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Pääkirjoitus

Kun kaadutaan
tyylikkäintä on kaatua suorilta jaloilta
”Jos on edes pieni mahdollisuus epäonnistua,
älä edes yritä” –on hieno elämän filosofia. Sen
mukaan eläessä ei tule suuria mullistuksia, mutta
saavutuksetkin voivat valitettavasti jäädä silloin
saamatta. Tottakai on olemassa välimuotoja, mutta
jostain syystä ajattelu kulkee henkilököhtaisesti
rataa ON-OFF, eli joko asia tehdään kunnolla tai
sen annetaan olla.
Tästä poikkeuksena oli viimeviikon loppuinen
urheilukoitos. Vaikka maaliin suoriuduinkin lähes
itkunsekaista ravia, en voinut olla täysin tyytyväinen
itseeni. Urheilussa, kuten myös muillakin elämän
osa-alueilla, kunnon tai tai muun kyvykkyyden
asettamat rajat eivät ole ehdottomia. Tietysti
ne antavat suuntaa siitä, mihin voidaan päästä,
mutta vain tiettyyn pisteeseen asti. Loppu on kiinni
päättäväisyydestä ja siitä, ettei luovuta vaikka
saattaisikin vähän sattua tai tuntua pahalta.

Julkaisija ja kustantaja:
TTY:n Tuotantotalouden kilta Indecs
hallitus@indecs.info
Päätoimittaja: Juhani Tolvanen
juhani.tolvanen@tut.fi
Kansi: Henri Sarasvirta / TT-kamerat
Painopaikka: Juvenes Print, TTY
Painomäärä: 100kpl
www.indecs.info
13. toukokuuta 2010
Tampere

Vaikka oma päättäväisyyteni ei säilynyt maaliin asti
niin hyvänä kuin sen olisi suonut, tämä ei kuitenkaan
pätenyt kaikkiin. Osa kanssaurheilijoista päätyi sellaisiin
suorituksiin, mikä saa minut nostamaan heille hattua,
jos käyttäisin sellaista. He ovat olleet aivan oman
suorituskykynsä rajoilla, astuneet sen yli ja makasivat
tajuttomina Prahan katujen varsilla. Jotkut sanovat sitä
tyhmyydeksi, että mennään loppuun asti, mutta itsellä
herää enemmän kunnioitusta kun halveksuntaa. Se
on vaan jotenkin tyylikästä, kun täydessä vauhdissa
lyhty sammuu, ja seuraavaksi otetaan asfaltti vastaan
naamalla. Suorituksen jälkeen voi olla ainakin varma,
että antoi kaikkensa, mutta tällä kertaa se ei riittänyt.

infacto ... II/10

Sisällys

II|2010
PJ:n palsta
Kolumni
Vieraskynä
TIMES -finaali

02
03
04
05

Vuosijuhlat
Wappu
Wappu auringossa

08
10
14

Superfuksi
Markan palsta
Haaste
Jäynäkilpailu
TEK

17
18
20
22
24

1

infacto ... II/10

PJ:n palsta

Kesä
ja kärpäset
Tätä kirjoittaessani kevät on viimein saapunut
Hervantaan. Pitkän – ehkä jonkun mielestä liiankin
pitkän – talven jälkeen aurinko on viimein ilmestynyt
taivaalle ja nurmikko valtaa alaa lumihangelta.
Ehkä jostakin kivenkolosta löytyy vielä veden
kiinteää olomuotoa, mutta muuten suurimmat pelot
takatalvesta voitaneen jo unohtaa.
Etenevän kevään myötä opiskelijoidenkin ajatukset
ovat jo kesälaitumilla. Osalla kesä tarkoittanee
pitkää päivää kesätöissä, osalla opiskelua, osalla
vain nauttimista lomasta. Mikä tahansa oma valintasi
onkaan, toivotan Sinulle hauskaa kesää. Pitkän
vuoden jälkeen olemme sen todellakin ansainneet!
Hallitukselle viimeiset kuukaudet ovat olleet raskaita.
Hirvittävän lyhyessä ajassa rakennetut vuosijuhlat
työllistivät varsinkin vapaa-aikatiimiä ja tiimin
avuksi värvättyä Ainoa. Maaliskuun lopulla Indecsin
syntymäpäiviä juhlittiin kuitenkin upeissa juhlissa,
joista suuri kiitos kuuluu juurikin edellä mainituille.

liput loppuivat Hervannasta jopa kesken! Aattona ja
vappupäivänä taas sai jokainen valkohaalarinen kulkea
ylpeänä keskustassa, kun Konserni / Indecs voitti – jälleen
kerran – jäynäkilpailun yleisen sarjan ja fuksit jäynäsivät
itsensä upeasti toisena koskeen. Aivan mahtava suoritus
molemmilta joukkueilta!

Vuosijuhlien jälkeen olikin Wappu jo lähellä ja
hallituksen huolena wappusitsien järjestelyt.
Perinteinen sitsikumppani Boomi ei tänä vuonna
halunnut valkohaalareita joukkoonsa, joten jotakin
uutta oli keksittävä. Tapahtumavastaavamme Tiina
mietti päänsä ”puhki” erilaisia teemavaihtoehtoja,
joista valinta kohdistui lopulta piknikiin. Niinpä
jälkimmäisen wappuviikon keskiviikkona sitsasikin
suuri joukko indecsläisiä - muutamalla muunkin
killan ja ainejärjestön edustajalla vahvistettuna
– Konetalon sisäpihalla hyvinkin hilpeässä
tunnelmassa. Kiitos kaikille osallistujille, oli todella
mukavaa!

Näiden kevätmuistojen myötä ja koko hallituksen puolesta
haluan toivottaa jokaiselle lukijalle aurinkoista ja ennen
kaikkea rentouttavaa kesää. Syksyllä nähdään!

Kaksi muuta wapun indecsläistä kohokohtaa olivat
Wappukolmiot ja mahtava menestys jäynäkilpailussa.
Ensimmäisen wappuviikon torstaina järjestettyjen
Kolmioiden ennakkolipunmyynti oli ennätystasoa;
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Sateisessa, mutta keväisessä Herwannassa

Puheenjohtajanne Luri

P.S. Otsikkoon eksyneet kärpäset unohtuivat koko
jutusta, mutta sovittakoon vaikka ensimmäisten
kiltahuoneelle eksyneiden kärpästen symboloivan
kesän alkamista. Silloin on syytä napata kaverit mukaan
ahtaalta kiltahuoneelta ja lähteä ulos nauttimaan!
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Kolumni

Laumamme
Jättäessämme
taakse
kotikaupunkimme
ja
muuttaessamme uuteen kaupunkiin opiskelemaan,
jätämme taakse yhteisömme, laumamme, jossa me
olemme paikkamme vakiinnuttaneet. Joudumme
luopumaan turvallisen ympäristön lisäksi myös
tukiverkoistamme ja astumaan uuteen yksin. Monelle
tämä hyppy tuntemattomaan voisi olla musertava
ilman erästä tärkeää tekijää – kiltaa. Astuessamme
yliopistoon, astumme samalla kiltaan. Kiltamme
tarjoaa meille suurin ponnistuksin alustan, jolle
voimme rakentaa uuden yhteisön, uuden lauman.
Voimme
pitää
itseämme
etuoikeutettuina.
Ainejärjestöjen tarjoamat löyhät liitokset pystyvät
harvoin tarjoamaan samaa yhteisöllisyyttä kuin
kilta. Lisäksi voimme pitää itseämme kiltojakin
tarkasteltaessa onnekkaina. Suhteellisen pienen
sisäänottomme, vahvojen perinteidemme ja vahvan
itsetuntomme ansiosta muodostamme jotain, joka
on enemmän kuin sen yksilöiden summa.

Kirjoittaja on Teekkari

“Monelle
kiltahuone on
toinen olohuone,
paikka, jossa on
aina joku.”

Minun käy sääliksi ainejärjestöjä ja muita
opiskelijatahoja, joilla ei ole kiltahuonetta. Monelle
kiltahuone on toinen olohuone, paikka, jossa on
aina joku. Ilman kiltahuonettamme tuntisin paljon
vähemmän ihmisiä, olisin nauranut monta kertaa
vähemmän ja oppinut paljon vähemmän.
Olen yrittänyt tehdä paljon killan eteen, mutta
olen varma, että olen saanut enemmän takaisin.
Kiltaa, yhteisöä, laumaa, voikin tarkastella kuten
muitakin ihmissuhteita - Mitä enemmän sille antaa,
sitä enemmän siltä saa. Jos ei rakasta, ei tule
rakastetuksi. Kannustankin kaikkia teitä, rakkaat
kanssakiltalaiset, antamaan panoksenne yhteisen
hyvän eteen. En usko täydellisyyteen, mutta
uskon, että voimme olla päivä päivältä enemmän
–yhdessä.
Arttu Hujanen
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Vieraskynä

Asiakas on aina oikeassa
Kirjoittaja on
markkinoinnin
pääaineopiskelija,
liiketoiminnan logiikan
ihmettelijä ja Boomi
ry:n ainejärjestölehti
VapaaBoomarin
päätoimittaja.

Menestyäkseen
modernit
yritykset
tarvitsevat
avarakatseisuutta, useita näkökulmia ja korkeatasoista
markkinatietoutta. Yksipuolisuus ja oman ajattelun
erinomaisuuden korostaminen eivät johda pitkällä
tähtäimellä muuhun kuin toiminnan jumiutumiseen
ja kansainvälisen kilpailun kärryiltä putoamiseen.
Valitettavasti kaikki eivät ymmärrä tätä monipuolisuuden
rikkautta.
Juttelin kerran erään ännännen vuoden teekkarin kanssa
liiketoiminnasta. Hänellä oli kirkas visio siitä, miten
teollisuusyritykset toimivat. Ne tekevät hienoja laitteita,
mutta jos laitteet eivät jostain syystä mene kaupaksi, on
syy myynnin ja jakelun epäonnistumisessa. Havahduin
tilanteessa yksipuolisuuden todellisuuteen ja muistan
tunteneeni uskomatonta pöyristyneisyyttä: mikä putkiaivo!
Suomessa on viime vuosikymmeninä panostettu todella
voimakkaasti teknilliseen koulutukseen, minkä avulla
meille on syntynyt mm. Nokia ja sen mukana tuhansia
ja taas tuhansia työpaikkoja ja miljardeja euroja rahaa.
80- ja 90-luvuilla tehdyt panostukset ovat tuottaneet
fantastisen tuloksen, jonka hedelmistä nautimme vielä
tänäkin päivänä. Tulevaisuus ei kuitenkaan näytä yhtään
näin ruusuiselta.
Kansantaloutemme veturin Nokian viime aikojen
vaikeudet heijastavat mielestäni hyvin koko suomalaisen
vientiteollisuuden perusongelmaa.
Tuotekehitys on
korkealuokkaista, ja sitä kautta teknologinen asema on
vahva, mutta harva yritys on onnistunut saavuttamaan

tuotteillaan suuren asiakaskunnan kiinnostuksen.
Kykyä kokonaisvaltaiseen palveluun ei ole pystytty
luomaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.
Tuotteet ovat edistyneitä, mutta niistä puuttuu liian
usein jotain olennaista – asiakasnäkökulma. Hyviä
ideoita ja teknistä etumatkaa ei osata tuotteistaa
suurelle yleisölle sopiviksi. Kysykääpä vaikka mitä
Benefonille kuuluu.
Jokaisen matkapuhelimen ei tarvitse olla tekniikan
riemuvoitto avoimine sovelluskehitysmahdollisu
uksineen ja monipuolisine yhteyksineen. Monille
asiakkaille riittää se, että puhelimella voi soittaa ja
se näyttää hyvältä. Teknisiä seikkoja korostetaan,
kuten ne olisivat jonkinlainen itseisarvo. Kuitenkin
ominaisuuksien lisääminen on järkevää vain, jos
asiakas on tästä lisäpalvelusta valmis maksamaan,
eli hänellä on tarve siitä. Liian usein teollisuudessa
mennään ns. perse edellä puuhun. Perusajatuksena
mieliin pinttynyt tuottaja-jakelija-asiakas -ketju on
mielestäni kirjoitettu alusta alkaen väärin päin.
Kaiken tuotannon perustana täytyy olla asiakkaiden ja
markkinoiden tuntemus ja tarpeiden ymmärtäminen.
Se, että osataan tehdä jokin hieno uusi laite, ei takaa
yhtään mitään. Aloitteleva teollisuusyritys yliarvioi
liian usein omien tuotteidensa erinomaisuuden, eikä
tunne potentiaalisia asiakkaitaan. Mikäli markkinoilla
ei ole valmista tarvetta jotain hyödykettä kohtaan,
tarve täytyy onnistua herättämään markkinoinnin
keinoin. Tähän ei olla valmiita satsaamaan, vaan
oman tuotteen erinomaisuuteen luotetaan sokeasti.
Tällöin yritys on tuomittu epäonnistumaan vähintään
yhdeksän kertaa kymmenestä.
Nykyajan yritykset tarvitsevat uutta ajattelua, uusia
ideoita ja nöyryyttä oppia ja kuunnella. Tulevaisuuden
teollisuuspamppuina
pysähtykäämme
hetkeksi
miettimään olemmeko oppineet ja omaksuneet
tarpeeksi kykyä ymmärtää asiakkaidemme tarpeita
oman erinomaisuutemme sijaan. Ollaan avoimia,
opitaan toisiltamme ja menestytään. Jatkossa
erottuakseen yhä useampi teollisuusyritys tarvitsee
lisää käytettävyyttä, designia, brändiä ja hypeä.
Tämän tiedostaminen on avainkysymys siinä missä
teknologinen kehityskin. Asiakas on markkinoilla
todellinen kuningas.
Jaakko Pihlaja
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TIMES Finaali

Saksa on maa
TIMES-finaalit Ilmenaussa

Teksti: Vesa-Matti Marjamäki
Kuvat: Antti Kauppila

Casejoukkue Kauppinen, Kauppila, Isotalo ja
Marjamäki uurastivat kevään aikana ja päätyivät lopulta
finaaliin Saksan Ilmenauhun. Tämä päiväkirjamainen
teksti kuvaa hieman kokemuksiamme Ilmenausta
paikkana. Samalla rivien välistä voi lukea casejen
luonteesta ja onnistumisistamme.
Vuosijuhlat olivat lauantai-iltana ja sunnuntaina olo sen
mukainen. Pakkaaminen oli luonnollisesti jäänyt viime
tippaan, mutta yllättävää kyllä kaikki eksyivät yhdessä
Pirkkalan lentokentällä. Lento sujui mutkitta Ryanairin
palveluita käyttäen.

Laskeuduimme Frankfurt-Hahnin kentälle, josta
tarkoituksena oli vuokrata auto Hertzin kautta.
Saimme iloksemme todeta, että emme ole vieläkään
aikuistuneet tarpeeksi. Saksassa olimme edelleen
lapsia. Auton vuokraamiselle ikärajana oli 23 vuotta.
Uudenkarhea Volvo jäi siis haaveeksi, koska sen
vuokraamiselle ikärajana oli 25 vuotta. Tyydyimme
Opel Astra perhemalliin ja alkuperäisestä
suunnitelmasta poiketen, autoa ajoikin ainoa
aikuinen, Aaro. Saavuimme noin 380 kilometrin ja 4
tunnin kiertelyn jälkeen Ilmenauhun.
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Maanantaina ensimmäinen case
oli aikamoista räpeltämistä
Vastaan tuli SIEPAn räätälöimä case. Kyseessä
oli siis serbialainen agentuuri, joka yritti houkutella
suuryrityksiä investoimaan Serbiaan. Tehtävänanto
oli erittäin laaja ja kysymykset oli laadittu valmiiksi.
Normaalisti poiketen saimme esittää myös
kysymyksiä casen aikana agentuuria edustaneelle
henkilölle. Kysymyssessiosta ei saatu irti juuri
mitään ja itse casekin meni aika lailla penkin alle.
Oli aika koota itsemme uudelleen.

Tiistaina Procter & Gamblella
tuotantolinjaa tehostamassa
Olimme P&G:n hiusväritehtaalla ja saimme
tehtäväksemme erittäin spesifin kartonkikoneen
vaiheen tehostamisen. Case siis oli puhtaasti
käytännönläheinen
ja
esityskin
pidettiin
haalaripukuiselle yleisölle. Totesimme casen
alkuvaiheessa, että ongelma tulee löytää tarkasti
ja ratkaisun tulee olla yksinkertainen ja kohtalaisen
halpa. Löysimme useita parannusehdotuksia,
mutta valitsimme niistä kolme. Todennäköisesti
näistä
kehitysehdotuksista
implementoidaan
useampi käyttöön. Tällä kertaa ei tarvinnut
tukeutua
yhteenkään
viitekehykseen,
paitsi
analysointivaiheessa. Keep it simple stupid.
Casen ratkaiseminenkin tapahtui normaalista
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TIMES Finaali
casesta poiketen ”coachien” avulla. Ensimmäistäkään
tilinpäätöstä tai tasetta ei siis näkynyt kahtena
ensimmäisenä päivänä. Tuotantolinjan ympärillä
pyörittiin kuin papu pullossa ja ongelma piti tunnistaa
kuvien, videoiden ja itse tuotantolinjan seuraamisen
kautta. Kyseisestä ongelmasta aiheutui yli 100 000
euron tappiot vuosittain. Casen ratkonnan jälkeen tiistaiiltana tapahtui mm. väärin ymmärretty käsimerkki. Tämä
päivä oli joukkueemme sijoittumisen kannalta paras, sillä
voitimme kyseisen päivän.

Keskiviikkona Brosella
tutustumassa tuotantoon
Keskiviikko oli joukkueen kasaamista uuteen koitokseen
torstaina. Peliin oli päästy taas mukaan tiistaisen
hyvän suorituksen johdosta ja torstaina oli siis vielä
mahdollistaa pistää haisemaan isolla kädellä. Päivän
aikana tutustuttiin Brosen penkki- ja ikkunatehtaaseen.
Kyseiset tuotteet toimitetaan lähes kaikille suurimmille
automerkeille ja yllätyksenämme tuli, että yritys työllistää
12 000 työntekijää. Kyseinen brändi on piilotettu autoihin
erittäin hyvin, joten kukaan ei olisi osannut aavistaa, että
kyseessä oli 2,4 miljardin liikevaihdon yritys. Vaikutti
mielenkiintoiselta paikalta työskennellä. Suosittelen
tarkistamaan heidän tarjoamia mahdollisuuksia.
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Torstaina DB:n case oli
teknologiapainotteinen
Case liittyi konduktöörien käyttämään raportointijärjestelmään. Junista pyrittiin välittämään reaaliaikaista
informaatioita matkan aikana. DB:llä oli ollut
aikaisemmin käytössä Nokian laitteet ja alustana
Symbian, mutta nyt joukkueiden oli tarkoituksena
löytää paras mahdollinen alusta DB:lle, ja tämän
lisäksi luonnollisesti perustella ratkaisunsa. Lähes
jokainen joukkue päätyi eri ratkaisuihin ja Tampereen
joukkue valitsi Windows Mobilen. Helsinki munasi
mahdollisuutensa kyseisessä casessa reilun 10
miljoonan laskuvirheellä, eikä täten voinut enää
kyseistä kilpailua voittaa. Muiden epäonnistuminen
on aina hauskempaa kuin oma epäonnistuminen.
Heh.
Vaikkakin joukkue oli mm. Laurin tulehtuneen jalan
takia hieman puolivoimissaan, torstain suoritus oli
hyvä.

Finaalin lopputulokset 2010
Lopputulokset
julkistettiin
torstai-iltana
sijoitustaulukko näytti seuraavalta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ja

Saksa, Darmstadt
Suomi, Helsinki
Ruotsi, Linköping
Suomi, Tampere
Saksa, Karlsruhe
Portugali, Porto

Muutaman kymmenyksen Ruotsin joukkueelle
jääneenä hajoaminen oli ilmeinen, mutta
gaalailllallinen pelasti koko reissun. Reissu oli
legendaarinen, kuolema korjaa sadon ja joukkue
eksyi Suomeen lopulta mm. tulehtuneen jalan
kera.
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Vuosijuhlat 2010

Vuosijuhlat

Fuksin ensimmäiset (ikinä)

Teksti: Katja Kaartinen
Kuvat: Aapo Tervonen

Indecs juhli 24-vuotisjuhliaan 20.3.2010 Lempäälän
Manttaalitalolla.
Seremoniamestarina
toimi
viidennen vuoden opiskelija Johanna Ketoja.
Tapahtumatoimarina vuosijuhlat olivat minulle
suurin yksittäinen vastuualue pestissäni, vaikken
pääjärjestäjä ollutkaan. Auttaminen järjestelyissä
palkittiin kuitenkin luvalla osallistua juhlintaan –
ylellisyys jota fukseille harvoin suodaan. Lyhyellä
aikataululla ja valtavalla työmäärällä kokoon kursitut
juhlat olivat tästä huolimatta mielestäni onnistunut
kokonaisuus, vaikkei vertailukohtaa löydykään.
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Cocktailtilaisuus,
josta
minulla
oli
suurin
järjestelyvastuu,
pidettiin
TTY:llä,
päätalon
yläkerrassa rehtorin edustustilassa klo 14
alkaen. Paikalle oli kutsuttu muut TTY:n killat,
yhteistyökumppaneita keskustan yliopistolta sekä
yritysedustajia. Indecsiä paikalla edusti hallitus.
Cocktailtilaisuus piti sisällään tervetuliaismaljan,
pientä naposteltavaa ja lahjojen jaon. Tänä vuonna
Indecsille lahjoitettiin mm. ”syyllisen-etsimis”peili, juhlavuoden kunniaksi tv-sarja 24:n kolmas
tuotantokausi sekä jos jonkinmoista Indecs-tavaraa,
kuten aamutossuja Indecsin käyrällä ja kassakaappi
samaisella käyrällä.

Vuosijuhlat 2010
Pääjuhlaan siirryttiin heti cocktailtilaisuuden jälkeen
busseilla. Paikkana oli Lempäälän Manttaalitalo, joka
vanhana puutalona huokui arvokkuutta ja tunnelmaa.
Myös tarjoiluun oli panostettu, vaikkakin yleisön
lauluinnosta johtuen jouduin syömään pääruoan
osittain kylmänä. Näistä juhlista ehdottomasti mieleen
jäivät rahastonhoitajamme aasinsillat, puheenjohtajan
palkitseminen vuoden Indecsläisenä sekä viime
vuoden puheenjohtajan hauskaakin hauskempi puhe
naiselle. Ruokailun päätyttyä juhlakansaa viihdytti vielä
hetken aivan loistava tanssibändi, joka coveroi vanhat
klassikot tanssittavampaan muotoon.
Ensimmäiset jatkot olivat Amos-klubilla, jossa paikalla
oli dj viihdyttämässä. Tunnelma oli katossa, tarjolla
boolia ja muistikuvat osittain katkolla. Silti bileet
loppuivat liian pian ja oli aika siirtyä toisille jatkoille
YTHS:n saunalle. Siellä tunnelma oli aikaisempaan
verrattuna apaattisempi, vaikkakin monet vielä
juhlatuulella olivat. Piristystä toi kuitenkin tarjolla olevat
lihapiirakat, jotka tuntuivat uppoavan erittäin hyvin.
Vähitellen aamun sarastaessa juhlaväki jatkoi omien
jatkojen kautta aamusillikselle Wäinölän kattosaunalle,
missä sillaajille oli tarjolla kokonainen sika.
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Wappu

Wappu
Teksti: Johanna Kari
Kuvat: Henri Sarasvirta & Antti-Jussi
Kovalainen / TT-Kamerat
Wappu on kuin maratonjuoksu; alku tuntuu kevyeltä
ja hauskalta ja into on korkealla sekä vauhti kova,
suorituksen edetessä vauhti tasoittuu ja juokseminen
muuttuu arkiseksi ja työlääksikin, loppua kohden
innostus jälleen kasvaa ja maalissa voi tyytyväisenä
todeta sen olevan ohi. Tai kuulemma toisilla voi esiintyä
ylikuntoa ja jopa vaikeuksia lopettaa suoritusta. Kuten
tarkkasilmäisimmät saattavat huomata, ei kirjoittaja
ole koskaan juossut kokonaista, puolikasta tai edes
neljännesmaratonia.
Siitä voidaan kuitenkin olla varmoja, että teekkariwappu
on raskas suoritus, joka vaatii kuntoa, kestävyyttä ja
harjoitteluakin. Kuitenkin urheilua helpommin wappu on
liitettävissä vertaukseen sairaudesta. Se on kuin tauti,
jolla pitäisi olla mahdollista selittää mitä erilaisimmat
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sen aiheuttamat laiminlyönnit arkielämässä, niin
työssä kuin ihmissuhteissa, samaan tapaan kuin
sikainfluenssalla. ”Joo nyt tuli muutama poissaolo
liikaa tästä ruotsista, kun mulla oli wappu”
– selityksen pitäisi huhtikuun kahden viimeisen
viikon aikana toimia samalla tavoin kuin samainen
lause toimii, jos wappu-sanan paikalle vaihdetaan
sikaflunssa. Oireet, toimintakyvyn heikkeneminen
ja jälkitaudit ovat kuitenkin lähes yhtä vakavia
kuin edellä mainitussa nykyajan trenditaudissa.
Jotta ensi vuonna olisimme kaikki tästä vuodesta
viisastuneita, on seuraavassa esitetty wapun taudin
kuva, oireet, apua diagnoosin tekemiseen ja vinkkejä
toipumiseen. Tiedot on kerätty erinäisistä lähteistä,
eikä kirjoittaja siis ole itse sairastunut tautiin niin
vakavasti, että olisi esimerkiksi kuluneena wappuna
kokenut kaikki luetellut oireet.
Wappu on teekkarien yleisin syy poissaoloihin
loppukeväästä.
Runsaimmin
tautia
esiintyy
erityisesti huhtikuun kahdella viimeisellä viikolla,
mutta satunnaisia tapauksia tavataan vuosittain
myös jo huhtikuun alkupuolella sekä pitkälle
toukokuun lopulle. Tauti ei katso ikää tai sukupuolta
opiskelijoiden keskuudessa.

Oireet
Lähes vararikkoon joutuminen. Ei siitä wapusta
vaan millään selviä ilman, ettei toukokuun alussa
hieman pelottaisi katsella tiliotetta. Opiskelijahintaiset
sisäänpääsymaksutkin ovat silti sisäänpääsymaksuja ja
opiskelijahintaiset juomatkin maksavat euroja. Makkara,
haalarimerkit, bussimatkat ja taksimatkat maksavat,
kuohuviini maksaa, olut maksaa ja siideri se vasta
maksaakin. Jopa se euron juustokin maksaa sen yhden
euron ja näemmä yleensä myös lopulta enemmän, koska
eihän yksi riitä vielä mihinkään.

Herääminen aamulla aivan muualta kuin
pitäisi. Oma kiltis on vielä hyvä saavutus, mutta
useimmiten moni tuntuu aukaisevan silmänsä
jossain aivan muualla kuin siellä tai kotona. Jatkoilla
on tapana venyä ja eihän kukaan nyt aina jaksa
kotiin lähteä seitsemältä aamulla raahautumaan.
Tyypillisesti ympärillä on myös muita ihmisiä, jotka
vähin äänin keräävät tavaransa ja itsensä ja hipsivät
kotiin.

Unirytmin kääntyminen päälaelleen. Tulet
Roskaruuan yletön kulutus. Kuka sitä nyt
wappuna ruokaa laittaisi? Ja kun on ne euron juustotkin
ja parikymmentä kebabilaa kotimatkan varrella.

kotiin yleensä aamulla kuuden ja kymmenen välillä
(ks. edellinen kohta), kun naapurit tulevat työmatkalla
vastaan. Heräät vaihtelevasti kahdentoista ja
kuuden välillä riippuen edellisen illan hauskanpidon
aiheuttamasta haitasta nukkumiselle. Tässä kohtaa
mietit, mikä päivä viikosta on menossa ja mitkä
juhlat tänään ovat vuorossa.

11

infacto ... II/10
Yleiskunnon heikkeneminen. Seurausta
useasta edellä mainitusta oireesta. Outoa kyllä,
mutta ei se euron juusto kuulemma mitenkään
kovin terveellistä ole, eikä sekään ilmeisesti tee
terveydelle hyvää, että joka yö nukkuu liian vähän ja
käy nukkumaan omituisiin aikoihin. Harva myöskään
ehtii harrastaa urheilua wapun aikaan. Ei siis ole
mitenkään erikoista, jos huomaat puuskuttavasi
jo noustuasi kiltiksen sohvalta seisomaan.
Toisaalta kunnon heikkenemiseen sisältyy myös
sen diagnosointia vaikeuttava, todellista tilannetta
hämäävä oire, nimittäin yleensä yöaikaan tapahtuva
äkillinen kykeneminen mitä uskomattomimpiin
urheilusuorituksiin. Normaalisti kymmenen minuuttia
vievä kotimatkan pyöräily saattaa yhtäkkiä kestää
jopa alle viisi minuuttia ja kotiin voi kävellä rappusia
edes huomaamatta hengästyvänsä.

Koulutyön laiminlyönti. Edelleen seurausta
monista edellä mainituista oireista. Esimerkiksi vasta
neljältä iltapäivällä herääminen rajoittaa yllättävästi
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Wappu
osallistumista matikan harkkoihin tai fysiikan luennoille
tai ylipäätään millekään normaalin työpäivän aikana
tapahtuvalle oppimistapahtumalle. Tänäkin vuonna
moni teki jo ennen wapun alkua selvästi kokemukseen
perustuvan periaatepäätöksen olla osallistumatta
yksiinkään harkkoihin tai millekään muille kuin pakollisille
tunneille.

Naapureiden paheksunta. Tämä oire ei kosketa
niin läheltä opiskelija-asunnoissa asuvia, joiden naapurit
todennäköisesti itsekin viettävät huhtikuuta samoissa
tunnelmissa. Muissa kuin opiskelija-asunnoissa voidaan
kuitenkin todeta olevan jatkojen ja jopa etkojenkin
järjestämisen melko riskialtista. Rappukäytävässä saa
hiippailla vielä kesänkin yli, jos keskiviikon ja torstain
välinen yö vahingossa pääsi lipsahtamaan aamun
puolelle naapureiden äänekkäistä vastalauseista
huolimatta. Kuulemma jotkut käyvät esimerkiksi torstaisin
töissä. Aina paheksunta ei vaadi edes meluisia jatkoja,
vaan aiheeksi voi riittää pelkkä siideritölkin kanssa pihaalueella päiväsaikaan liikkuminen.

Wappu
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Jälkitaudit
Koulumotivaation
täydellinen
katoaminen. Jälkitaudeista haitallisin. Wappu
on ohi ja ke-sälomaan enää kuukausi aikaa, joten
motivoituminen jälleen koulun penkillä tiiviisti
istumiseen saattaa olla hankalaa.

Vaikeudet palata normaaliin rytmiin.
Kun kerran on vauhtiin päästy, voi toisille
wapun lopettaminen ja normaalin unirytminkin
saavuttaminen olla haaste.

Morkkis. Wapun viimein loputtua on aikaa
muistella, mitä kaikkea sitä tulikaan tehtyä. Toisilla
tämä pohdinta voi päätyä ikävään lopputulokseen,
jossa saattaa kokea, ettei aivan joka hetki käyttäytynyt
parhaimmalla mahdollisella tavalla. Muistolistaan
saattaa kertyä muutamia ”tämän olisi voinut jättää
tekemättä” –kohtia, jotka vakavuudestaan riippuen
saattavat aiheuttaa pitkäkestoisenkin moraalisen
krapulan.

Elämänparannuspäätökset. Kaikki tässä
tekstissä aiemmin mainitut kohdat johtavat lopulta
wapun loputtua monilla tipaton tammikuu –tyyppisiin
elämälle uusi suunta –päätöksiin. Ne joko pitävät
tai yleensä eivät. Moraalista krapulaa kuitenkin
hetkellisesti helpottaa se, että voi uskotella itselleen
ryhdistäytyvänsä ja parantavansa tapansa.

Ennuste. Herääminen kylmään todellisuuteen
tapahtuu viimeistään tenttiviikolla. Monien onneksi
myös juhlatarjonnassa on wapun jälkeen hetkellinen
musta aukko, joten totutteleminen normaaliin
elämään on yleensä väistämätöntä.

Hoito-ohjeet
Ensi askel parantumiseen otetaan tekemällä jo
jälkitaudeissakin mainittuja jämäköitä, terveellisiä
ja urheilullisia elämänparannuspäätöksiä. Näistä
päätöksistä voi sitten helposti myös mainita huolestuneille
vanhemmille, jotka ihmettelevät jo melkein kaksi viikkoa
jatkunutta radiohiljaisuutta ja pohtivat, otitkohan nyt
tämän wapun vieton ihan hieman liian tosissaan.
Tenttiviikko toimii kylmänä suihkuna arkeen palaamiselle.
Jos herätys tapahtuu liian myöhään, voi tenteissä aina
käydä kesällä, kun motivaatio sääolosuhteiden ansiosta
on varmasti kohdallaan (allekirjoittanut suosittelee
lämpimästi esimerkiksi fysiikkaa ja matematiikkaa
heinäkuun helteisiin). Viimeisenä varmana keinona
toimivat kesätyöt. Kun ymmärtää äkillisesti, että palkka ei
juokse, jos jostain syystä aamutuimaan päättääkin, ettei
tänään oikein huvita, niin on vain pakko ottaa itseään
niskasta kiinni. Kesätöiden parantava vaikutus perustuu
myös ansaittuun rahaan, kun wapun jälkeen tilin saldo
alkaa vähitellen osoittaa toipumisen merkkejä. Syksyllä
voikin taas alkaa harjoitella ja valmistautua seuraavaan
wappuun, joka on jo nurkan takana.

13
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ESTIEM

Wappu auringossa

ESTIEM Council Meeting Porto
Teksti: Aaro Kauppinen
Kuvat: Henri Wiik ja ESTIEM

Mayday
Euroopan tuotantotalouden opiskelijoiden järjestön,
ESTIEMin (European Students of Industrial
Engineering and Management), kevätkokous
järjestettiin wappuviikolla pohjoisen Portugalin
kauniissa kaupungissa, Portossa. Järjestön 40.
kokous sai hienon latinalaisin numeroin kirjoitetun
lisäliitteen XL, mikä järjestysluvun lisäksi kertoi
tapahtuman koosta, puitteista ja meiningistä.
Merelliseen Porton kaupunkiin kerääntyi viikoksi
noin 200 aktiivista tuotantotalouden opiskelijaa 25
Euroopan maasta ja yli 60 yliopistosta. Tampereen
kolmihenkinen
edustus
koostui
ESTIEMin
varapuheenjohtajasta, Terhi Marttilasta, sekä
Man@gerin ja Indecsin edustajista, Tuomas
Vihavaisesta ja Aaro Kauppisesta.

14

Tamperelaiseen
Wappuun
kuuluu
perinteisesti
Teekkarihuumori, Suomenneidon lakitus, Haalarit
ja jatkuva toiminta. Tätä samaa myös Porto pystyi
tarjoamaan Suomen noin 15-henkiselle edustukselle.
Teekkarivitsit kääntyivät hyvin myös englanniksi.
Helsingin wappulehteä, Julkkua, soveltaen: ”What’s
clear and smells like shit? -Kirka’s shit”. Sikäläinen
Suomenneito lakitettiin jo alkuillasta, mutta teekkarilakit
otettiin käyttöön vasta klo 24:00 Suomen aikaa hieman
myöhemmin. Ulkomaalaiset ihmettelivät suomalaisten
wappuriittejä, mutta se ei hidastanut suomalaisten
menoa. Haalareita käytettiin paljon, sillä toimintaa, jossa
suojapukua tarvittiin, riitti. Jokailtaiset opiskelijakarkelot
riehakkaassa ESTIEM-hengessä ovat osa ESTIEMin
”work hard, play hard” ideologiaa.

ESTIEM
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XL Council Meeting

Kiinnostaako kansainvälisyys?

ESTIEM järjestää 2 kokousta vuodessa kuten Indecskin.
40. vuosikokous tarkoittaa siis 20 vuotta täyttävän järjestön
juhlavuoden alkua. Varsinainen pääjuhla pidetään ensi
Council Meetingissa, Suomessa. Silti jo Portugalissa oli
juhlatunnelmaa jo reilusti. Viikon kestäneen kokouksen
ja siihen liittyvien työryhmien (Working Group) teemoissa
näkyikin juhlavuosi erinomaisesti. Kokoussalin puitteet
eivät paljoa hävinneet eduskunnan istuntosalille
ja työryhmissä suunniteltiin muun muassa niin 20vuotisjuhlavuosikokousta kuin näytelmää juhlavuoden
kunniaksi. Varsinainen kokous kesti vaatimattomat 25
tuntia. Kokouksessa valittiin eri projekteille vetäjiä, sekä
isoimpien tapahtumien sijainteja. Kohokohtina vuoden
TIMES finaali järjestetään Lissabonissa, Portugalissa, ja
kevään 2011 Council Meeting Karlsruhessa, Saksassa.

Indecs hakee ensi syksyksi kansainvälisiä
asioita hoitavaa toimihenkilöä, niin kutsutusti
KV-toimaria. Hänen pestiinsä kuuluu KVtapahtumien järjestäminen Tampereella KVvastaavan
kanssa,
yhteistoiminta
killan
vaihtareiden ja muiden ulkkareiden kanssa, sekä
oman kiinnostuksen mukaan Council Meeting
Finlandin järjestelyihin osallistuminen. Lisätietoja
pestistä saa KV-vastaavalta, aaro.kauppinen@tut.
fi ja vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan
osoitteeseen
hallitus@indecs.info.
Seuraa
tarkempaa ilmoittelua viikkotiedotteissa!
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Superfuksi
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Teksti & Kuva:

evaara

Emma Rinn

Tässä sitä nyt sitten ollaan, enää pari viikkoa koulua
jäljellä ja fuksiuskin on jo huuhdottu pois Tammerkosken
hyytävän kylmän veden mukana. Uusi teekkarilakkikin
on vielä melkein valkoinen ja tupsu harottaa vasta vähän,
mutta silti tuntuu, että vastahan tämä yliopistoelämä
alkoi ja jo ajatuskin teekkarikasteesta ja lakista tuntui
hyvin kaukaiselta. Ensimmäisenä päivänä kun kouluun
saavuttiin, on pakko myöntää, kyllä silloin pelotti.
kysymyksiä vilisi päässä: mitäköhän tästäkin nyt sitten
tulee ja mahtaakohan tällainen turkulainen selvitä
hengissä Tampereella vuottakaan, muttä tässä sitä nyt
ollaan hengissä ja killan superfuksina.
Jo ennen kuin koulu syksyllä alkoi, olin päättänyt, että
minähän käyn jokaisen tapahtuman läpi, mihin energia
ja into riittävät, sillä yliopistoelämää ei tule koettua, ellei
sitä nyt koe. Otin siitä sitten kaiken irti, superfuksius tosin
ei ollut tavoitteena ja nimitys tulikin aika yllätyksenä.
Tarkoituksena oli vain pitää hauskaa ja tutustua uusiin
ihmisiin ja saada uusia ystäviä. Tavoitteeseen olen
tosiaan päässyt, sillä fuksivuoteni on ollut yksi elämäni
parhaista vuosista, superfuksius tuli vain pienenä lisänä
mukana.
Tapahtumia tosiaan riitti vuoden sisään. Syksyn Indecs
Challenge antoi lisää intoa koulun ja etenkin killan

vapaa-aika tapahtumiin osallistumiseen, eihän
sitä joka päivä pääse kokopäiväksi rämpimään
metsään kirkkaan pinkeissä sukkahousuissa ja
silkkiboksereissa. Pinkit sukkahousut eivät suinkaan
olleet vain metsässä rämpimiseen vaan esiintyivät
myös fuksiwunderundella ja jopa wappubicissä.
Tosiaan tapahtumissa tuli käytyä MM-Kyykästä, fuksiexcursioon ja muutamaan sitsikokemukseenkin.
Vuoden tapahtumista löytyy myös tapahtumia
joissa olen tosiaan ylittänyt itseni. Tytölle, joka on
vannonut, ettei laula julkisesti muiden kuullen vaikka
kuinka kännissä olisi, laulusaunalla tapahtui jotain
historiallista. Kyllä minä lauloin muiden kuullen ja
kyllä olin selvin päin. Kaikista tapahtumista wappu
on tietenkin teekkarille tärkein. Ja vaikka ajatus
kahden viikon wapusta aluksi vähän pelottikin,
hauskaahan se oli huonosta säästä huolimatta. Ei
muuta kuin ensivuotta odotellessa.
Eniten superfuksiuden ”arvonimestä” voin kiittää
Team Emlaa. Osa varmasti tietää keitä tarkoitan.
Ilman meidän neljän tytön joukkoa olisi moni
tapahtuma jäänyt käymättä. Enää ei voi kuin toivoa,
että ensivuodesta tulee yhtä hieno vuosi, itselle ja
tulevillekin fukseille.
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Markan palsta

PS-tili vai BS-tili?
Teksti: Johannes Mamia

Hitaassa Härmässäkin on viime aikoina alettu
ymmärtää
osakesijoittamisen
perusteita.
Osakkeiden
omistamista
ei
enää
pidetä
suomenruotsalaisten mummojen harrastuksena,
vaan ne nähdään pitkäjänteisen sijoittamisen
instrumenttina. Asennemuutoksesta huolimatta
Suomessa on odotettu pitkään pitkäaikaiseen
säästämiseen
kannustavaa
tapaa,
samalla
kun on kuolattu esimerkiksi yhdysvaltalaisten
insinöörikollegojen
401k-eläkesäästöohjelmia.
Viime kuussa pankit alkoivat viimein tarjota
lakimuutoksen mahdollistamia pitkäaikaissäästämis
tilejä (PS-tili), jotka tarjoavat eläkevakuutuksista tutun
veroporkkanan oman eläkkeen säästämiseen.
PS-tilien periaate on yksinkertainen. Säästäjä siirtää
PS-tilille rahaa, jolla hän voi hankkia esimerkiksi
osakkeita tai rahastoja, mutta ei voi nostaa rahoja
ennen sopimuksen päättymistä eli eläköitymistä.
Säästetyt varat voi vähentää pääomaverotuksessa
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tai niiden jälkeen ansiotulojen verotuksessa, jolloin
säästäjä saa vuodessa verohyötynä 28 % vuoden
aikana säästämästään summasta 1400 euroon asti (28
% 5000 euron säästösummasta). Tilin sisällä olevia
varoja voi järjestellä uudelleen myyden ja ostaen ilman,
että voitoista tarvitsee maksaa myyntihetkellä veroa.
PS-tilien juju liittyy niiden lunastamiseen. Normaalisti
yli 10 vuotta pidettyjä osakkeita myydessä voi käyttää
ns.
hankintameno-olettamaa,
jolloin
osakkeiden
myyntivoitoksi merkitään kiinteä 60 % myyntihinnasta
alkuperäisestä ostohinnasta huolimatta. Toisin sanoen
osakkeen hinnan oletetaan siis 2,5-kertaistuneen, ja vero
maksetaan tällä olettamuksella. PS-tileissä rahojaan
pois ottava säästäjä maksaakin veron (pääomavero 28
%) koko Floridan kartanoa varten myydystä summasta
eikä myyntivoitosta kuten yleensä. Nohevampi tutalainen
tuntee jo Floridan hiekan jaloissaan kun miettii, että
niin, valtio antaa ensin veroedun ja ottaa sen myydessä
samansuuruisena pois. Ilmaista lainaa!

Markan palsta
PS-tilien myyntien verottomuus saattaa nousta
pitkäaikaiselle sijoittajalle lähes yhtä arvokkaaksi kuin
säästetystä summasta saatu veroetu. Osakkeiden
arvonnousu on ollut pitkällä aikavälillä korkoja suurempaa,
joten on todennäköistä, että myös niiden osuus salkun
kokonaissummasta kasvaa ajan myötä. Vanhenevan
säästäjän pitäisi kuitenkin pyrkiä hillitsemään tai
jopa vähentämään salkkunsa osakepainoa eläkeiän
lähestyessä – usein käytetty nyrkkisääntö on (100 – ikä)
prosenttia osakkeisiin. Lähellä eläköitymistä vuosittaiset
myynnit tasapainotussyistä voivat siten olla paljon
vuodessa säästettyä summaa suurempia, ja siten niistä
saatu verohyöty merkittävä.
PS-tileihin liittyy myös paljon tuntemattomia riskejä
liittyen sijoitusten lukitsemiseen oletettuun 65 vuoden
(näillä näkymin ennemmin 75 vuoden) eläköitymisikään
asti. Riskit ovat pääosin poliittisia johtuen veroedusta
ja pääomaverotuksen korotuspaineista. Karmein
tilanne si8oittajalle (sic) olisi, että pääomaveroa
nostettaisiin juuri ennen eläkkeelle pääsemistä.
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Myöskään pankkien tarjonnan edullisuudesta ei
ole takeita – vaikka tilipankkia voikin vaihtaa, voi
osa vaihtokustannuksista liittyä erilaisiin bonuksiin
ja menetettäviin etuihin. Asiakas ei myöskään voi
tietää tulevista hallinnointipalkkioista tai esimerkiksi
siitä, minkä hintaisia rahastoja tilin käyttäjälle
tarjotaan. Majurin voimasta johtuvat syyt (force
majeure, esim. kuolema) antavat oikeuden nostaa
rahat ennenaikaisesti, mutta vähemmän merkittävät
syyt esimerkiksi perhepiirissä eivät välttämättä.
Asiakas ottaa lukittautuessaan myös vastapuolija maariskiä. 50 vuoden aikajänteellä Suominimisessä valtiossa voi tapahtua suuria muutoksia
pankkikentästä puhumattakaan. Millainen olikaan
maailma vuonna 1960, jolloinen 20-vuotias juhlisi
nyt 70-vuotispäiväänsä ilman silloisia vekseleitään
tai pankkikirjaansa!
PS-tileihin liittyviin ongelmiin on kuitenkin olemassa
kättäpidempää. Nämä kaksi ovat tuta-opinnoistakin
tuttuja
taikakonsteja:
lykkäys
ja
tilanteen
selkiytymisen odottelu, sekä Excel. Lyyäänkö
korkofunktiot tulille?
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Haaste

On se suomalaisen
miehen vartalo kaunis
Teksti: Vesa-Matti Marjamäki
Kuva: Vesasta

Edellisessä Infactossa sain Sanna-Mari Peltolalta
haasteellisen tehtävän vastaan. Ensimmäinen
ajatukseni oli: ”Helppo nakki, mitäs vaikeata tuossa
on!” Todellisuus osoittautui toiseksi. Jo 100 kilon
keijukaiseksi ja keski-ikään rientäneenä jouduin
taistelemaan luonnonvoimia ja aikatauluja vastaan
suorituakseni tehtävästä edes välttävällä tasolla.
Tehtävä: Osallistu viidelle ryhmäliikuntatunnille

Bodybump
Aloitin homman kevyesti tutuilla lajeilla. Bodypump
(jokin kummallinen puntti Tampilla) oli ennestään
tuttu jo ennen armeija-aikoja. Tiesin, että raskasta
tulee, mutta en osannut odottaa yhtään tulevaa.
Parinkymmenen
prosentin
painonlisäys
ja
lyhyehköt punttisalilla tehdyt sarjat eivät auttaneet
kun sarjojen pituus lähes kymmenkertaistui. Jalat
huusivat hunajaa eikä paidan imukyky riittänyt.
Neljän päivän palautumisen jälkeen pystyin
taas kävelemään. ”Ei se ollutkaan niin helppoa
kuin muistin!” Toinen kerta bodypumpissakin oli
kohtalaisen miellyttävä kokemus. Sen jälkeen nuo
kokemukset jäi vähän vähemmälle syistä, joita en
tähän lähde luettelemaan.
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Aerobic
Jokaisen miehen tulee mennä ehdottomasti
testaamaan kyseinen laji. Ei sen takia, että siitä saisi
normaalia urheilua enemmän irti, mutta luontaisedut
ovat normaalia paremmat. Oman suoriutumisen
ohella ainoa mahdollisuus katsoa esimerkkiä on
ynpärillä heiluvista naisista. Huomaamattaan on
tuijottanut edessä heiluvan kohtalaisen atleettisen
naisen pakaran liikkeitä jo viisi minuuttia, ennen kuin
sitä itsekään ymmärtää. Hieno laji sellaisille, jotka
eivät normaalisti uskalla vilkaista naisen perään.
Haittapuolia kyseisestä lajista löysin kuitenkin
muutamia:
liikeradat ovat hämmentäviä ja niitä ei ole
suunniteltua miehekkäille miehille
naisille ominainen ”näytän hyvältä koko
ajan” ei toimi miehillä
erityisesti silloin kun aerobicissä on hikoillut
noin 200 litraa lattialle ja muut alkavat liukastella
työsi tuloksiin
et voi välttyä kysymyksesltä ”Mitä sää oikein
täällä teet?” ja naurun pyrskähdyksiltä liikkeitä
tehdessä, muista kuitenkin yrittää kaikkesi
punttisalilta näkee suoraan aerobickentälle
-> antamasi miehekäs kuva punttisalilla varisee
hukkaan kuin vaahteran lehdet syyspimeässä
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Haaste
Saliheiluminen

Jotain sweatin tynkää, en pitänyt hosumisesta
punttisalilla.
Kokonaan tehtävää en saanut suoritettua Tampin
antimilla, joten jouduin turvautumaan muihin
ryhmäliikuntalajeihin, jotta sain tehtävän suoritettua.
Tähän valitsin jääkiekon, koska:
äijien äijät pelaa sitä
kovaa ja hullua treeniä
kaiken muun hässäkän ohessa en enää
jaksanut sovittaa aikatauluuni pumppeja sun muita
pukukoppiläppä on aivan eri tasolla kuin
Tampilla

Seuraava haaste
Haaste oli antoisa ja erittäin mielenkiintoinen.
Ojennan viestikapulan tällä kertaa vanhuksille ja
haastan Joonas Olkkosen käymään kesän aikana
tanssikurssin tai vähintään viisi kertaa tansseissa.
Kuka: Joonas Olkkonen
Mitä?: Tanssikurssi tai viisi (5) kertaa tansseissa
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Jäynä

Yleisen jäynäsarjan voitto
Teksti: Samu Hällfors

Tampereen Lielahdessa koettiin kauhunhetkiä
perjantaina yhdeksäs huhtikuuta, kun yksityinen
pysäköinninvalvonta
ja
tasa-arvovaltuutetun
iskuryhmä osuivat samalle kauppakeskuksen
parkkipaikalle. Odotuksista huolimatta osapuolet
eivät käyneet keskinäiseen taistoon, vaan
liittoutuivat väärin pysäköityjä autoja vastaan.
Tulilinjalle joutuivat mm. yh-äitien, Mercedeskuskien, Sosiaalidemokraattien ja vasenkätisten
paikalle pysäköineet törkimykset.
Kyseessä on tietysti Konsernin ja Indecsin
teekkarijäynästä. Jäynän idea oli siis irvailla
yksityisen pysäköinninvalvonnan ja perheparkkien
kustannuksella tuomalla peliin tasa-arvopohjainen
malli, jossa eritysparkkipaikkojen kohderyhmää
laajennetaan sijoittamalla parkkipaikalle muitakin
kuin ”Perheparkki”-kylttejä.
Jäynän suunnittelu aloitettiin muutamaa viikkoa
aikaisemmin
ideointipalaverilla.
Palaverin
pitopaikka eli Petterin ja Villen poikamiesboksi sekä
palaverissa tarjotut virvoikkeet vaikuttivat osaltaan
mahtavan parkkipaikkaidean syntyyn. Mainittakoon
myös erikoinen tapaus, kun illanisäntinä toimineen
poikamieskaksikon naapuri tuli poliisina esiintyen
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etuovesta sisään ja ilmoitti vain tulleensa tarkastamaan
ettei meneillään ollut mitään hyviä bileitä, mistä hän on
jäänyt paitsi.
Jäynän valmistelut aloitettiin ja työjako sovittiin. Markus
Mäkelä hankki jäynättäville palkinnoiksi parkkikiekkoja,
lukkosulaa sekä tikkatauluja. Jaettavia parkkisakkoja
tehtaili Mikko Hankamäki ja jäynättäville jaettavista
diplomeista vastasi Arttu Hujanen. Lisäuskottavuutta
jäynään haettiin Ville Haapasalon hommaamilla
radiopuhelimilla
sekä
keksityn
K-Park
Oy:n
huomioliiveillä.
Jäynän teknisestä osuudesta eli vaneripalasta,
tulostetusta paperista, kaksipuolisesta teipistä sekä
kahdesta putkikiristimestä vastasi allekirjoittanut sekä
Vesa-Matti Marjamäki. Edellä mainittujen tarvikkeiden
jalostaminen ”liikennemerkeiksi” osoittautui yllättävän
hankalaksi projektiksi, vaikka työ aloitettin jo kello 21.00
jäynää edeltävänä iltana. Kyltit kyllä valmistuivat ajallaan
jo 20 minuuttia ennen jäynän aloitusta.
Itse jäynääminen aloitettiin vähän kahden jälkeen
päivällä. Ville soitti poliisilta siunauksen jäynän
suorittamiseen ja kyltit kiinnitettiin parkkipaikkojen eteen.
Eipä mennyt kauan kun ensimmäinen törkimys pysäköi

Jäynä
autonsa väärin. Osa jäynättävistä väisti tehokasta
parkkipirkkopartiotamme vaihtamalla toiseen ruutuun
kyltin huomattuaan. Välillä taas oli sydäntäsärkevää
katsoa kuinka partiomme jäsen A kirjoittaa sakkoa autolle
ja jäsen V ”jäynää” ohi kulkevia teinityttöjä.
Aika pian totesimme että jäynä oli erittäin vaikea
toteuttaa. Jäynättävillä oli kiire kauppaan tai kaupasta
kotiin, jäynättäviä oli vaikea saada nalkkiin ja tapahtumien
videokuvaus oli hankalaa. Kiroilulla ja taivastelulla
tehostettuna saimme kuitenkin suoritettua jäynän
kohtuullisesti loppuun. ’
Jäynästä kuvattu raakavideo ja erillinen ääniraita
luovutettiin reilun pelin hengessä editoitavaksi Mikolle,
joka ei ollut läsnä itse jäynässä ollenkaan. Haastavasta
tehtävästä huolimatta Mikko onnistui editoinnissa
loistavaksi ja jäynän dokumentaatio voitaisiin palauttaa
vuotuisen jäynäkisan tuomaristolle.
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Jäynän
palautuspäivänä
allekirjoittanut
sai
sisällöltään seuraavanlaisen puhelun: ”Jäynä pitää
palauttaa puolen tunnin päästä ja sulla on osa
dokumentaatiosta. Pystytkö hakemaan mut täältä
sun pihalta ja viemään dokumentaation kanssa
koululle”. No ei siinä auttanut kuin lähteä ajamaan
nopeasti koululta kotiin ja takaisin. Olimme juuri
ja juuri ajoissa koululla ja Ville lähti palauttamaan
jäynää. Jäynän palautuksessa oli selvästi
havaittavissa että jäynäkisan voittoa voitiin jälleen
kerran alkaa odottaa, sillä tuomaristo totesi että ”Te
palautatte tän jäynän viikon myöhässä”.
Ja niinhän siinä kävi että jälleen kerran Tampereen
paikallisen jäynäkisan voitti Konserni/Indecs.
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TEK

Nyt on hyvä hetki liittyä
IAET-kassaan
Teksti: Joonas Olkkonen, kiltayhdyshenkilö

Kaikkien kesätöihin menevien kannattaa liittyä
nyt IAET-kassan jäseneksi! Kassan jäsenenä
kartutat työviikkoja työttömyysturvan saamiseksi ja
työssäoloehto täyttyy.
Opiskelijoille tarjotaan loistava mahdollisuus liittyä
IAET-työttömyyskassan jäseneksi jo opiskeluaikana.
Työttömyyskassaan voi liittyä ja työviikkojen
keräämisen työssäoloehdon täyttämiseksi voi aloittaa
kuitenkin vain silloin, kun on töissä. Sen jälkeen
kassan jäsenyys jatkuu, vaikka työsuhde välillä
katkeaa. Työssäoloehtoa voi siis kartuttaa usean
vuoden kesätöillä. Työssäoloehdon täyttyminen on
ansiosidonnaisen päivärahan saamisen edellytys.
Ehto täyttyy, kun työviikkoja on koossa 34.
Kaikki eivät tiedä kuinka hyvä diili IAET-kassaan
liittyminen on. TEKin 24 000 opiskelijajäsenestä vain
kolmannes kuuluu kassaan. Se on harmillisen vähän,
varsinkin kun diplomi-insinöörien työllisyystilanne on
ollut viime vuosina poikkeuksellisen huono. Moni on
valmistuttuaan jäänyt työttömäksi, ja vielä useampi
joutunut lomautetuksi. IAET-kassan jäsenyys on
näissä tilanteissa merkittävä turva.
IAET-kassan vuosimaksun nousi vuoden alussa
45 eurosta 78 euroon, mikä on säikyttänyt
joitakin opiskelijajäseniä. Vaikka korotus on suuri,
vuosimaksu ei silti ole erityisen korkea saatuun
hyötyyn nähden. Mikäli kassan jäsenyyden tarve
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konkretisoituu, se maksaa itsensä takaisin muutamassa
päivässä.
Ensi syksynä Indecsin TEK-asioiden vastuu vaihtuu,
sillä minä päätän kiltayhdyshenkilön tehtäväni tähän
kevääseen.
Hyvää kesää kaikille!

Kesätyöntekijän
muistilista
• Tee kirjallinen työsopimus.
• Liity IAET-kassaan heti työsuhteesi alussa.
• Selvitä, sovelletaanko työsuhteeseesi
työehtosopimusta.
• Tarkista palkkakuittisi. Varmista, että
sinulle on maksettu palkkaa työsopimuksesi
mukaisesti.
• Muista, että työaikalaki koskee myös
kesätyöntekijöitä! Ylitöiden tekemiseen on aina
pyydettävä suostumuksesi.
• Tarkasta ylitöiden korvaamiskäytäntö
työaikalaista tai työehtosopimuksesta.
• Tarkista, että sinulle maksetaan
lomakorvaukset. Kesätöistä ne maksetaan
yleensä työsuhteen päättyessä.
• Muista pyytää työtodistus. Halutessasi
voit pyytää siihen arvioinnin työssä
suoriutumisestasi.

Neljättä kertaa.
Arkea huippusuoritusten
tekijöille.

Jos haluat työn, jonka monet mahdollisuudet ja haasteet
antavat sinulle tilaisuuden tehdä merkityksellisiä asioita
joka päivä, tule Accenturelle. Kehität kykyjäsi ja kasvat
ammatillisesti työskentelemällä yhdessä lahjakkaiden
kollegojen kanssa. Opit vertaistaan vailla olevasta
kokemuksesta samalla kun autat asiakkaitamme
huippusuoriutujiksi. Työskentelet yrityksessä, joka on valittu
Suomen parhaaksi työpaikaksi neljänä vuonna peräkkäin.
Jos haluat tämän olevan arkeasi, Accenture on paikkasi.

Hae nyt accenture.fi/tyopaikat
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