
vanhan keskellä Berliini loistaa monimuotoisena 
kaupunkina, johon itse tulen varmasti palaamaan 
lähitulevaisuudessa. 

Kuva: Pekka Paaskunta
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Tampereelta löytyy paljon erilaisia museoita. 
On niin taiteisiin painottuvia, tamperelaiseen 

elämään kuin ihmisiinkin. Jokaiselle varmasti 
löytyy jotain katselemisen arvoista omien mie-
lenkiintokohteiden mukaisesti. Ei muuta kuin kier-
telemään ja kokemaan erilaisia aistimuksia!

Amurin työläismuseokortteli (Satakunnankatu 
49) - Tampereen asumista ja elämänmenoa vuosilta 
1880-1979 esittelevä museo, jossa sijaitsee myös 
mukava kahvila. Aukioloajat: 6.5.-14.9. ti-su 
klo 10-18. Pääsylippu: €1. Internetissä: www.
tampere.fi/amuri 

Emil Aaltosen museo (Mariankatu 40) - 
Upeissa puitteissa Pyynikinlinnassa Emil Aaltosta 
yksityishenkilönä, liikemiehenä ja kansallisena 
kulttuurin ja tieteen tukijana esittelevä (l. teollisuus- 
ja taidehistoriallinen) museo. Aukioloajat: 1.9.-
31.5. ke 12-18, la-su 12-16; 1.6.-31.8. ke 12-18, 
to, la-su 12-16. Pääsylippu: €2. Internetissä: 
www.pyynikinlinna.fi/museo

Hiekan taidemuseo (Pirkankatu 6) - Pääasiallisesti 
suomalaisesta taiteesta 1850-luvulta eteenpäin 
ja ulkomaalaisesta taiteesta vuosilta 1630-1910 
koostuva kultaseppä, teollisuusneuvosto ja keräilijä 
Kustaa Hiekan kokoelma on esillä hänen nimeään 
kantavassa kotimuseossa. Nähtävillä on myös 
mm. hopeaa ja huonekaluja. Aukioloajat: ti, to 
15-18; ke 15-19; su 12-15. Pääsylippu: €3. 
Internetissä: www.hiekantaidemuseo.fi

Kenkämuseo (Veturi-
aukio 4; Vapriikki, 
Tampellan alue) - Tu-
hat teollisesti valmistet-
tua kenkää nähtävillä 
Vapriikissa. Näyt-
tely itsessään on 
kansainvälisestikin mer-
kittävä. Voit myös itse 
päästä opettelemaan 
kengäntekoa tietokone-
pelillä sekä tutustua 
tamperelaisiin kenkäteh-
taisiin tietokannassa. 
Aukioloajat: ti, to-su 10-18; ke 11-20. 
Pääsylippu: €1. Internetissä: www.tampere.fi/
vapriikki/nayttelyt/pysyvat/kenkamuseo.html

Kivimuseo (Hämeenpuisto 20; Tampereen 
kaupunginkirjasto) - Näytteillä kaikki tärkeimmät 
jalo-, koru- ja keräilykivet sekä suomalaiset 
rakennus- ja malmikivet. Myös fossiileita voi 
päästä katselemaan. Lisäksi kiveä myydään. 

Aukioloajat: ti-pe 9-17, la-su 10-18; 1.6.-31.8. 
ma 9-17. Pääsylippu: €4. Internetissä: www.
tampere.fi/kivimuseo

Lauri Viidan museo (Portaanpää 8) - Kuuluisan 
tamperelaisen runoilijan/kirjailijan lapsuudenkoti 
on muutettu hänestä kertovaksi museoksi. 
Aukioloajat: 1.5-16.9. su 12-15; 30.6.-18.8. 
la 12-15. Pääsylippu: €2. Internetissä: www.
lauriviitaseura.org

Lenin-museo (Hämeenpuisto 28) - Leninin 
johdolla venäläisten vallankumouslaisten vuosina 
1905-1906 kokoontumissali on muutettu Leninistä 
ja Venäjän vallankumouksen historiasta sekä 
Leninin suhteista Suomeen kertovaksi. Lisäksi 
museossa voit ostaa Lenin-aiheista tavaraa 
tai osallistua seminaareihin, yleisöluentoihin, 
elokuvaesityksiin, keskustelutilaisuuksiin tai 
kirjallisuusiltoihin. Aukioloajat: ma-pe 9-18, la-
su 11-16. Pääsylippu: €2. Internetissä: www.
lenin.fi

Mediamuseo Rupriikki (Väinö 
Linnan aukio 13) - Mediamaailma-
aiheisessa museossa voit mm. 
pelata interaktiivisia pelejä, 
testata monia toimittajataitojasi, 
tutustua Neiti Aikaan tai 
kuunnella vanhoja radio-ohjelmia. 
Aukioloajat: ti-su 10-18. 
Pääsylippu: €1. Internetissä: 
www.tampere.fi/mediamuseo

Museokeskus Vapriikki (Alaverstaanraitti 5) 
- Maakunnan historiaa kivikaudelta nykyaikaan 
esittelevän näyttelyn lisäksi löytyy vaihtuva-aihei-
nen näyttely. Lisäksi tiloissa toimivat Kenkämuseo 
ja Suomen Jääkiekkomuseo sekä museoravintola 
Valssi että museokauppa Vinssi. Aukioloajat: to-
su 10-18, ke 11-20; kesä-elokuussa ma 10-18. 
Pääsylippu: €1-3. Internetissä: www.tampere.
fi/vapriikki

Muumilaakso (Hämeen-
puisto 20 /Tampereen 
kaupungin-kirjasto) - 
Ihania Tove Janssonin 
a lkuperä iskuvi tuks ia, 
kolmiulotteisia kuvaelmia 
ja multimediaohjelmia 
sisältävän näyttelyn 
vetonauloja on Muumi-
talo. Lisäksi muumiai-
heisen tavaroita voi ostaa 
kauppapuodista. Aukiolo-

Kulttuurikokemuksia
- museoita laidasta laitaan Teksti: Anna Kaunonen
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ajat: ti-pe 9-17, la-su 10-18; kesällä ma 9-17. 
Pääsylippu: €1. Internetissä: www.tampere.fi/
muumi

Sara Hildénin taidemuseo (Särkänniemi) 
- Vaihtuva-aiheisia taidenäyttelyitä voi käydä 
ihastelemassa Särkänniemessä. Aukioloajat: ti-
su 11-18. Pääsylippu: Särkänniemen lippuissa; 
muulloin €1-3. Internetissä: www.tampere.fi/
sarahilden

Suomen Jääkiekkomuseo (Alaverstaanraitti 
5; Vapriikki) - Euroopan suurin jääkiekkomuseo 
esittelee muutakin kuin Ilveksen ja Tapparan 
historiaa. Näytteillä on siis Suomen ja muiden 
maiden jääkiekkohistoriaa pelivarustein, kuvin, 
palkinnoin ja muistoesinein. Aukioloajat: ti, to-
su 10-18, ke 11-20; kesä-elo-kuu ma 10-18. 
Pääsylippu: €1. Internetissä: www.tampere.fi/
jaakiekkomuseo

Suomen nyrkkeilymuseo (Aleksanterinkatu 26 
B) - Nykkeilyvälineistöä, valokuvia ja muuta Suo-
mesta ja kansainvälisiltä areenoilta. Aukioloajat: 
sopimuksesta. Pääsylippu: vapaaehtoinen.

Taiderakennus TR1 (Väinö Linnan aukio 
13) - Monipuolisesti kuvataidetta, muotoilua, 
valokuvaa ja median historiaa esittelevä museo. 
Museosta löytyvät näytteilyitä niin Grafiikanpaja 
Himmelblaulta, Mediamuseo Rupriikilta, Nukke- 
ja pukumuseolta, Pirkanmaan muotoilu- ja 
taideteollisuusyhdistys Modus ry.:ltä, Tampereen 
Nykytaiteen museolta ja Valokuvakeskus 
Nykyajalta. Aukioloajat: ti-su 10-18. Pääsylippu: 
€5. Internetissä: www.tampere.fi/tr1

Tampereen siirtolapuutarhamuseo (Hatan-
pään siirtolapuutarha) - Museo esittelee nimen-
sä mukaisesti siirtolapuutarhan historiaa. Auki-
oloajat: kesäsunnuntaisin 13-16. Pääsylippu: 
- Internetissä: -

Tampereen taidemuseo / Pirkanmaan alue-
taidemuseo (Puutarhakatu 34) - Vaihtuva-
aiheisia taidenäyttelyitä voida käydä ihastelemas-
sa Pyynikintorin läheisyydessä. Aukiolojat: ti-su 
10-18. Pääsylippu: €2. Internetissä: www.
tampere.fi/taidemuseo

Teiskon museo (Teiskon kirkko) - Teiskoa 
ihmettelemässä voi käydä kaupunginosan kirkolla. 
Aukioloajat: 10.6.-12.8. ke-to, su 11-16. 
Pääsylippu: €1. Internetissä:-

Tekstiiliteollisuusmuseo (Väinö Linnan 
aukio 8) - Tällä hetkellä tekstiiliteollisuusmu
seossa voi käydä tutustumassa Väinö Linnan 
vaiheisiin Finlaysonin puuvillatehtaan työläisenä 
vuosina 1938-1955. Mallia voi ottaa esimerkiksi 
vessassa kirjoittamisesta. Aukioloajat: ti-su 
11-18. Pääsylippu: €4. Internetissä: www.
tyovaenmuseo.fi/nayttelyt/tekstiiliteollisuusmuseo
Työväenmuseo Werstas (Väinö Linnan aukio 8) 

- Sosiaalihistoriaan, työväenperinteeseen ja työn 
historiaan perehtynyt museo löytyy Finlaysonin 
alueelta. Pysyvänä näyttelynä on höyrykonemuseon 
näyttely. Aukioloajat: ti-su 11-18. Pääsylippu: 
€4. Internetissä: www.tyovaenmuseo.fi

Vakoilumuseo (Satakunnan-
katu 18) - Hieman ehkä tylsän 
museon vetonauloina ovat 
erilaiset vakoiluun liittyvät alan 
laitteet: salakirjoittimet, valheen-
paljastimet, aseet, vakoilu-
kamerat ja kuuntelulaitteet.
Lisäksi voi tutustua vakoilun 
historiaa ja nykypäivään, esimer-
kiksi tunnettujen agenttien avul-
la. Aukioloajat: 1.1.-31.5. ja 1.9.-31.12. ma-
pe 12.18, la-su 11-17; 1.6.-31.8. ma-la 10-18, 
su 10-16. Pääsylippu: €5. Internetissä: www.
vakoilumuseo.fi

Varalan liikuntamuseo (Varalankatu 36) - 
Naisvoimistelun historiaan erikoistunut museo 
löytyy vanhasta huvilarakennuksesta Varalan 
urheiluopiston alueelta. Aukioloajat: kesä-
elokuussa ti 18-20. Pääsylippu: €1. Internetissä: 
www.varala.fi

Velaatan maitolaiturimuseo 
(Velaatantie 551) - Maailman pie-
nimmässä museossa voi joka kesä 
ihastella vaihtuvaa näyttelyä. 
Aukioloajat: 1.7.-1.10. päivisin 
9-21. Pääsylippu: ilmainen. In-
ternetissä: www.uta.fi/~titima/
maitoetu.html

Willa MAC (Palomäentie 23) - Tampereen kall-
iimmalla alueella sijaitseva taidemuseo ja galleria 
toimii myös upeana juhlapaikkana. Aukioloajat: 
ke-su 12-18; 21.7.-1.9. la kiinni. Pääsylippu: 
ilmainen. Internetissä: www.snt-group.net/wil-
lamac

Paremman puutteessa

Se ei voi olla vain optimiratkaisu,
jonkin yhtälön lopputulos.

Se ei voi olla vain perässäjuoksemista,
muiden esimerkin seurantaa.
Se ei voi olla vain järkipäätös,

rationaalinen ratkaisu.
Se ei voi olla vain tietty ikä,

jonkin käsikirjoituksen toteutus.
Sen on oltava jotain muuta,

naiivia ja ehdotonta,
lopullista ja pysäyttävää.

A. Laaksonlaita



infacto  4/07 - 36 -

  

Maanantai

Rakas Päiväkirja. Olen tänään täsmälleen saman-
ikäinen kuin äitini oli saadessaan minut. Minun 
iässäni hän oli naimisissa ja vakituisessa työsuh-
teessa, asuntolainaakin oli jo ehtinyt maksaa. 
Luulisin, että hän oli aika onnellinen. Ainakin elä-
mässä oli pysyvyyttä ja ryhtiä. Toisinaan minusta 
tuntuu, että hän oli paljon aikaansaavampi. Minä 
olen aika nynny. Mietin, harkitsen, analysoin ja 
lopulta lykkään lähes jokaista yhtään pysyvämpää 
asiaa elämässäni. En uskalla sitoutua edes sano-
malehden tilaamiseen.      

Ehkä en haluaisikaan mitään koti-idylliä tai tasaista 
viikkorytmiä, saati häitä. Voisin aloittaa ihan ta-
vallisesta ihmissuhteesta. Se ei kai ole paljon ko-
vin paljon pyydetty, rakas Päiväkirja. Tai ehkä 
sittenkin on. Ainakaan sellaista ei todellakaan ole 
näköpiirissä. Kaverit sanovat, että vonkaan liikaa, 
ja että olen todella teennäinen ja ärsyttävä. Voi olla, 
että he ovat oikeassa. Ehkä naiset näkevät lävitseni. 
Tähän on tultava muutos. Tällä päivämäärällä otan 
uudenlaisen lähestymistavan koko asiaan. Uuden 
tavan tukisanoina olkoot aitous, sympaattisuus 
ja epäitsekkyys. Sellaisesta ne tytöt tykkäävät. 
Semmoisista lutuisista ja herkistä runopojista. 
Olen jo kirjoittanutkin muutaman säkeen. En tiedä, 
ovatko ne hyviä, mutta ajatus on tärkein. Nyt täy-
tyy vain levitellä niitä mahdollisimman paljon ja 
ottaa aihe puheeksi.  

Tiistai

Sinne menivät aitoudet ja sympaattisuudet. Voi 
helkkarin helkkari. En oikein tiedä, mistä sekin 
johtuu. Kun aamulla törmäsin ensimmäiseen 
miellyttävään tyttöön koulun käytävällä, kaikki 
tekemäni käytöslupaukset unohtuivat. Samassa 
hetkessä olin se puuta heinää ja huonoja puujalkoja 
viskelevä kovaääninen egoisti kuin aina ennenkin. 
Jostain syystä minulle käy samoin kuin Uuno 
Turhapurolle hänen nähdessään naisen. Minäkin 
suin kuvaannollisesti hiukset taaksepäin, laitan 
typerät valkoiset aurinkolasit ja alan röhkimään. 
Huokaus. Tyttö kyllä kuunteli kohteliaasti juttujani 
ja naurahtikin pari kertaa. Olen kuitenkin varma, 
että pois kävellessään hän ajatteli, että ”On tuo 
Antti ihan hassu, mutta pidemmän päälle varmaan 
ärsyttävä ja pinnallinen.”

Alan pikku hiljaa epäilemään koko lähestymistapani 
järkevyyttä. Vaikka onhan se tavallaan ylevä. 
Tee ihmisille, kuten haluat heidän tekevän si-
nulle. Tai jotain. Noinhan sanoi jo Jeesuskin. 
Toisaalta häntä ympäröineellä yhteiskunnalla kyr-
vähti siihen meininkiin niin pahasti, että kaveri 
ruoskittiin ja naulattiin kakkosneloseen vähän yli 

kolmekymppisenä. Eikä hänelläkään juuri ollut 
naisia. Ehkä pitäisi kuitenkin yrittää jotain muuta.

Eräs hyvä ystäväni on kanssani aivan eri linjoilla. 
Siinä missä omaa naistenlähestymistyyliäni voisi 
kuvailla ujohkoksi ja lapselliseksi, on hän lähinnä 
örähtelevä luolamies. Se näyttää kuitenkin olevan 
tosi toimiva valinta. Muutama vuosi sitten hän 
lävisti korvansa, ja ryhtyi verhoutumaan meikkiin, 
ketjuihin sekä vöihin. Sellaista rokkarigootti-henkeä 
siis. Baarissa ollessamme hän ei yritäkään ottaa 
kontaktia tai hieroa tuttavuutta vastakkaiseen 
sukupuoleen. Päinvastoin. Tavallisesti hän vain 
örähtelee yksisanaisia vastauksia ja on toisinaan 
hyvinkin tyly. Lisäksi hän juo. Ja paljon. Loppuillasta 
hän katoaa näköpiiristä, raahaa ensimmäisen 
vastaan tulleen naisen kanssaan tanssilattialle 
ja sitä myöten kotiin saakka. Vielä silloinkin hän 
on ylimaskuliininen ja lähes aggressiivinen. Kuu-
lemani mukaan hän myös panee kuin katujyrä 
tuntikausia.  

Ehkä naisiin vetoavatkin tuollaiset hikeä tihkuvat 
alfaurokset. Todelliset miestenmiehet. Olen kai ol-
lut liian nöyrä ja kiltti. Minut kohdatessaan naiset 
näkevät vain sen ”hyvän ystävän”, eivät unelmien 
rakastajaa. Tämä taitaa kuitenkin olla ongelma, 
jota ei niin vain korjata. Ainakaan ilman kirurgiaa.    

Keskiviikko

Heräsin jälleen yöllä hippi-invaasioon. He tule-
vat viikoittain kuin riivattuna täsmällisesti puoli 
tuntia ravintola Doriksen sulkemisajan jäl-
keen. He majoittuvat olohuoneen sohvalle, juo-
vat punaviiniä ja keskustelevat rakennusten 
muotokielestä. Heidän mielestään suurin osa 
ennen heidän valaistumistaan tehdyistä taloista 
on ”kammottavia”, ”vastenmielisiä” tai ”dynamii-
kaltaan paskaa”. Minun mielestäni he ovat paskaa. 
Nämä individualismiaan, suvaitsevuuttaan ja omaa 
persoonaansa korostavat yksilöt ovat kaikki sa-
manlaisia. Tai ainakin he pyrkivät sellaisiksi

Tavallisesti kolmantena opiskeluvuotenaan täysin 
tavallinen, mutta piirtämisessä lahjakas, ylä-
asteella kiusattu nuori on viimeistään omaksunut 
arkkarikultin vaatimukset. Hän pukeutuu pääasias-
sa mustaan, käy Yo-talolla ja Doriksessa, juo 12 
kuppia kahvia päivässä, on lopettanut urheilun 
ja laihtunut epäsäännöllisen elämänrytminsä 
ansiosta sopivaksi kireisiin pillifarkkuihin, kasvat-
tanut epäsiistin hiusmallin, opetellut pitämään 
underground-musiikista, hankkinut paksusankaiset 
silmälasit, omaksunut boheemin elämäntavan ja 
maailmankatsomuksen sekä, ennen kaikkea, ope-

Sinkkumiehen päiväkirja 2
Teksti: Antti Laaksonlaita
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tellut uuden kielen. Tässä kielessä yksittäiset sanat 
ovat suomea, mutta niitä pyritään yhdistämään 
siten, että tavallinen ”perehtymätön maallikko” 
ymmärtäisi mahdollisimman vähän ja olisi 
mahdollisimman  vaikuttunut kuulemastaan.  Näin
syntyy ilmaisuja kuten: ”Diagonaalisesti dy-
naamiset massat keskustelevat rytmillisesti 
särkyneen valon ja varjon rajapinnassa.” tai 
”Demokraattisesti tasa-arvoinen kulkukokemus 
tukeutuu koherenttiin eheyteen.” Tätä jargonia he 
sitten väsymättä jauhavat keskenään päivästä toi-
seen, vain sopiakseen kollektiiviseen muottiin ja 
saadakseen päteä. Plussapisteitä saa, jos onnistuu 
kuulostamaan mahdollisimman homolta, vaikka 
seurusteleekin vastakkaista sukupuolta olevan ark-
karin kanssa. Lopuksi he ovat vakuuttuneita, että 
heille on annettu jumalallinen näkemys kauneudesta 
ja elinikäinen valtuutus taistella parempien talojen 
puolesta. Tavallisia ja normaaleja ihmisiä syrjitään 
ja kiusataan surutta. 

En tiedä, miksi jouduin moisen uskonlahkon 
puristuksiin. Ensinnäkin halusin pois Hervannasta. 
Yksikin marraskuu siellä olisi johtanut murtumiseen. 
Toisaalta halusin lääkitä yksinäisyyttäni. Ihmisen 
ei ole hyvä olla yksin, sanotaan. Asuntomme 
onkin hieno ja onhan heistä seuraa. Ehkä tarkoitus 
pyhittää keinot. 
 
Torstai

Tänään oli jälleen opiskelijabileet. Yhdet maailman 
monista opiskelijabileistä. Minähän suuntasin pai-
kalle kuin pommi Hiroshimaan heti yhdentoista 
jälkeen. Tarkemmin sanottuna heti Grooven 
pop-visan päätyttyä. Visailu onkin yksi elämäni 
ehdottomista ilonaiheista. Ja tuo sitä kaivattua 
pysyvyyttä ja turvallisia rutiineja. Joka torstai kello 
yhdeksän voi huoletta luottaa siihen, että tarvitsee 
tuskailla ainoastaan vastauksia kahteenkymmeneen 
kinkkiseen kysymykseen. Todella puhdistavaa.

Itse bileet eivät olleet mitään, mistä epätodennäköi-
set lapsenlapseni koskaan haluaisivat kuulla. Kuulin 
kyllä erään mielenkiintoisen teorian kaveriltani, 
joka myös on sinkku ja jopa itseäni vanhempi. 
Hän taputti olkapäätäni ja totesi, että on hyvä 
että olemme yksinäisiä. Minä tietenkin ihmettelin, 
että mitä hyvää siinä nyt voi olla. ”Katsohan”, 
hän sanoi. ”Jos me seurustelisimme, jotkut kaksi 
muuta nuorta miestä olisivat auttamatta meidän 
tilanteessamme. Eli muilla menee paremmin, kun 
me uhraudumme.” Olin hetken jopa hieman ylp-
eä, sillä tuohan todistaa minun olevan ainakin 
epäitsekäs, jos ei muuta. Samassa hetkessä minua 
lähestyi voimakkaasti huojuva naishenkilö. Olin 
hieman ajatuksissani edellisestä keskustelusta, 
enkä ehtinyt reagoimaan mitenkään ennen kuin 
hän tokaisi: ”Moi. Mä oon Kuopiosta, ja kuopiolaiset 
ovat kaikkein parhaita panemaan. Ymmärrätkö?” 
Vastasin sen enempää miettimättä: ”Aijaa. Mä taas 
oon Riksusta, ja me ollaan aika huonoja.” Lähdin 
välittömästi ulos takomaan päätäni vastapäisen 
tehtaan tiiliseinään.  

Perjantai 

Television katsomisessa ei periaatteessa ole 
mitään vikaa. Tänään vain taas ärsyttää kaikki. 
Etenkin mainokset. ”Katso, kuinka Mobilat imey-
tyy sinne, missä kipu on.” Kuvaruudussa siniset 
kolmiot lentävät kohti punaisena hohtavaa 
pallukkaa, ja muuttavat sen sitten valkoiseksi. Tai 
sitten joku helkkarin CaseiDefensis on kliinisesti 
terveysvaikutteinen jogurtti. No niinpä näkyy. 
Saan siitä näköjään sinisiä palloja, jotka heti 
tukkivat mahassani olevien keltaisten pallojen 
jättämät kolot. Jestas, mitä paskaa. Kuinka 
tyhminä he ihmisiä oikein pitävät? Päätin siirtyä 
aikakausilehtiin.

Lehden pääjutussa Laura Voutilainen tilitti, kuinka 
tantraseksi pelasti hänen avioliittonsa. Minusta 
siinä on jotenkin järkeä. Sitä paitsi se kuulosti 
jännittävältä. Ja se on paljon vähemmän hippiä 
kuin joku jooga. Päätin ryhtyä harrastamaan sitä 
välittömästi. 

Lauantai

Laura Voutilainen olisi voinut jotenkin varoittaa, 
ettei tantrapelleily sovi yksinäisille. Tai ei ainakaan 
minulle. Lehden luettuani painuin saman tien 
makuuhuoneeseen suurin odotuksin. Yritys oli 
kova ja pyrin tosissani saavuttamaan jonkinlaisen 
euforian ja itsehillinnän korkeimman tason. 
Tuloksena oli lähinnä kovin hiljainen ja pitkä yö 
kattoon tuijottaen. Päätin aamulla lähteä lenkille. 
Olen viime aikoina kiinnittänyt aika paljon huomiota 
omaan vartalooni ja sen hyvinvointiin. Äitinikin 
oli tyytyväinen, että pidän itsestäni huolta. En 
kehdannut sanoa, että tulevaa vaimoa vartenhan 
minä sitä teen.   

Sunnuntai

Tänään olen ollut poikkeuksellisen luottavainen, 
että ratkaisu kaikkiin ongelmiin on löytymässä. 
Tunnelin päästä kajastaa sitä kuuluisaa valoa. Olen 
löytänyt sosiaalisen verkostoitumisen ilot. Liityin 
nimittäin Facebookiin muutama viikko sitten. Nyt 
minulla on jo paljon enemmän ystäviä, kuin edes 
tiesin minulla olevan. Minulla on jopa ystäviä, jotka 
olen vain kohdannut joskus ohimennen. En oikeasti 
tiennyt olevani näin vetovoimainen, karismaattinen 
ja suosittu. Kerrankin on paikka, johon voi koska 
tahansa mennä tuntemaan itsensä hyväksytyksi ja 
rakastetuksi. Jotkut ovat jopa lähettäneet minulle 
halauksen tai antaneet minulle pisteitä, koska olen 
niin hot. Tämä on kuin unelmaa. 

Facebookissa voin helposti olla aito, sympaattinen 
ja epäitsekäs. Voin kirjoitella sinne hauskoja juttuja 
ja ottaa omaan profiiliini siistejä, persoonaani 
kuvastavia sovelluksia. Voin myös mainostaa omia 
arvojani, mutta ennen kaikkea sinkkuuttani ja 
kiinnostustani naisia kohtaan. Kerrankin ihmiset 
voivat kohdata minut sellaisena kuin oikeasti olen. 
Sellaisena, mikä ei kasvokkain koskaan onnistu. 
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Arvaa kuka?
- ajassa taaksepäin... Koonnut: Mari Tuomela 

Kuvien otosta on vierähtänyt jo tovi. Tunnistatko keitä niissä on?  Vinkki: he työskentelevät nykyään 
TTY:lla, tuotantotalouden osastolla.   

1. Tommi Mahlamäki 2. Olli Manninen 3. Katja Tornberg 4. Santeri Repo 5. Jorma Mäntynen
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Enpä ollut järin innostunut tuossa vuosi 
takaperin, kun löysin sähköpostistani jälleen 

uuden kutsun kivalle verkostoitumissivustolle. 
Kyseessä oli siis mikäs muukaan kuin sittemmin 
jo lähes megalomaaniset mittasuhteet saavuttanut 
Facebook. 

Mutta mikä tämä Naamakirja siis oikeastaan on? 
Lähteestä riippuen se voi olla jopa työnantajien 
kauhu tai seksirikollisten vaanimapaikka. Pohjim-
miltaan kyse on siis kuitenkin virtuaalisesta 
ystäväkirjasta. Ystäväkirjasta, joka lempivärin ja 
muiden mielenkiintoisten mieltymysten kyselemi-
sen sijaan tarjoaa mahdollisuuden muun muassa 
kuvien ja videoiden jakamiseen. Yhteydenpito sujuu 
vaivattomasti kirjoittamalla kaverin ”seinälle”. Ja 
yhteyttä tulee pidettyä sellaisiinkin kavereihin, 
joista ei muuten ole kuullut vuosiin.

Koukuttavaksi palvelun tekevät kuitenkin ne 
miljoonat pääosin hyödyttömät sovellukset, joita 
jokainen voi lisätä profiiliinsa. On sovelluksia, joiden 
kautta voi kertoa ystävilleen kuuntelemastaan 
musiikista tai lukemistaan kirjoista. On sovelluksia, 
jotka vertailevat ystäviä toisiinsa. On klassisia 
pelejä, kuten Pacman tai Tetris. On uudenlaisia 
pelejä, kuten HoboWars. On visoja ja testejä. On 
sovelluksia, joiden kautta voit lähettää lahjoja tai 
drinkkejä kavereillesi. Ja sitten on niitä sovelluksia, 
joissa voit värisyttää kaverin hamsteria. 

Kaikkien näiden ratkiriemukkaiden sovellusten 
joukosta nousee kuitenkin muutama oikeasti 
hauska oivallus. Erään ideana on antaa ystäville 
superlatiiveja, mikä tarjoaakin uuden kanavan 
sisäpiirin vitsien julkaisemiselle. Ystävien vertailu 
on myös yllättävän hauskaa, sitä kun ei oikein 
oikeassa elämässä kehtaa tehdä. Koukuttavia 
ovat myös tietovisat eri aiheista, joissa voi joko 
osoittaa suuren tietämyksensä tai paljastaa, kuinka 
surullisen paljon oikeasti katsookaan televisiota. 
Muun muassa nämä, helppo yhteydenpito ystäviin 
sekä valokuvien jakaminen nousevatkin Facebookin 
parhaaksi anniksi. 

Ei liene yllättävää, että Facebook on myös mukana 
erilaisissa salaliittoteorioissa. Erään sellaisen mu-
kaan CIA (siis ihan se oikea, ei Chewbacca is 
Awesome –yhteisö) kerää käyttäjistä esimerkiksi 
uskonnollista ja poliittista vakaumusta koskevia 
tietoja. Mikäli tämä pitää paikkansa, olisi kuitenkin 
mielenkiintoista nähdä, kuinka korkealle tilastoissa 
esimerkiksi ”I believe in my cat” nousee uskontojen 
joukossa. 

Mutta myönnettäköön että kilpailijoihinsa ver-
rattuna Facebook on erittäin onnistunut. Ainakin 
sillä mittapuulla, että se on ainoa kaltaisensa 
sivusto, jonne itse muistan käyttäjätunnuksen li-
säksi salasananikin. 

Kirjoittaja on tason 7 hobo sekä Lesser God Frendit-
visassa 45830 pisteellään. 

Ookko mun vampyyri?
- eli asiaa Naamakirjasta Teksti: Iida-Maria Rantanen

  



infacto  4/07 - 40 -

  

It is nowadays not unusual to sit in a bus from 
Hervanta to Keskustori and ear people speaking 
different languages. International students 
influence Tampere and Finland in their own way. 
Some students will stay 8 months for their exchange 
studies and some at least 2 years to pursue their 
master degree or PhD studies. The amount of 
international students is increasing as a result of 
Finland’s motivation to internationalize more. The 
government has set high goals in international student 
percentages which have not yet been achieved.  
 
Therefore, Finnish universities have to react and 
adapt their programs, increasing their market 
value in order to attract more international 
students. The principle of exchange studies is 
clearly focused on the cultural exchanges and 
intercultural competences. Finnish students go 
abroad and international students come to Finland.  
Some of the exchange students might decide to 
stay in Finland to finish their studies or look for 
jobs. The reasons for their extended stay can 
vary from good education possibilities to personal 
ties. A large amount of international degree 
students are whiling to complete their Master 
degree in Finland. In this case there is no previous 
experience of an exchange year in the country.  
 
With such an increase in the amount of 
international students in Finland, clubs supporting 
international experiences are starting to emerge.  
International tutoring has been developed well 
for exchange students and several student clubs 
have been providing them with their services.  
However, if the issues of exchange students 
have been well tackled by the existing orga-

nizations, new concerns are appearing 
with international degree students.  
Tsemppi at the Helsinki University was the first 
club in Finland founded in order to provide 
support to international degree students.  
At Tampere University of Technology, INTO, the 
new international club, addresses the needs 
of exchange and degree students together.  
Its purpose is to build a link between international 
and Finnish students as well as supporting the 
integration efforts between both communities.  
In order to improve inter cultural competences 
international students and Finnish students should 
gain knowledge about the culture and people they 
are surrounded by. 
 
INTO organises events such as cottage weekends, 
Campus Olympics, The Love Boat to Stockholm 
and language groups to get to know each other 
and the country they are living in. Students who 
plan to stay more than two years should especially 
be motivated to learn Finnish in order to improve 
their career chances and their well being in Finland.  
The club provides information about social, 
educational and work relations as well and tries 
to give the students a voice in the university’s 
political life. However, it is important to motivate 
the international students themselves as well to 
take action. It is desired that the events of the club 
are organised by Finnish and international students 
together. All those offers are only possible with the 
amazing help of our members. As in any club there 
are a lot of different positions suiting everybody’s 
interests for internationals as well as Finns. Have 
you ever done accounting in English? Are you 
interested in managing projects with people of 
different cultures? Here would be your chance.

INTO and other international clubs such as AIESEC, 
BEST and EESTEC are not the only way to get 
international. Indecs guild has shown during the last 
years that they are interested in the international 
students as well for example by including them 
in their events. Fortunately Indecs is not the only 
guild with this attitude, also a lot of clubs at TUT 
welcome international students. Supporting the 
international thought within a club or a guild is as 
valuable as supporting INTO. Therefore you are 
most welcome to join the international world either 
through INTO or by supporting your club.

International clubs 
- have you heard about INTO? Teksti ja kuvat: 

Christian Kutschke
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Hallitus 2008 
- ketkä valittiin? Kuvat: Johanna Ketoja

  

Puheenjohtaja: Johanna Ketoja
Talousvastaava: Ville Purhonen
Yritysvastaava: Miikka Kunnari
Fuksikapteeni Jr.: Lauri Pitkänen
KV-vastaava: Ville Mäkinen
Opintovastaava: Marika Palkkimäki
Teekkarivastaava: Joonas Olkkonen
Päätoimittaja: Vesa-Matti Marjamäki
Tapahtumavastaava: Miia Puranen
Tiedotusvastaava: Leena Lintunen
Ulkosuhdevastaava: Janita Seiplax

Joonas

Vesa

Johanna

Ville M.

Janita

Miksu

Ville P.

Miia ja Leena
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Lauri
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Kolmiot ovat Indecsin ja yliopistoainejärjestöjen 
Staabin ja Luupin kanssa joka kuukausi järjestet-
tävät opiskelijabileet. Vuosi 2007 on jo Kolmioiden 
viides toimintakausi. Paljon on mahtunut vuosien 
varrelle, mutta palataanpa aluksi Kolmioiden 
syntysijoille.

Ensimmäiset Kolmiot järjestettiin keväällä 2002. 
Kolmioiden idea lähti liikenteeseen yllättävästi 
muutamien vanhojen boomarien (Wanhat) toimesta. 
Kaupunkiin haluttiin toiset opiskelijapippalot 
Boomin haalaribileiden ohelle ja ajatuksena olikin 
ottaa mukaan muutama aktiivinen, mutta pienempi 
volyyminen ainejärjestö. Uusien opiskelijabileiden 
kantavana ideana oli antaa asiakkailleen jotain 
enemmän, kuten erilaista ohjelmaa, aktiviteetteja 
ja bändejä. Esimerkiksi historiansa aikana Kolmiot 
ovatkin tarjonneet kävijöilleen muun muassa etuja 
McDonald’sissa, kuuluisia artisteja ja tulennielijöitä. 
Jopa stripparikin on Kolmioissa huhujen mu-
kaan nähty. Lisäksi kävijöille järjestettiin bus-
sikyyti baari-illan jälkeen takasin Hervantaan. 
Kyydityksissä oli pieni tauko baarin vaihtumisista 
johtuen, mutta nykyään bussikuljetukset on 
otettu takaisin käyttöön. Myös teema on ollut yksi 
Kolmioiden erilaisuuksista alusta lähtien. Joka 
bileillä on edelleenkin oma teemansa ja julisteet 
ja liput pyritään toteuttamaan sen mukaisesti. 
Lisäksi ihmisiä kehotetaan pukeutumaan teeman 
mukaisesti.

Vanhat boomarit ja luuppilaiset siis järjestivät 
ensimmäiset Kolmiot huhtikuussa 2002 silloisessa 
Partyhouse Kivassa. Yhteistyön alkuun panemista 
auttoivat hyvät henkilösuhteet Vanhojen booma-
reiden, Luupin ja Staabin välillä. Indecs mukaan 
astuminen tapahtui vasta hieman myöhemmin.

Vuonna 2002 Indecsin silloinen puheenjohtaja Ilkka 
Ruotsila järjesti jäsenistölleen teekkarisaunalta 
bussikyydityksen Kolmioihin Kivaan. Tämän 
voidaankin sanoa olevan ensiaskel Kolmio-yhteis-
työlle. Kivasta muodostuikin Indecsin bileiden 
jatkojen kantapaikka. Tietojen mukaan asiaa aut-
toi Kivan avomielinen suhtautuminen Indecsin 
avainhenkilöiden baari-iltojen juomakustannusten 
subventointiin. 

Mitä olisivatkaan bileet ilman teekkareita. Silloiset 
järjestävät tahot Staabi, Luuppi ja Wanhat 
halusivatkin saada kanavan mainostaa Kolmioita 
TTY:n sisällä. Indecs oli luonnollinen valinta 
ehdotettaessa yhteistyötä, sillä  järjestävät tahot 
tunsivat Indecsin hallituksesta Mikko Myllymaan 
ja Mikko Kuitusen. Ensimmäinen Kolmiosopimus 
Indecsin osalta allekirjoitettiin keväällä 2003 

Cafe Europassa. Ensimmäisenä vuonna Indecsin 
osa Kolmioiden järjestämisessä ei ollut kovin 
suuri. Itse myydyistä lipuista saatiin pitää rahat, 
mutta ovimyynnistä ei saatu tuloja. Vuoden 
2003 loppupuolella Indecs kuitenkin korvasi 
järjestävässä porukassa Wanhat. Vastuunsiirtoa 
olivat junailemassa Myllymaan Mikko poistuvana 
puheenjohtajana sekä Kuitusen Mikko ulkosuh-
detoimarina ja tulevana puheenjohtajana. Kuitusen 
puheenjohtajakausi muuttikin kovasti Kolmio-
konseptia ja bileiden asemaa.

Kivassa bileillä riittikin kävijöitä etenkin aluksi 
varsin mukavasti ja osanottajamäärä oli pari 
kertaa jopa lähellä tuhatta. Kiva oli kuitenkin 
suuri paikka, joten ongelmat tulivat esille, kun 
bilettäjiä ei aina löytynytkään tarpeeksi. Vähitellen 
Kiva oli menettämässä suosiotaan ja järjestävät 
tahot ymmärsivät, että jotain oli tehtävä. Alettiin 
katsastamaan uusia yhteistyökumppaneita ja juuri 
avattu Sokeri oli innokas saamaan näkyvyyttä 
Tampereen yöelämässä. Kolmiot ehtivät toimia 
Sokerissa pari vuotta, kunnes keväällä 2006 Sokeri 
myytiin sk-ravintoloille. 

Kesällä 2006 solmittiin uusi sopimus S-ketjuun 
kuuluvan ravintola Emman kanssa. Vuoden 
aikana Emmassa riittikin mukavasti porukkaa. 
Ongelmaksi kuitenkin astui Emman volyymin 
pienuus. Muutaman kerran kävikin niin, etteivät 
kaikki halukkaat mahtuneet sisälle. Keväällä 2007 
alettiinkin harkitsemaan, olisiko Tampereella 
muita baareja, jotka vastaisivat paremmin Kol-
miobileiden kasvavaan kävijämäärään.  Entisiin So-
kerin tiloihin muuttanut sk-ravintoloiden Cabaret 
olikin kiinnostunut tarjoamaan palveluitaan Kolmio-
bileiden hyväksi. Paikan vaihtoa harkittiin tarkkaan 
ja lopulta päädyttiin siirtämään bileet Cabaretiin. 
Suurimpana syynä tähän oli juurikin se, että 
Cabaretilla oli tarjota enemmän asiakaspaikkoja 
kasvaville bileille.

Kolmiot on nyt järjestetty kohta puoli vuotta 
Cabaretissa ja kävijöitä on ollut todella hyvin. 
Tampereella monet opiskelijabileet ovat tulleet ja 
menneet, mutta Kolmiot ovat lunastaneet paikkansa 
kaupungin opiskelijoiden yöelämässä! Kiitos siitä 
kuuluu Kolmioiden luojille ja sitä kehittäneille 
henkilöille vuosien saatossa! 

Kiitokset Kolmioiden alkuvaiheiden tiedoista Mikko 
Myllymaalle, Mikko Kuituselle, Ilkka Ruotsilalle ja 
Esko Sutelaiselle.

Bileitä vuodesta 2002
- kolmioiden pieni historiikki Teksti: Janita Seiplax
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Joulukuu

Ke 12.12  Dippatyöinfo 
- klo 14-16, Festia 1

Ke 12.12  Fuksien haalarisauna
- vain kutsuvieraille

To 13.12  Killan pikkujoulusauna
- Mömmönkisat etkoina

La 22.12  Joululoma alkaa
- ah, vihdoin ja viimein

Tammikuu

Ma 07.01  Luennot jatkuvat
- 3. periodi puolivälissä

Xx XX.01  Killan kyykkäkarsinnat
- kuka voittaa tänä vuonna?

Helmikuu

To 07.02  Yrityspäivät TTY:lla
- klo 9-16, ole paikalla!

La 09.02  MM-Kyykkä 2008
- auringonpaistetta tilattu!

Ma 11.02  Suomen Vision alkaa
- alkuviikko Helsingissä

Maaliskuu

La 29.03  Killan 22-vuotisjuhlat
- pistä jo ylös kalenteriin!

Ja paljon, paljon muuta; seuraa www.indecs.info:a!



Does creating world shaping 
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As a McKinsey Management Consultant (Junior Associate)
you will have the opportunity to help, learn from, challenge, and be
challenged by leaders. You will become part of the world’s most 
infl uential leadership network: our clients, colleagues, and alumni.

If this is what you are looking for – we welcome you to apply.

McKinsey Helsinki offi ce is looking for outstanding Master’s 
degree candidates to join the McKinsey network. To learn more 
about our work, people and career options, and to complete 
an application online visit www.mckinsey.fi . 

You can send your application anytime - even before graduation.
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