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Testamentti
Vuosi on taas pulkassa ja on aika uudelle. Uusi vuosi, uusi hallitus ja uusi päätoimittaja. Tämä on
nyt sitten viimeinen pääkirjoitus kiltamme lehteen. Vaikka sainkin kunnian olla päätoimittajana vain
puoli vuotta, on pesti alun hankaluuksista huolimatta ollut antoisa ja ennen kaikkea uusi kokemus.
Tietysti taittamisessa on ollut omia huolenaiheita ja stressintäyteisiä hetkiä, mutta mikään ei voita
sitä tunnetta, kun uusi painos onkin valmis ja sen saa viedä painoon saati sitten, kun sen saa hakea
valmiina paperisena versiona painosta. Homma on vienyt aikaa, mutta sitäkin enemmän se on ollut
palkitsevaa.
Uudelle päätoimittajalle haluaisin sanoa, että pidä hauskaa pestisi kanssa ja keksi paljon uutta. Nyt
sinulla on valta päättää melkolailla mitä juttuja julkaistaan. Tietysti haluaisin puoltaa niitä palstoja,
jotka alkoivat omana kautenani, kuten Laurit-palstaa, josta minulla on täysin Laureja kiittäminen.
Vielä viimeiseksi haluan onnitella uutta hallitusta ja tulevia toimareita.

Emma Rinnevaara

Julkaisija ja kustantaja:
TTY:n tuotantotalouden kilta Indecs
indecs-hallitus@indecs.info
Päätoimittaja ja taittaja: emma.rinnevaara@tut.fi
Painopaikka: Juvenes Print TTY, Tampere
Painomäärä 130 kpl

www.indecs.info

13 joulukuuta 2010
Tampere, TTY
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Puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta
Kaikki hyvä loppuu aikanaan

Tj lähes nollissa. Aika hurja ajatus. Takana yli 300
päivää killan puheenjohtajana ja edessä viimeiset
päivät. Takana ikimuistoisia hetkiä, unettomia öitä ja
mahtavia kokemuksia.

Indecsin hallitus aloitti toimikautensa tammikuun
alussa ja tätä tekstiä aloitellessani oli uuden hallituksen valintaan aikaa enää kaksi päivää. Jännitys
alkoi jo tiivistyä, kun hallitustyrkyt täyttävät killan
verkkosivuja.
Vuoden aikana on tapahtunut paljon. Keväällä juhlistimme Indecsin 24 vuoden taivalta hienoilla vuosijuhlilla ja heti vuoden alussa karsimme edustusjoukkueitamme Akateemisen Kyykän MM-kilpailuihin.
Lopputalvesta rohkeimmat kisasivat myös Pilkkikisoissa Suolijärven jäillä, tällä kertaa avannoista ei
noussut ihan kalakeittoon tarvittavia saaliita.
Äskeisessä kappaleessa aloitettua listaa voisi jatkaa
loputtomiin, niin paljon ehti tämänkin vuoden aikana
tapahtua. Wapusta selvittiin tälläkin kertaa, syksyllä
saapuivat uudet fuksit ja Johtamiskorkeakoulusta
käytiin tiukkaakin keskustelua. Mörrimöykyllä laulettiin ja saunottiin useammankin kerran hilpeissä
tunnelmissa ja iskuosasto kävi myös kiertämässä
muuta eteläistä Suomea SemiRankan ekskursion
merkeissä. Oi, mitä muistoja.
Mutta, kuten otsikossakin mainitaan, loppuu kaikki hyvä
aikanaan. Tai toista kulunutta sanontaa lainaten, aika
menee nopeasti, kun on mukavaa. Luovutan vallan luottavaisin mielin Nikon johtamalle uudelle hallitukselle,
joka on jo ilahduttavasti alkanut suunnittelemaan alkavan
vuoden toimintaa. Teillä on takananne koko killan jäsenistön tuki, olkaa sen arvoisia!
Kiitos koko killan väelle kuluneesta vuodesta. Teidän
eteenne työskenteleminen on ollut opettavaista: välillä
kovin rankkaa, mutta aina niin palkitsevaa. ”Kiitos,
anteeksi, näkemiin” - hymyillään, kun tavataan : )
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Ei vielä täysin katkeroitunut Wanhus,
Luri

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

© 2010 Accenture. All rights reserved.

Accenture on Suomen
paras työpaikka.
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Aakkoset

Elämän aakkoset
Niklas Luukkanen

Uusi hallitus on valittu ja nyt on aika tutustua
sen jäsenistöön. Tällä kertaa uusi fuksikapteeni jr. kertoo omat elämän aakkosensa.
Apulanta, Goomin huipennus
Bond, James Bond
Cognac - jumalten juomaa
Die Kühe - saksalaista jännitysdekkaria parhaimmillaan
Elomme päivät epäselvät - Rasputtimen aatelia
Fysiikan työt - josko kohta ohi?
Google - lähes kämppiksen ominaisuudessa
Hervanta - Suomen Monaco
Ice hockey - miehet rautaa, mailat komposiittia
Juha Vainio - käsittämätön määrä hienoja lauluja

Sauna - lisää ilta, niin viihdyt

Kokemäki - Joki ja sen väki

TPS - nousee vielä

Lentäjä - hän ei ollut Jumala, eikä osannut ennustaa
säitä

Uuno Turhapuro - kansallissankari

Makkara - paras vihannes, sopii nautittavaksi niin hernekeiton kuin leivänkin kera

Vuonna ’85 - paras (ja ainoa) näkemäni teatterimusikaali
Wappu - ihmisen parasta aikaa

Nikke Knatterton - Johtopäätös!
X tiä - satakuntalainen keskustelun rytmittäjä
Oiva Lohtander - hieno näyttelijä, tekee jäyhyydesta
ja rauhallisuudesta komiikkaa (mm. komisario Jansson elokuvassa Raid)

Ylläs - tänne laskettelukeikat yleensä suuntautuvat
Zuckerbergin luomus on lähes päivittäin käytössä

Peruna - ainoa, mitä tarvitaan onnistuneeseen ruokailuun

Åttopojat laulavat hienon balladin HC Lätyn hyökkäävästä pakista

Qkkeli - Lapin lintuja
Äiti - tarvinneeko selittää?
Rapujuhlat - kerran vuodessa
Öxzyblögöti - kotikotona puhelinluettelon viimeinen
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Teoria hyvännäköisyydestä
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Teksti: Lauri Vuorinen & Jesse Kivilä
Kuva: Niklas Luukkanen

Teoria hyvännäköisyydestä –
The Universal Theory of Good
Looks
TEKSTI: J.K. & L.V.

Hyvännäköisyys. Mitä se on? Onko hyvännäköisyydelle olemassa yksikäsitteistä määritelmää? Tässä artikkelissa esittelemme teorian ja viitekehyksen, joka mahdollistaa yksilön hyvännäköisyyden arvioimisen ja määrittämisen.

Viitekehyksemme lähtee liikkeelle hyvännäköisyyden jakamisesta kolmeen alakäsitteeseen. Nämä alakäsitteet, eli hyvännäköisyyteen vaikuttavat faktorit, ovat luonnollinen kauneus (naked beauty), söpöys (cuteness)
ja tyylikkyys (stylishness). Osaan näistä ominaisuuksista voi yksilö vaikuttaa enemmän ja toisiin vähemmän.
Osaan näistä saamme pelimerkit jo äidinmaidossa emmekä voi geeneillemme mitään. Miten nämä eri ominaisuudet ja teoriamme alakäsitteet sitten vaikuttavat toisiinsa ja luovat yhdessä hyvännäköisyyden käsitteen?

Naked beauty & harsh grandeur
Luonnollinen, jopa raaka kauneus (miehillä luonnollinen komeus, harsh grandeur) on kolmesta alakäsitteestä kaikkein eniten kiinni luontaisesta perimäs-

tämme. Emme voi vaikuttaa siihen, näytämmekö
Heidi Klumilta vai Johanna Tukiaiselta (Brad Pittiltä
vai Jope Ruonansuulta). Kauneutta on kuitenkin erilaista ja se on teekkarien harmiksi ikävä kyllä enemmän tai vähemmän humaani käsite. Sille ei (vielä
ainakaan) ole olemassa laskukaavaa tai matemaattista mallia.
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Teoria hyvännäköisyydestä

Cuteness
Käyttäytyminen on avainasemassa myös seuraavan
hyvännäköisyyden alakäsitteen, söpöyden, määrittelyssä. Söpöys on enemmän käyttyätymissidonnainen asia kuin ulkomuotoon liittyvä ominaisuus. Henkilö voi toki olla luonnostaan enemmän söpö kuin
kaunis, mutta enemmänkin söpöys on vaikutelma,
joka syntyy henkilön käyttäytymisestä. Esimerkkeinä voidaan mainita jo edellisessä kappaleessa
mainittu naapurintyttömäisyys (girl-next-doorness).
Sopivalla ujoudella ja kiusoittelevalla käytöksellä
voi henkilö tehdä itsestään paljon ulkomuotoaan
söpömmän.

Kuitenkaan keikistely ja hihittely ei saa mennä yli,
sillä pahimmillaan se antaa harrastajastaan tyhmän, jopa idioottimaisen kuvan. Toinen riski on se,
että keikistelijä yhdistetään itseään työkseen markkinoivien ihmisten sarjaan. Tai vaikka mielikuva ei
olisikaan niin vahva, on kaikki siihen suuntaan viittaava haitallista yksilön söpöydelle ja sitä kautta
myös hyvännäköisyydelle.

Kauneus on usein ympäristön määrittelemää. Eri
asiat ovat eri puolella maailmaa kaunista. Tästä johtuu lause: kauneus on katsojan silmässä. On siis
syytä ymmärtää ulkoisten ympäristötekijöiden vaikutus (the enviromental effect) kauneuden määrittämiseen. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että kauneus on
vain alakäsite laajemmassa pohdinnassa. Se on aina
käsiteltävä hyvännäköisyyteen liitettynä, sillä pelkällä
irrallisella kauneudella ei kukaan ole hyvännäköinen.
Kauneus ei nimittäin ole vain ulkonäköön liittyvä ominaisuus, vaan kauneuden pohdinnassa on otettava
myös yksilön käyttäytyminen (the behaviour effect)
huomioon. Vaikka henkilö olisi luontaisesti sädehtivän
kaunis, ei kauneus välttämättä pääse esiin, jos sitä
ei markkinoida oikein (everything is marketing and
marketing is everything). Esimerkkinä henkilö, joka
on todella ujo, naapurintyttömäinen eikä uskalla näyttää kauneuttaan. Kuten ruusu, joka ei uskalla puhjeta
kukkaan vaan pitää terälehtensä supistuneina peläten ulkopuolisen maailman reaktiota lehtiensä avaamiseen (Kivilä 2010).
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Söpöyttä, kuten kauneuttakaan, ei voi luonnostaan
olla liikaa, mutta kauneutta ei voi liikaa yrittää buustata. Asia on toisin söpöyden kanssa: liika yrittäminen
saattaa kääntää vahvuuden heikkoudeksi ja söpöyden
ilolintumaiseksi pepun pyörittelyksi. Kuten muidenkin
elämässä esiintyvien makeiden asioiden kanssa, ei
makiaa mahan täydeltä!

Stylishness
Tyylikkyys on viimeinen kolmesta hyvännäköisyyden
alakäsitteestä. Tyylikkyys on näistä kolmesta kaikkein
eniten yksilön itsensä omissa käsissä. Tyylikkyydellä
voidaan vaikuttaa ilman muuta myös kahteen muuhun
hyvännäköisyyden alakäsitteeseen (eli kauneuteen
ja söpöyteen), sillä käyttäytymisellä ja oikeanlaisella
korostamisella voidaan kauneutta ja söpöyttä tuoda
paremmin esille.

Tyylikkyys ilmenee tietynlaisena tilannetajuna, pukeutumisena ja oikeanlaisena meikinkäyttönä. Tilannetaju on ratkaisevassa roolissa esimerkiksi söpöyden
korostamiseen liittyvissä toimenpiteissä. Tällöin tilan-
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Teoria hyvännäköisyydestä

netaju estää yliyrittämisen ja liiallisen hihityksen ja
pepun keinuttelun.

Pukeutuminen on tottakai tärkeässä roolissa kun
söpöyttä ja kauneutta markkinoidaan. Kukaan ei
näytä hyvältä jätesäkissä, mutta moni näyttää hyvältä
oikeanlaisissa vaatteissa. Tässä on yksilön käytettävä harkintavaltaa, sillä kaikille ei sovi pikkumusta
tai bikinit, vaan jokaisen on löydettävä oma vahvuusalueensa (core competence) ja pukeuduttava sen
mukaan omaa kauneuttaan ja söpöyttään tyylikkäästi
korostaen.

Erityisesti naisilla myös meikkaaminen vaikuttaa tyylikkyyteen (miehillä kyseeseen tulee lähinnä suhteellisen suppeat glamrock-piirit ?!). Meikinkäytöllä voi
vaikuttaa kauneuteen ja söpöyteen melko helposti.
Mutta varoituksen sana: liiallinen meikinkäyttö tuhoaa
sekä kauneuden että söpöyden. Pahimmillaan liiallisella meikinkäytöllä saadaan taas aikaan kyseenalai-

sia mielleyhtymiä ilolintujen suuntaan.

Jatkokehitys
Tässä artikkelin ensimmäisessä osassa olemme esitelleet ”The Universal Theory of Good Looks” -viitekehyksen, joka mahdollistaa henkilön hyvännäköisyyden
arvioimisen. Artikkelin toisessa osassa sovellamme viitekehystämme ja tarjoamme lukijoille muutaman käytännön esimerkin, joiden perusteella jokainen voi itse harjoitella viitekehyksen käyttöä.

Tämä jälkimmäinen osa julkaistaan Infacton numerossa
I/2011 ja siihen liittyen toimittajakunta ottaa palautetta ja
toiveita vastaan osoitteessa infacto@indecs.info.
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Kiltahuone

Teksti: Ville Väliaho

Hurja remontti
Hartaasti odotettu kiltisremppa polkaistiin käyntiin
perjantaina 19.11.2010 Mikko Rahikaisen johdolla.
Olikin jo sen aika, sillä suunnittelukilpailun aloittamisesta oli kulunut kymmenisen kuukautta. Nyt indecsläiset pääsivät vihdoinkin näyttämään itselleen (ja
muille), ettei porukka koostu pelkistä käsien heiluttelijoista!
Perjantaina paikalle oli saapunut kiitettävä määrä
innokkaita remontoijia edellisiltaisista Kolmiobileistä
huolimatta. Alku lähtikin hieman nihkeästi liikkeelle,
mutta heti kun saatiin juonesta kiinni, niin johan alkoi
homma sujua! Ensin tyhjennettiin koko kiltahuoneen
sisältö käytävään ja luentosaliin. Samalla ensimmäiset onnekkaat pääsivät jo tasoittelemaan maalattavia
seiniä. Alkurynnistyksen jälkeen alkoi maalaaminen,
olihan punaisista seinistä päästävä eroon.
Kun seinät oli saatu maalattua, niin ulkona alkoi olla
jo sysipimeä ilta, jonka ainoana valopilkkuna Konetalon käytävällä loistivat Indecsin kiltahuoneen valot.
Seuraavana päämääränä oli saada laminaatti asennettua ennen aamunkoittoa. Muu remonttiporukka
kasasi laminoinnin ajan ahkerasti keittiön kaappeja.
Laminaatin asentaminen sujuikin aluksi paremmin
kuin kukaan olisi odottanut, mutta riskienhallinta oli
jäänyt vajaaksi: huoneen puoliväliin oli jäänyt likavesipumppu kiinni. Kyseinen pumppu täytyikin siis

irrottaa, jotta lattia saadaan valmiiksi. Mikko ”likavesipumppu” Rahikaisen irrottaessa pumppua, kukaan
ei tietenkään tullut ajatelleeksi, josko sen sisällä olisi
vielä vettä. Arvatenkin heti, kun pumppu oli saatu irti
sen sisältä suihkusi pari litraa kuravettä suoraan vasta-asennetulle laminaatille. Seuraavat 45 minuuttia
vierähtivätkin purkaessamme laminaattia ja kuivatessamme lattiaa. Tämän jälkeen homma saatiinkin päätökseen ilman ylimääräisiä kommelluksia, ja väsyneet
remontoijat lähtivät kukin kotiinsa nukkumaan kellon
näyttäessä 01.00.
Lauantai oli uusi päivä, ja se toi mukanaan uudet
kujeet. Toiminta aloitettiin venähtäneen edellisillan
takia vasta kymmeneltä suunnitellun yhdeksän sijaan.
Päivän ohjelmassa oli saada jalkalistat, keittiön kaapit
ja sohva asennettua. Päivä alkoi tarkkaakin tarkemmalla jalkalistojen mittauksella ja keittiön kaappien
kasaamisen jatkamisella. Listoja kiinnitettäessä huomattiin, että laminaattia täytyy korjata, sillä seinän ja
laminaatin reunan väliin oli jäänyt turhan suuri rako.
Näppärinä ja kokeneina laminoijina saimme korjattua
laminaatin ennätysajassa! Kun listat olivat kiinni, oli
aika alkaa kasata sohva ja asentaa keittiön kaapisto.
10-osaisen moduulisohvan kasaaminen ei ollutkaan
mikään pikkujuttu, mutta yli vuorokauden remonttireis-
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Kiltahuone

ka-kokemuksellamme saimme sohvan kasattua ilman
suurempia ongelmia, vaikkakin yksi sohvan osista oli
rikki, ja se jouduttiin vaihtamaan kunnolliseen. Myös
Ikean huterahkon kaapiston kanssa jouduttiin tekemään muutamia pakettiratkaisuja, kuten kiinnittämään
se ruuveilla seinään kaatumisen estämiseksi. Myös
hieman liian isot kaapit jääkaappiin nähden tuottivat
päänvaivaa, mutta tämä osoittautuikin todella tyylikkääksi ratkaisuksi.
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dän runko sekä asennettua tiskiallas ja johtokaukalo.
Tiistaina ohjelmassa oli pöydän rakentamisen jatkaminen, ja pöydästä saatiinkin jo lähes valmis. Hieman
takapakkia tuli kuitenkin, kun keittiön kaapin hyllyt
asennettiin hieman vinoon ja kaapin runko vääntyi,
mutta tämä saatiin kuitenkin korjattua melko hyvin.
Takapakkia tuli myös pöydän suhteen, sillä yön pikkutunneilla tapahtunut pöydän suunnittelu aiheutti sen,
että pöytälevyyn piti hommata pidennysosa.

Sunnuntaina ei remontoitu aivan niin intensiivisesti
kuin kahtena edellisenä päivänä, koska rakennusmestari Rahikaisella oli aamusta salibandyotteluita
ja illalla hallitus piti kokouksen, jonka jälkeen rakentajat siirtyivät hieman vähemmän rakennusaiheiseen
tapahtumaan. Kyseessä oli nimittäin Joutsenlampi-balettiesitys Tampereen Teatterissa. Saimme kuitenkin
kannettua sunnuntaina kaikki tavara pois luentosalista
ja käytävästä. Projektia päätettiin jatkaa edelleen täydellä höyryllä maanantaina.
Maanantaina heti luentojen jälkeen alkoi jälleen täysi
uurastaminen uuden kiltahuoneen puolesta. Ohjelmassa oli uuden pöydän tekeminen ja tiskialtaan asentaminen pöytälevyyn. Nämä kaksi urakkaa työllistivätkin meidät koko illan. Illan ehdottomana kohokohtana
oli Pitkäsen Laurin leipoma suussa sulava vadelmasacherkakku, jolla työporukan hieman koitoksella ollut
motivaatio saatiin kohoamaan ennätystasolle. Maanantain aikana saatiinkin kasattua ja maalattua pöy-
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Keskiviikkona ja torstaina jatkettiin pöydän viimeistelyä ja maalattiin myyntikaappien ovet pariin kertaan.
Myös putki- ja sähkömies kävivät vetämässä tiskipöydän putket ja sähköt. Jäljellä oli enää tavaroiden
palauttelu, myyntikaappien ovien kiinnittäminen ja kaiken näköinen pieni puuhastelu. Nämä loppuaskareet
saatiin hoidettua kunnialla sunnuntaiaamuna.
Remontti oli ehdottomasti kaiken vaivan arvoinen,
sillä tällä hetkellä Indecsin kiltahuone on tyylikkäämpi
kuin yksikään tila TTY:llä, mukaan lukien myös rehto-
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rin kanslia! Remontti opetti meille muun muassa, että
aikataulut ainakin saattavat muuttua työn edetessä,
sillä remontti venähti alkuperäisestä aikataulustaan
viikolla! Mutta kaikesta huolimatta kyseinen rypistys oli
enemmän kuin vain pelkkä kiltisremppa, se oli hieno
tapa lisätä kiltahenkeä, ja ennen kaikkea se oli osoitus
kaikille, että tutalaiset ovat kaikkea muuta kuin käsien
heiluttelijoita!

Kiltahuone
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Kiltahuone

Teksti: Katja Kaartinen

Mitäs sitten oikein tapahtuikaan?
Ongelmat saatiin ratkaistua: yhtenäinen minikeittiö
yhdistää nyt lavuaarin, kahvinkeittimen, jääkapin,
mukit sekä kahvin ja maidon samaan tilaan. Enää ei
tarvitse käydä neljässä paikassa saadakseen kahvia. Keittiö toi kiltahuoneelle myös paljon kaivattua
kaappitilaa, jolloin kaikenlainen roina (siis se joka ei
joutunut roskiin) saadaan nyt ovien taakse piiloon.
Myös roskakorit ovat nyt kauniisti ovien takana piilossa, muistathan siitä huolimatta käyttää niitä!
Ikuinen ongelma istumistilanpuutteesta on nyt myös
ratkaistu uudella moduulisohvalla, joka korvasi jo
osittain rikkoutuneet vanhat Ikea-sohvat sekä keikkuvat pikkujakkarat. Yleisen viihtyvyyden huikean
lisääntymisen lisäksi jäsenistölle on tarjolla kaksi
pöytäkonetta vapaaseen käyttöön. Tämän mahdollisti uusi ja kätevä tietokonepöytä. Myös myyntikaapit
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kokivat osansa ovien uusimisen muodossa, eivätkä
näytä enää niin rähjäisiltä.
Toki tämän tason remontissa otettiin myös kiltahuoneen yleisilme huomioon, värimaailma on pitkälti kuin
Lauri Pitkäsen voittaneessa suunnitelmaehdotuksessa. Kaikki seinät ovat nyt valkeita, ja kalusteet
tummia. Yleisilme on siis parantunut, sekä värimaailman että näkyvillä olevan tavaramäärän siistiydyttyä.
Antoisia hetkiä uudella kiltahuoneella!
Jäikö jotain pientä vielä remontoimatta? Pistääkö
joku pieni yksityiskohta silmään? Vai haluatko kenties
vain kehua loistavaa lopputulosta? Anna palautetta –
www.indecs.info
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Tek
Teksti: Lauri Pitkänen

TEK - Opiskelijan asialla
Fidelin seikkailut jatkuvat. Ensi kesään on vielä pitkä
aika, mutta työnhaku on asia, mihin on hyvä herätä
viimeistään nyt. Myös Fidel löytää tähän apuja koulumme käytäviltä.
Syksy on jo oikeastaan takanapäin ja luntakin on
maassa ihan talviseen malliin. Fidelin koulunkäyntikin on edennyt samalla aikaa. Ensimmäiset tentit
ovat takana ja uusia ystäviä on kertynyt melkoinen
määrä. Fidelin mielestä tapahtumia on ollut melkoinen määrä ja välillä joutuu jo priorisoimaan, että
mihin sitä aina milloinkin on menossa. Varsinkin, kun
matikan harkatkin pitäisi jaksaa vääntää joka viikko.
Yksi päivä Fidel huomasi POP:ssa olevan ilmoituksen, että Teekkarin työkirjat olisivat saapuneet. Jostain Paulan tiskiltä niitä ilmeisesti ainakin sai. Tietämättä sen enempää mikä tuollainen kirja on, asia jäi
vielä hautumaan. Muutaman päivän perästä Fidel
kuuli puhuttavan tästä mystisestä työkirjasta kiltahuoneellakin ja siellä jutellessaan hänelle selvisikin
mikä se sellainen Teekkarin työkirja oikein on. Se
on teetätetty teekkareille työn hakua auttamaan ja
edistämään. Tavoitteena on tietenkin saada teekkarit työllistettyä. Tuo ei kuulostanut ollenkaan pahalta,
ainakaan Fidelin korvaan.
Tästä innostuneena Fidel lähti ystävänsä Sepon
kanssa etsimään tuollaista kirjasta. Matkalla päätaloon joukkoon liittyi vielä pari muutakin tite-pk:sta tuttua naamaa, nimiä nyt ei voinut muistaa ja tässä vaiheessa, kun on jo useampi kuukausi koulua takana,
niin on vähän noloa kysyä nimiä enää.. ja pyh, Antti
ja Topiashan ne olivat. Sosiaalisena kaverina Fidelillä ei ole ongelmia kysyä nimiä uudelleen. Eihän nyt
ole millään muotoa edes mahdollista muistaa kaikkien nimiä aina kerralla.

Kiltahuoneella joukko avasi kirjat ja pikaisen selaamisen jälkeen löytyi heti muutamia mielenkiintoisia huomioita. Kirjassa esiteltiin kesätöihin liittyviä juttuja aika
paljon. CV ainakin kannattaisi pistää jo kuntoon. Ihan
hyviä pointteja tuntui olevan, vaikka hiukan enemmän
olisi kiva tietää miten erottua hakemusmassan joukosta. Pian Antti löysikin jutun, missä joku HR-henkilö
kommentoi sitä, millaiset hakemukset kiinnittävät positiivisesti huomion. Ihan ensimmäiseksi hän mainitsi
hyvän kieliasun. Pitääkin varmaan kiinnittää erityistä
huomiota jatkossa siihen. On siinä taatusti oma pointtinsa. Kirjoitusasusta voisi tehdä itse asiassa suorastaan vahvuuden erottumiseen muista hakijoista.
Porukassa mietittyään Fidel kavereineen päätti hyödyntää kirjan vinkkejä ihan oikeasti. Työkirjassa oli
myös ihan näppärän oloinen aikajana, mistä näkee,
milloin hoitaa mitäkin työnhakuun liittyvää. Nyt Fidel
on saanut uuden vaihteen työnhakuunsa. Siitä on erittäin hyvä jatkaa ja ei kai muuta kuin kaikki muutkin
hakemaan työkirja itselleen.

Mutta joo. Vaihteeksi asiaan. Päätalosta kaverukset löysivät muutaman laatikollisen näitä Teekkarin
työkirjoja. Tässä vaiheessa joku jo yhdisti fuksimessuihin nämä kirjat, sillä siellä joku oli jaellut haalarimerkkejä, jotka ilmeisesti liittyivät samaan teemaan.
Samassa paikassa oli myös paljon muitakin kirjan
etsijöitä. Pojat nappasivat kirjat kainaloon ja suuntasivat takaisin kiltahuoneelle.
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Vanha hallitus
Teksti: Aaro Kauppinen

IN MEMORIAM HALLITUSVUOSI 2010
Taas on kulunut vuosi. Uusi hallitus on valittu, vanha
on eläköitymässä. On siis tullut aika muistella kulunutta vuotta. Tässä kalenteriani selatessa ensimmäinen ESTIEM-reissuni tänä vuonna tapahtui jo 5.1. ja
hallituskin kokoontui pikapikaa 10.1. Toiminta suorastaan räjähti käyntiin heti vuoden alusta! Tämä ei
kuitenkaan ole mikään kalenterini läpikertaus, joten
jätetään päivämäärät pois. Tätä työtä voisi pikemminkin kutsua tajunnanvirraksi, missä jo osittain kultaantuneet hyvät muistot vuodesta nousevat uudestaan
pintaan. Vuosi hallituksessa on vienyt paljon aikaa,
mutta siitä palkkiona minulla on roppakaupalla hienoja muistoja, uusia ystäviä ja eritoten ikimuistoisia
hetkiä hyvien ystävien seurassa.
Alkuvuoden ehdoton kohokohta oli Tutapäivät Tampereella. Neljäpäiväinen tutakiltojen kokoontuminen
olympiahengessä samalla viikolla kuin oma kandini
piti palauttaa oli täynnä tupakkaa, viinaa, kofeiinia ja
muita stressinsietoa lisääviä aineita. Pieni työtahdin
lisäys vuoden alkumetreillä kuitenkin lisäsi motivaatiota ja suhtautumista kiltatoimintaan. Kandin työ on
nyt suoritettu. Perjantaina gaala-sitseillä ei tarvinnut
enää stressata käytännössä mistään, joten meininki
oli kaikilla sen mukaista! Heti perään sunnuntaina
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lähdettiinkin jo risteilemään Goomille… Maksa kiittää.
Seuraavalla viikolla oli ESTIEMin Europe3D Helsingissä ja Tampereella. Toiminnasta ei ollut puutetta
missään vaiheessa.
Killan toiminnassa tulee edustettua kiltalaisia, muun
muassa vuosijuhlilla. Sanna-Marin kanssa lähdimme
siis edustamaan Indecsiä arkkareiden vuosijuhlille.
Huikeat juhlat hulppeissa puitteissa sekä erinomainen
ruoka ovat niitä pieniä iloja, mistä kilta-aktiivi pääsee
nauttimaan. Nämä vuosijuhlat ovat edelleenkin juurtuneet syvälle mieleeni, ei suinkaan loppuillan erikoisten
sattumusten, vaan juhlien erinomaisuuden vuoksi.
Jaostotoiminnassa kannattaa olla niin paljon mukana,
kuin suinkin vain kykenee. Kokouksia on säännöllisesti noin kuusi vuodessa hieman riippuen jaostosta.
Vaikka jaostojen toimintaa voisi herkästi kritisoida kuivaksi, byrokraattiseksi tai yksinkertaisesti tappavan
tylsäksi, se on vain pelkkää pintaa. Yhteistoimintamahdollisuudet muiden kiltojen ja kerhojen kanssa,
ylioppilaskunnan tietotaidon hyödyntäminen sekä
vapaamuotoinen parhaiden käytänteiden vaihto antaa
paljon kehitysmahdollisuuksia killalle.

Vanha hallitus
Oman Wappuni vietin Portossa, Portugalissa
ESTIEM:in kevätkokouksessa. Sielläkin toki lakitettiin sikäläinen patsas asiaankuuluvin puhein, lauluin
ja muiden riitein saattelemana. Itse KV-vastaana olin
paikan päällä ja reissussa tuli muutenkin oltua paljon.
Wapun menettäminen kirpaisi, mutta Porton Council
Meeting oli kyllä kokemisen arvoinen. Sielläkin vietettiin lukuvuoden päätökseen liittyviä menoja hieman
vapun tapaan. Portossa ei ollut haalareita, vaan harrypottermaisia viittoja. Ansaitut merkit ommeltiin viitan sisäpuolelle ja kokeneimmilla aktiiveilla viittoja oli
useampiakin. Ei tämä merkkien keräys ole pelkästään
suomalaisten toimintaa!
Syksyllä killan varsinainen toiminta pärähtää käyntiin
Avajaissaunan merkeissä. Kosteaa on ilmastoinninkin
puolesta. Mutta onneksi syksyn toiminta ei jää siihen.
Uusien fuksien tapaaminen on aina mukavaa ja on
hienoa nähdä miten kaikki kasvavat silmissä jo ensimmäisen syksynsä aikana. Alkusyksyn toiminta on hyvin
fuksipainotteista ja ihan tarkoituksella.
Onnela hävisi, tilalle tuli hauskaakin hauskempi ja
entistäkin enemmän hurvittelumahdollisuuksia tarjoava Tivoli. Kolmioiden siirtyminen uudennimiseen
yökerhoon tuo aina hieman jännitystä elämään; kuten
myös se, miten opinnot mahduttaa aktiivisen hallitustoiminnan kylkeen. Itselläni on pari kurssia jäänyt
suunnitellusta, mutta en pidä sitä minkäänlaisena tappiona. Joku itseäni viisaampi ja kokeneempi ihminen
tokaisi kerran, että ”ei se koulusta valmistumiseen
kuluva aika ketään kiinnosta; tärkeämpää on, että on
valmistunut”. Tämä ei tietysti tarkoita, että opintoja
kannattaisi syyttä pitkittää, hermothan siinä menee
kun mitään ei saa aikaiseksi. Hallitustoiminta on mitä
parhain syy jättää pari kurssia seuraavaan vuoteen.
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kymmentä tutalaista ympäri Suomea.
Viimeisin nakkini tälle vuodelle oli TIMES paikalliskarsinnan järjestäminen. Nyt tämäkin on kunnialla
suoritettu, mutta lehtemme päätoimittaja halusi kiusata vielä pienellä lisätehtävällä näin kouluvuoden
päätteeksi ennen tenttejä. Ihan mielelläni minä muistelen kulunutta vuotta ja kirjoittelen artikkeleita Infactoon - kiltalehdistä parhaimpaan. Vaikkei kukaan
tällaisen wanhan sienen jorinoita jaksaisikaan lukea
tänne asti, on se minulle kunnia päästä hehkuttamaan
kokemuksistani lehteemme ja siten toivottavasti välittämään innostusta tuleville aktiiveille. Vaikka killan
vaalikokouskin meni jo ja vaikka tämä lehti ilmestyisikin toimarivalintojen deadlinen jo mentyä, killassa on
aina tilaa aktiivisille toimijoille. Minäkään en päässyt
ensimmäisenä vuonna hallitukseen tai edes toimariksi. Lannistua ei saa. Ideoita otetaan aina vastaan ja
hyviä toteutetaan. Lisäkäsiä tarvitaan aina lukuisten
tapahtumien järjestämisessä ja tuleva päätoimittajakin varmasti hyötyy innokkaista uutisreporttereista.
Jos tätä muistokirjoitusta jollain tapaa summaisi klassisesti, pitäisi palata takaisin alkuun. Hienot muistot,
uudet ystävät ja ikimuistoiset hetket ovat niitä asioita,
mikä saa ihmisen lahjoittamaan kymmeniä ja taas
kymmeniä, jopa satoja, tunteja toiminnalle, josta ei
makseta palkkaa. Parasta on yhdessä tekeminen ja
yhdessä kovan työn tuloksista nauttiminen esimerkiksi onnistuneen tapahtuman muodossa.
Kiitos hienosta vuodesta hallitukselle 2010 kaikissa
kokoonpanoissaan! Meillä oli erinomainen vuosi!

Oman vuoteni ja ehkä jopa koko tähänastisen elämäni
kohokohta syntymän jälkeen on aivan ehdottomasti
ESTIEMin 20-vuotisjuhlavuosikokous. Nimihirvityksen
takaa löytyy liki 300 hengen viikon mittainen tapahtuma yli 90 000 euron budjetilla. Mittakaavaa antaa,
että tuon yhden viikon aikana kulutettiin noin 2 kertaa enemmän rahaa, kuin mitä Indecs kuluttaa vuodessa. Indecsin jäsenmäärä on myös suuruusluokaltaan sama kuin tämän tapahtuman osallistujamäärä.
Sitä elämystä on hyvin vaikea sanoin kuvailla kun
noin suuri tapahtuma saadaan onnistumaan ja onnistumaan vielä täydellisesti. Kaikki sujui suunnitellusti
massiivisesta urakasta huolimatta ja osallistujat olivat
haltioissaan. Isolla rahalla saa isoa ohjelmaa, se on
selvä, mutta silti tapahtuman pykäsi pystyyn vain pari
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Uusi Hallitus

Teksti: Uusi hallitus

Uusi hallitus esittäytyy
Indecsin uusi hallitus on valittu! Indecsin vuoden 2011 hallituksessa nähdään osittain jo kokeneita konkareita
sekä myös paljon ensikertalaisia (jopa yksi fuksi!) :) Tällä kokoonpanolla pyrimme kehittämään Indecsin toimintaa ja tuottamaan sen jäsenille ikimuistoisen vuoden! Uudet hallituslaiset vastasivat seuraaviin kysymyksiin:
1. Nimi? 2. Pestisi uudessa hallituksessa? 3. Mitä odotat tulevalta hallituskaudeltasi?

1. Niko Ahola
2. Peejii
3. Mielenkiintoisia haasteita ja sekä oman- että killan toiminnan kehittämistä.

1. Jesse Kivilä
2. Varapuheenjohtaja
3. Paljon uusia kokemuksia ja korvaamattoman hauskaa tekemistä ja puuhastelua. Tottakai myös haasteita
ja vaikeita aikoja, joista otetaan opiksi. Toivottavasti.
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1. Mikko Rahikainen
2. Rahastonhoitaja
3. Mukavaa kautta hyvässä seurassa ja koko killan
toimintaa etenpäin!

1. Lauri Haavikko
2. Yritysvastaava
3. Lähes saumatonta jatkuvuutta edellisen yritysvastaavan työhön sekä unohtumattomia ja kutkuttavia
seikkailuita todellisuuden tuolla puolen.

Uusi hallitus

1.Katja Kaartinen
2. Tapahtumavastaava
3. Yhteistoimintaa ja hauskoja tapahtumia, sekä tietysti vuosijuhlia!
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1. Emmi Tervala
2. Sihteeri
3. Odotan hienoa vuotta! Aluksi kaikki on tietysti uutta
ja ihmeellistä, sillä en ole aikaisemmin ollut mukana
hallitustoiminnassa. Tarkoituksenani on sujuvan tiedottamisen ohella kirjoitella vakuuttavia pöytäkirjoja
ja laajentaa prujumyyntiä. Sihteerin homma on suhteellisen rutiininomaista, joten autan myös muita parhaani mukaan :)

1. Miika Järvinen
2. Teekkarivastaava
3. Toiminnantäyteistä vuotta ja saumatonta yhteispeliä muiden hallituslaisten kanssa. Tehdään tulevasta
vuodesta entistä parempi ja tehdään rohkeasti uusia
asioita!

1. Niklas Luukkanen
2. Fuksikapteeni jr.
3. Toimimista hyvien tyyppien kanssa killan hyväksi.
Yhteishenkeä, jonka tulemme luomaan tulevaisuudesta saapuvien tutoreiden kanssa uusien opiskelijoiden keskuuteen. Ja tietenkin Tammerkoskea.

1 Jaakko Nurkka
2 KV-vastaava
3 Odotan mieltä avartavia Indecs- sekä Estiemkokemuksia. Lisäksi toivon oppivani uutta ja pitäväni
hauskaa vuoden aikana!
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Halloped

Teksti: Uudet hallopedit ja varahallopedit

Uudet hallinnon opiskelijaedustajat
aloittavat
Tiedekunnan ja yliopiston hallinnossa opiskelijoiden etua valvovat hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit. Hallopedien toimikausi on kolmivuotinen ja uudet hallopedit aloittavat vuoden 2011 alussa.
Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (TTYY) toiveiden mukaisesti hallopedien ja killan sekä hallopedien ja hallituksen välistä vuorovaikutusta pyritään lisäämään. Näin hallinnon tapahtumia pyritään tuomaan
entistä paremmin opiskelijan tietoisuuteen ja täten tehostamaan opiskelijoiden edunvalvontaa tiedekuntatason
päätöksenteossa.
Teknis-taloudellisessa tiedekunnassa (TTT) hallopedeinä 1.1.2011 aloittavat Lauri Jaakkola, Laura Niittylä ja Lauri
Vuorinen sekä edellä mainittujen henkilökohtaisina varahenkilöinä Anne-Mari Niemilä, Juho Mäntysaari ja Katja
Kaartinen.
Lisäksi myöhemmin tiedekuntaneuvosto valitsee tuotantotalouden koulutusohjelman johtoryhmän, johon kuuluu
myös kaksi opiskelijaedustajaa. Opiskelijaedustaja toimii myös tiedekuntamme kansainvälisen maisteriohjelman
johtoryhmässä.
Uddet hallinnon opuskelija edustajat vastasivat seuraaviin kysymyksiin: 1. Nimi? 2. Kilta? 3. Miksi hait hallopediksi? 4. Mitä odotat tulevalta toimikaudeltasi?

1.Lauri Vuorinen
2.Indecs, 3.vsk
3.Puheenjohtajakauden jälkeen koin, että on ”uusien
haasteiden” vuoro, jolloin käynnistynyt hallopedhaku
tuli erittäin sopivaan kohtaan.
4.Toimikaudella toivon pääseväni hyödyntämään
menneiden vuosien aikana koulutusohjelman johtoryhmässä ja killan edunvalvonnassa luomiani suhteita
opiskelijoiden edun turvaamiseksi. TTT:ssä päätöksentekoon osallistuvat henkilöt ovat ymmärtääkseni
jo aiemminkin huomioineet kiitettävästi opiskelijoiden
edunvalvontaa, mutta luonnollisestikin tavoitteena
on turvata opiskelijoiden etua myös tulevien kolmen
vuoden aikana.
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1. Katja
2. Indecs, 2.vsk
3. Halusin päästä vaikuttamaan tiedekunnan asioihin,
lisäksi pesti ei vaikuttanut liian työläältä
4. Odotan - tottakai - mahdollisuutta vaikuttaa, lisäksi
uusia tuttavuuksia niin opiskelijoista kuin tiedekunnan työntekijöistä sekä erilaisten uusien tapojen ja
käytäntöjen oppimista. Sekä tietysti hauskanpitoa!

Halloped

1. Lauri Jaakkola (paitsi Teknis-taloudellisen tdk:n
halloped, myös Kielikeskuksen neuvottelukunnan
halloped)
2. Indecs, 2. vsk
3. Hallopedilla on mahdollisuus vaikuttaa oikeasti
isoihin ja merkittäviin asioihin, kuten tiedekunnan tarjoaman koulutuksen sisältöön. Meneillään on esimerkiksi mielenkiintoisia hankkeita Tampereen seudun
korkeakoulujen yhteistyön kehittämiseksi.
4. Odotan entistä laadukkaampaa koulutusta sekä
järkevää ja kaikkia hyödyttävää yhteistyötä TaY:n ja
TAMK:in kanssa. Henkilökohtaisella tasolla on kiinnostavaa päästä pöytiin, joissa suunnitellaan asioita
vuosienkin päähän. Ennen kaikkea odotan teiltä
muilta hyviä näkökulmia ja kehitysehdotuksia, millaisia tietoja ja taitoja diplomi-insinöörit tarvitsevat nyt
ja tulevaisuudessa. Samoin toiveita saa ja pitää esittää opetusmetodien kehittämisen suhteen. Hihasta
kiinni!

1. Laura Niittylä
2. Man@ger
3. Olen toiminut TTT:n tiedekuntaneuvostossa hallopedinä jo edellisen kolmivuotiskauden ja tykännyt
kovasti hallopedinä toimimisesta. Koska valmistuminen ei vielä uhkaa, halusin jatkaa pestissä myös
uudella toimikaudella, sillä koen että annettavaa on
vielä paljon.
4. Edelliseen toimikauteen nähden tuskin paljoakaan
uutta asiaa tulee, mutta toivottavasti uusien jäsenien myötä myös uutta puhtia tiedekuntaneuvostoon.
Tulevalla toimikaudella toivon että tiedekuntaneuvostossa, etenkin hallopedien keskuudessa vallitsisi hyvä
yhteishenki ja kunnolliset keskusteluyheydet.
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1. Juho Mäntysaari
2. Man@ger
3. Halusin olla mukana kehittämässä TTY:stä ja erityisesti sen Teknis-taloudellisesta tiedekunnasta Suomen parasta opiskelupaikkaa.
4. Pyrin tuomaan opiskelijoiden mielipiteitä laitoksen,
ylioppilaskunnan ja muiden hallopedien tietoisuuteen
ja pyrkiä näin parantamaan meidän asemaa niin opinnoissa, sekä kehittää opintojen sisältöä paremmin
opiskelijoiden tulevia tarpeita vastaaviksi.

1. Anne-Mari Niemelä
2. Man@ger
3. Olen kiinnostunut siitä, mitä tiedekunnassamme
tapahtuu, erityisesti opiskelijoiden edun kannalta.
Pelkkä omissa nurkissa jupiseminen ei kuitenkaan
edistä kenenkään asiaa: jos haluaa vaikuttaa asioihin, pitää lähteä rohkeasti mukaan.
4. Toivon, että saisimme koko tiedekuntamme halloped-ryhmän kanssa tuotua halloped-toimintaa ja
koko tiedekuntaa lähemmäksi opiskelijoita kiltojen
kautta, unohtamatta opiskelijoiden etujen valvomista
tiedekunnassa.
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XQ

Teksti: Mikko Rahikainen
Kuvat: Emma Rinnevaara

Indecsin SemiRankkaXQ
Yksi syksyn odotetuimmista
tapahtumista alkoi osaltani kello
7:20. Pitkän, noin 200m kävelymatkan jälkeen saavuin excursiobussin suulle, jossa jo muutamia tovereita odotti innokkaasti
lähtöä.
Matkanjohtajanamme
toimi Lauri ”Bicci” Haavikko, joka
iloisesti toivotti minut tervetulleeksi. Kellon lyödessä 7:30;28
matkanjohtajamme
huomasi,
että yksi taistelijoistamme on
poissa. Tämä nimeltä mainitsematon ”Teme” oli nukkunut pommiin, jota lähettiin hakemaan
rautatieasemalta.
”Teme” saatiin kyytiin ja ecxubussimme nytkähti pienen koukun jälkeen kohti
ensimmäistä yritystä – ABB:tä. ABB:n vastaanotto oli
lämmin ja pieni välipala kalvosulkeisten yhteydessä
ei tehnyt ollenkaan pahaa. Ytimekkään yritysinfon
jälkeen pääsimme tutkimaan kuinka suurimmatkin
sähkömoottorit tehdään. ABB:llä vierailu oli erittäin
antoisa ja viimeistään lähtiessämme saadut matka-

muistot saivat jokaiselle hymyn huulille, paitsi meidän
omalle bussinkuljettajalle Jaakolle eli ”kylän vanhimmalle”, joka oli vierailun aikana hakannut bussimme
kylkeä sorkkaraudalla keskellä Pitäjänmäen teitä.
Sorkkarautaepisodin jälkeen pääsimme kuitenkin jatkamaan iloisesti matkaa kohti Otaniemen opiskelijaruokalaa. Tästä huomiona sen verran, että Otaniemen
ruokalan layout muistuttaa lähinnä pujottelukeskusta.
Tämän jälkeen suuntanamme oli mainostoimisto N2.
N2:sen vierailu ei jättänyt ketään kylmäksi. Jämäkän esityksen pitänyt Alex Nieminen kertoi fläppitaulun avulla tyhjentävästi koko alan toimintatavat sekä
kuinka taitavia tämän firman ihmiset oikeasti ovat.
Kuinka moni tiesi entuudestaan että Elisa Vahdin
mainos on kuvattu Thaimaassa?! Tai sitä, että tämän
yhtiön mainoksia ovat mm. Tanssii tähtien kanssa,
Elisa, Seat –automainokset sekä lukemattomat muut.
Bussiin päästyämme, meidän täytyi vain ihailla läppäriltä tämän firman aikaansaannoksia.
Tästä matka jatkui kohti maailman suurinta konsultointifirmaa nimeltä Deloitte. Jaakko suoritti sotastrategisesti viisaan koukun vasemmalta kohti Deloittea
(lue: ajoimme harhaan). Deloitten aulassa saimme
arvokkaan näköiset nimikyltit ja kokouspaikkana toimi
mikäs muukaan kuin Helsinki View –kattohuoneisto.
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Upean puitteiden lisäksi Deloitte tarjosi
excursioväelle hyvän yritysesittelyn, huumoripitoista ohjelmaa, erilaisia virvokkeita
sekä todella maukkaita salaatteja. Kiitos
tästä kuuluu isännällemme Indecs alumnin jäsenelle Anssi Nevalaiselle.
Deloitten jälkeen kävimme täydentämässä
varastojamme Ruoholahden kauppakeskuksessa. Tämän jälkeen suuntasimme
takaisin kohti Otaniemeä, jossa meitä
odotti paikalliset Tuta-opiskelijat rantasaunalla. Uskaliaimmat excuilijat kävivät
pulahtamassa jopa Suomenlahdessa!
Saunomisen jälkeen osa porukastamme
lähti vielä jatkamaan TKK:n fuksisitsien
jatkoille, joissa meno sekä nesteytys oli kohdallaan.
Muutaman tunnin yöunien jälkeen, virkeä excuporukkamme kömpi takaisin bussiin, ja suunta kohti OPPohjolan pääkonttoria. Yritysesittelyn pitänyt Petteri
Bollmann kertoi, että vierailumme ei voisi pahempaan
paikkaan osua, koska kaikki työntekijät olivat kiinni
töissään. Bollman kuitenkin pystyi vetämään lyhyen
ytimekkään esittelyn diilaamisesta työpaikkana, jopa
elämäntapana.
Tästä matka jatkui kohti Loviisan ydinvoimalaa. Koko
matkan ajan bussissa supistiin ydinvoimalan turvallisuudesta. Energiatekniikkaa sivuaineena lukeva
Jesse aiheutti harmaita hiuksia kiperillä kysymyksillään esittelijälle. Eniten hilpeyttä herätti voimalan lauhdevedessä kasvatetut kirjolohet. Pettymystä aiheutti
se, että emme päässeet itse voimalaan sisään kiristyneiden turvallisuussäädösten takia. Lisäksi monet
excuilijat joutuivat pettymään, koska ydinvoimalan
reaktori ei säteilekään vihreänä vaan sinisenä! Ennen
yhteiskuvamme ottamista rannalta löytyi Henan sano-

jen mukaan ”Radioaktiivinen ankka”, josta kuvaajamme Harri nappasi erittäin taiteellisen kuvan. Marsujen aivastettua bussin nokka kääntyi kohti Lappeen
Rantaa.
Lappeen Rannassa paikalliset tuta-opiskelijat opastivat meidät majapaikkaamme jossa pikaisen vaatteenvaihdon jälkeen suuntamme oli todella tyylikkäät saunatilat. Indecs-valtaiset sitsit suoritettuamme meno oli
vapaampaa ja paikallisia opiskelijoita alkoi valumaan
saunalle illan aikana tuoden mukanaan kaksi omaa
juomapeliä, joissa testattiin kokeneimmankin excuilijan kunto. Bileet jatkuivat myöhään yöhön ja kävipä
osa pulahtamassa tällä kertaa Saimaassa! Aamun
valjetessa joukkoomme oli ilmestynyt uusi tulokas,
Kari Kartio. Kari löydettiin katollaan olevana, menehtyneen veljensä Kimmon vierestä.
Perjantai-aamu valkeni ja nopean siivouksen sekä
aamupalan jälkeen suuntamanne oli viimeinen yritysvierailu Kouvostoliitossa. Yritys oli nimeltään Caminito ja myyntiartikkelina argentiinalainen jäätelö, joka
vei kieltämättä kielen mennessään. Herkullisen yritysinfon jälkeen matkamme viimeinen etappi
oli päästä takaisin Tampereelle.
Reissu oli kaiken kaikkiaan mahtava! Iso kiitos tästä kuuluu yritystiimille, joka hoiti oman
osansa todella mallikkaasti. Lisäksi tahtoisin
kiittää kaikkia yrityksiä, sekä majoittajiamme.
Erityiskiitokset lähtevät kuitenkin ratin ja penkin välissä istuvalle Jaakko Kettuselle. Kaikille mahtikiitokset mahtavasti onnistuneesta
reissusta!
Ps. Kari Kartiokin on löytänyt uuden kodin.
Nyt vain KorK:n kiltahuoneelta :)
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Teksti: Teemu Sirén

Metson & Accenturen
excu
Starttasimme bussin kohti pääkaupunkiseutua puolenpäivän aikaan, kun viimeisetkin taistelijat oltiin
saatu mukaan. Tällä kertaa vältyimme ylimääräiseltä
keskustan kierrokselta ja pääsimme lähtemään suorinta tietä kohti määränpäätä. Kylmässä linja-autossa
matka kului nopeasti tiukan sensuurin omaavan ”paskin läppä” – kisan ja Metson casen pohjatietokoulutuksen parissa. Harri Pakkala piti loppumatkasta
luennon eri tekniikoilla tehtyjen pinnotteiden ominaisuuksista. Luennolla opimme, että hankausliikkeessä
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kovat asiat ovat parempia. Muuten luento koostui
lähinnä liian teknisistä sanoista ja erilaisista kirjainyhdistelmistä, joista kukaan ei ymmärtänyt mitään.

Metsolla pitkän linjan Metsolainen johtaja piti meille
lyhyen esittelyn Metso Paperin toiminnasta ja toimialasta. Tämän jälkeen kävimme läpi reaaliaikaisen ja
mielenkiintoisen casen eräästä Metson pinnoiteteknologian ongelmasta. Casen aikana myös osa Harrin

XQ

luennon saloista paljastui. Myös muutama vastavalmistunut Metsolainen kertoi meille urastaan Metsolla. Lopuksi kiersimme tehtaan oppaiden johdolla.
Metson vierailu oli kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen ja onnistunut, vierailusta jäi mieleen kuulokkeita
jakaneen tytön lisäksi paljon muutakin. Saatiin led–
taskulamput. :)

Accenturelle saavuimme vain hieman myöhässä ja
menimmekin suoraan asiaan. Yritysesittelyssä keskityimme lähinnä stratregiakonsultointiyksikköön.
Kolme eri tason konsulttia kertoi työnkuvastaan ja
arjestaan Accenturella. Tiivistettynä he sanoivat,
että Accenturella työskentely on kivaa. Lisäksi HR
–osastolta tuli esittelijä kertomaan Accenturen rekrytoinnista ja uramahdollisuuksista. Tämä virallinen
osuus oli sopivan informatiivinen, sopivan mittainen
ja mielenkiintoinen.
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turelaisten kanssa. Saunalle tuli Accenturelaisia paljon lisää ja keskustelu heidän kanssaan oli rentoa ja
vapaamuotoista. He kertoivat meille hauskoja tarinoita
työstään, leijuivat Chicagon koulutuskeskuksellaan ja
me kerroimme heille hauskoja tarinoita opiskelusta.
Yhdentoista aikaan keräsimme kamppeemme ja
suuntasimme kohti Tamperetta. Saimme Accenturelta
nestepitoiset matkaeväät kotimatkaa varten. Eväspaketin voimalla sinnikkäimmät taistelijat jatkoivat matkaa Kolmiobileisiin asti.

Excursio oli mukava, ilmainen ja parempi kuin neuvostoliittositsit.

Virallisen osuuden jälkeen ampaisimme saunatiloihin rakennuksen yläkertaan, missä meitä odotti
olutta, siideriä, lonkeroa, viiniä ja ruokaa. Herkullisten tacojen jälkeen kävimme saunomassa Accen-
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Kysy Laurilta -palsta

Teksti ja kuvat: Laurit

Pa

Kysy Laurilta -palsta

rt I

I

Kiltamme Indecsin riveihin on kuin varkain soluttautunut poikkeuksellisen tiheä populaatio Pyhän Laurentinuksen
suojatteja, ”laakerinlehdillä seppelöityjä”, jotka myös Lauri-nimisinä valloittavina velikultina tunnetaan. Yksinään
Lauri on kuin kuka tahansa heikko kuolevainen, mutta yhdessä lajitovereidensa kanssa toimiessaan muodostuu
Laurien välille symbioosimainen, telepatiaan rinnastettava yhteys ympäröivään maailmankaikkeuteen, elämän
olemukseen ja avaruuden rajattomuuteen. Kaikki Laurit ovat silloin yksi Lauri.
Tätä ainulaatuista tietoutta on nyt mahdollista kenen tahansa Infacton lukijan hyödyntää. Lähetä mieltä polttava
kysymyksesi osoitteeseen laurit@indecs.info, niin saat vastauksen Laurilta suoraan todellisuuden tuolta puolelta.
Parhaimmat ja vilpittömimmät kysymykset julkaistaan Infacton sivuilla ja kaikista innostavin kysymys palkitaan
lehdittäin ”Kuukauden kysymys” -arvonimellä, josta on uteliaisuuden tyydytyksen lisäksi luvassa pienimutoinen
palkinto.
Muutama rohkea otti viime Infacton jälkeen haasteen vastaan, mutta oletko Sinä valmis kuulemaan totuuden?
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”Onko vesi oikeasti märkää?” -Kymysys

Vesi, eli divetymonoksidi tai divetyoksidi, on vedyn
ja hapen muodostama kemiallinen yhdiste (H2O).
Yhdiste esiintyy niin sanotuissa NTP-olosuhteissa
tyypillisesti nesteenä, josta johtunee yleinen käsitys siitä, että vesi olisi luonteeltaan märkää. On
kuitenkin tieteellisesti hieman epäselvää, mitä
tarkoitamme tässä yhteydessä märällä. Aina yhtä
luotettavan Wikipedian mukaan adjektiivi märkä
viittaa ”sellaiseen, jossa on paljon nestettä”. Tästähän voisimme vetää johtopäätöksen, että mikäli
samassa XYZ-avaruuden pisteessä on jollakin
ajanhetkellä t runsaasti NTP-olosuhteissa olevaa divetymonoksidia, voidaan kyseistä pistettä
ja varmaankin siten myös vettä pitää märkänä.
Mutta mikä sitten on ”runsaasti”...
Mitä järkeä on risteilyissä yleisellä tasolla?
Entä siinä, että laiva ahdetaan maissa täyteen tax free -tavaroita, jonka jälkeen käydään
kääntymässä Ruåtsissa ja Suomessa taas
kannetaan samat tavarat maihin? -Arvuuttaja

Harva asia on maallikolle selvää, siksi tarvitaan
konsultteja. Yleisten talousteorioiden mukaan
tuotteelle syntyy valmistus- ja kuljetusketjunsa
aikana arvonlisäys. Laivayhtiöt pyrkivät kääntämään asian toisinpäin. Holtittomasti keinuva laiva,
ruuan törkeän huono hinta-laatusuhde, oksettava
kokolattiamatto katossakin sekä humalainen ja
parasta ennen -päivänsä vaarallisella tavalla
ohittanut risteilyseura - kaikki tähtää viinan arvon
alentamiseen. Hatunnosto Vikingille ja Tallink Siljalle onnistumisesta tässä pyrkimyksessä.

Missä järjestyksessä leipä rakennetaan?
-Villeviisvee

Jos seuraavassa ruokapöytäkeskustelussa tunnut jääväsi asiaa koskevassa väittelyssä alakynteen, pelko pois! Seuraavassa Lauri tarjoaa
avuksesi aukottomin perusteluin varustellun vaihtoehdon, jolla lyöt kovemmankin leipälesoilijan
luun kurkkuun. Oletetaan asian yksinkertaistamiseksi leivän koostuvan neljästä peruskomponentista: levitteestä, leikkeleestä, juustosta ja
pupunruoasta. Järjestys on leivän pinnasta edeten seuraava:

KUUKAU

DEN KYS
YMYS

Mitä antaa joululahjaksi
jollekin, kenellä on jo kaikkea? -Quésymys
Tätä kysymystä meiltä Laureilta kysytään useita kertoja aina joulun alla. Nykyinen ylikaupallinen joulu
on etäännyttänyt monet joulun perimmäisestä tarkoituksesta. Jouluhan on rakkauden ja välittämisen
aikaa, mikä näyttää monelta unohtuneen, kun näkee ihmisten tappelevan viimeisestä joulukoristeasetelmasta ostoskeskuksen melskeessä. Joululahjaa kannattaakin miettiä enemmän kokemuksen
kuin minkään konkreettisen tavaran kautta. Useimmille tunne siitä, että joku välittää voi olla paras
mahdollinen joululahja. Leivo vaikka kivoja pipareita, koristele ne nätisti ja käy ovella joulun alla toivottamassa hyvää joulua. Voit olla varma, että tuomalla esille, että välität toisesta voi olla joulun paras
lahja.
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1.
Levite: mikäli joku alkaa tästä kiistelemään, poistu. Et halua olla kyseisen henkilön
idiotismikentässä sekuntiakaan kauempaa.
2.
Leikkele: kinkku tai kalkkuna sitoo levitteen leivän pintaan , jolloin vältytään suuremmilta ylitulvimisilta. Tarjoaa samalla tasaisen pinnan seuraavalle elementille.
3.
Pupunruoka: tuo tarvittavaa raikkautta
ja kosteutta leipään. Leikkele blokkaa leivän
ylimääräisen vettymisen ja mahdollinen salaatti
pysyy aisoissa hellässä puristuksessa.
4.
Juusto: aromi pääsee ensipuraistessa
oikeuksiinsa ja samalla alapuolella luuraava
viherrys ei rönsyile yltympäriinsä eikä kastele
näppejä. Samalla luo nätin tasaisen, houkuttelevan preesensin leipäkokonaisuudelle.
Oheinen yleisohjepätee erityisesti, mikäli levitteenä käytetään margariinia, sillä näin rasvaisuus painottuu syödessä leivän molempiin äärikerroksiin. Raikkaus ja lihaisuus ovat
ikusia taistelupareja, mutta jälkimmäisen virtaviivainen muotoilu ratkaisee sijoittumisen sandwichissä.
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Ei yhtään. Lauri kouluttaa ensimmäisen kotitalouden valopään ruuvaamaan itse itseänsä ilman
ylimääräisiä apuvoimia. Vastuu uuden hehkulampun ruuvauskoulutuksesta on vanhalla, väistyvällä lampulla. Tätä periaatetta on hyödyntänyt
myöhemmin menestyksekkäästi toiminnassaan
muun muassa Suomen Puolustusvoimat.

Jos ja kun Lauri harrastaa seksia toisen Laurin kanssa, onko se masturbointia vai ihan
vain homoa? - Ameriikan ihmemies

Laurien välinen yhteys ja syvä ymmärrys ovat
korkeammalla kuin lihallisella tasolla. Suhde on
täydellisen platoninen eikä sisällä seksuaalisuutta. 1500-luvulla elänyt Avilan Pyhä Teresakaan ei kokenut mitään ilmestystä kummempaa,
kun enkeli lävisti hänet jumalallisella kultaisella
keihäällään. Viilenneen katedraalin holvikaaren
alla, puuvillainen vyö.
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Kuinka monta Lauri tarvitaan vaihtamaan
lamppu? - Heureka

!
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KV
Teksti & kuva: Juhani Tolvanen

Kuolema taivaalta
Tämä tarina ei ole palturia. Useimmat ulkomaalaiset
osaavat varmasti luetella mahdollisia tapoja päästä
hengestään Venäjällä, oli se sitten hanaveden juominen tai öinen lähiökierros. Tästä tappajasta ei kuitenkaan puhuta, vaikka vuosittain siihen kuolee useita
ihmisiä erittäin väkivaltaisesti. Uhrit valitaan täysin
sattumanvaraisesti, siihen voi kuolla politiikko, korruptoitunut miliisi tai pahaa aavistamaton turisti. Paikalliset pitävät sitä todellisena vitsauksena. Sen seurauksena pietarilaiset kodin ulkopuolella tuijottavat
taivaalle etsien merkkejä tästä hiljaisesta tappajasta.
Kun keskilämpötila on viitenä perättäisenä päivänä
alle kahdeksan astetta, käynnistetään Pietarin keskuslämmitys. Tämän jälkeen talot täyttää lämpö.
Keskuslämmitys on tervetullut, koska tänä syksynä
lämpötila hieman heittelehti, jonka seurauksena keskuslämmityksen käynnistyminen viivästyi ja viimeisinä päivinä sisällä täytyi kulkea jo villahousuissa.

Suurin osa Pietarin rakennuksista on eristämättömiä.
Tämän takia vanhaa energiamainosta lainaten keskuslämmityksen tuottama lämpö karkaa harakoille.
Sinänsä tästä ei ole haittaa (muuta kuin hukattu energiaa), jos katoille ei olisi kertynyt lumikerrosta. Pietarissa tapahtuu nimittäin päivittäin ulkolämpötilasta riippumatta monimutkainen fysikaalis-kemiallinen reaktio,
kun yhdistetään harakoille karkaava energia ja lumiset
katot - lumi sulaa.
Sulanut lumi muodostaa ränneihin suomalaisiin sisariinsa verrattuna jättiläismäisiä jääpuikkoja. Jääpuikot
voivat helpostikin olla metrejä pitkiä ja painaa kymmeniä kiloja. Koska jää ei ole rikkoutumaton materiaali,
näitä puikkoja putoilee sitten silloin tällöin kaduille.
Välillä, ilman minkäänlaista varoitusta, tällaisen putoavan piikin alle sattuu huono-onninen pietarilainen.
Silloin, kun ihmiskallo kohtaa useiden kerroksien korkeudesta putoavan terävän piikin, seuraukset lienevät
kaikille selvät.
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Teksti: Laura Airio
Kuva: Emma Rinnevaara

Korkeakulttuuria Joutsenlammen muodossa
Pimeänä marraskuun iltana ottivat muutamat rohkeat
teekkarit suuren askeleen kohti sivistystä ja suuntasivat kohti Tampere-taloa, jonka näyttämöllä tarina
joutsenlammesta ottaisi paikkansa.

Baletti ei ole ihan jokaisen nuoren sunnuntai-illan
askare, mutta kiitos killan järjestämän mahdollisuuden lähdin sunnuntaina 21. marraskuuta kipittämään
kohti bussipysäkkiä, määränpäänäni Tampere-talo ja
siellä vierailuesityksenä esitettävä Suomen Kansallisbaletin Joutsenlampi. Kyllä, minun sisälläni valitettavasti vielä tässäkin iässä asuu pieni prinsessa,
joka oli ihan innoissaan jo odotellut kyseistä iltaa. Ja
bussissa jännitys vain kasvoi, kun kävimme käsiohjelmasta läpi Joutsenlammen tarinaa.
Saavuimme paikalle juuri sopivasti niin, että saimme
takkimme jätetyksi narikkaan ennen sen ruuhkautumista. En ollut ennen käynyt edes Tampere-talolla,
joten myös paikallistuntemukseni kasvoi mukavasti.
Löysimme mukavasti istumapaikoillemme ja sitten
alkoi ehkä se piinaavin vaihe: viime hetken odotus.
Mitä lähemmäs alkamista mentiin, sitä enemmän tuttuja kasvoja alkoi saapua paikalle. Valot sammuivat,
ja yleisö alkoi taputtaa. Oli esityksen aika.
Ja kyllähän ne relevét, demi-pliét ja piruetit olivat
kohdallaan. Kauniit ja osittain erittäinkin tutut sävelet kaikuivat korviin tossujen kopinan lisäksi. Ei voi-

30

nut muuta kuin ihailla ja ihmetellä ballerinojen pitkiä ja
mahdottomiin asentoihin venyviä raajoja. Eikö niiden
pohkeet muka kramppaa, kun melkein kokoajan on
seistävä varpailla?
Väliajan koittaessa totesimme bussissa tapahtuneet
käsiohjelmaanperehtymishetkemme olleen erittäin
hyödyllinen, sillä baletin tapahtumissa oli erittäin hankala pysyä mukana ilman perehtymistä. Hetken aikaa
ehdimme kuolata sacherleivoksia ja vaihtaa näkemyksiä tuttujen kanssa ennen toisen näytöksen alkua.
Hienoa kokemusta rikkaampana lähdimme esityksen
jälkeen kotia kohti. Näin jälkeenpäin olisin ehkä kaivannut hieman lisää toimintaa! Olin niin innoissani esityksestä etukäteen, että innostus kuitenkin kantoi läpi
koko esityksen. Balettia on siis ihana mennä ajoittain
katsomaan, mutta ei siitä ehkä joka sunnuntaiseksi
ohjelmanumeroksi ainakaan minulle ole!

Jäynä
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Konserni/Indecsin joukkue
teekkarijäynäämisen Suomen mestari 2010
Tämän vuoden jäynäkisoihin Kotkaan lähdettiin haasteellisessa tilanteessa. Konserni/Indecsin joukkue oli voittanut valtakunnalliset jäynäkisat jo kahtena vuonna peräkkäin ja rima oli jo valmiiksi korkealla. Mestaruuden
voittaminen on helppoa mutta saman tempun tekeminen kolmena vuonna peräkkäin on vaikeampaa. Tiimi lähti
kuitenkin Varjobaarin saunassa liikkeelle tavoitteenaan tehdä jotain suurta ja erilaista. Siten kolmas voittokin olisi
mahdollista.
Valmisteluun panostettiin tosissaan ja työtunteja, dieseliä ja rahaa paloi ennennäkemättömiä määriä. Huvittuneena mietiskelimme pariin otteeseen: ”Onko tässä mitään järkeä? Tämähän on jäynä!” Totesimme kuitenkin ettei
Tampereen Tutalaisen sovi tehdä mitään asiaa keskinkertaisesti ja synnyttyämme voittajiksi oli timantin hionta
välttämätön ponnistus.
Kiinakeskus Kotkan torille Vuoden 2010 Teekkarijäynä
Spektaakkelimme ainekset valmistuivat tiimimme
hullun professorin Antabus Veskun nautittua Katjan Vesan juomaan laittamia tyrmäystippoja. 120dB
sekopäisen naurun saattelemana päätimme viimein:
Kiinakeskus Kotkan torille! Tarvitaan vain betonimylly,
teltta, työmaa-aitaa, kuorma-auto, raksavermeet ja
ennen kaikkea ammattimaisen näköinen mallinnos
tulevasta keskuksesta. Yli sadan metrin korkeus, kiinalainen päiväkoti, ilmaan rakentaminen ja sädehoidolla maaperän stabilointi loivat bullshitin makuiset
lisämausteet, jotka saivat kotkalaiset haukkomaan
henkeään.

Medianäkyvyys ja yleisön kiinnostus olivat ennennäkemättömiä. 10 minuutin suorahaastattelu radioon ja
TV-pätkä paikallisuutisiin tekivät jäynästä megaspektaakkelin. Yleisöstä osa jopa kannatti kulttuurikeskuksen rakentamista ja oli valmis opettelemaan puikkosyöntiä. Olihan tämä merkittävä hanke koko alueelle.
Kukaan ei osannut epäillä että kyseessä voisi olla
jäynä. Rekvisiitat olivat sen verran vakuuttavat. Totuuden paljastuttua saatiin jäynättäville infernaalinen jäynätyksi tulemisen elämys.
Marketnavigator: ”Tee U-käännös”
Toinen jäynämme oli puhtaasti tekninen jäynä. Kilpailua edeltäneissä sumuisissa saunailloissa esille oli
noussut ajatus kauppanavigaattorijäynästä. Kauppa-
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navigaattori opastaa epävarman asiakkaan suorinta
reittiä halutun tuotteen luokse ja tekee siten ihmisten ostosreissuista huomattavasti miellyttävämpiä ja
tehokkaampia.
Ennen kisaa rakensimme ostoskärryihin liitettävän
näytöllä varustetun ”navigaattorin”. Todellisuudessa
navigaattorimme ainut funktio oli välillä kyseenalaistenkin mainosten näyttäminen jäynättäville. Näytöllä pyöri muun muassa Kotkan sonneille suunnattu
”Tänään pannaan halvalla” Sultan-kondomimainos.
Reittiohjeet huijattavan korvaan tuli piilotetun puhelimen ja hands free -laitteen kautta. Linjan toisessa
päässä ihmisille hullunkurisia reittiohjeita antamassa
oli sangen miellyttävän navigaattoriäänen omaava
Vesa ”Tomtom” Marjamäki.
Jäynämme toteutus onnistui yli odotusten. Ihmiset lähtivät mielellään koeajamaan navigaattoriamme, eikä
oikeastaan kukaan osannut epäillä mitään. Aamupäivän aikana Kotkan Prismassa nähtiin hyvinkin huvittavia tilanteita, kun navigaattori varoitti asiakkaita
tasoristeyksestä, tai tyrkytti asiakkaalle kondomeja
jauhelihan sijaan. Jäynän paljastamisen jälkeen huijatut palkittiin teemaan sopivilla voiteluilla. Kaikki huijatut poistuivatkin kaupasta hyvillä mielin nokkelasta
jäynästämme silminnähden ilahtuneina.

Pakollisen teemajäynän aihe oli tällä kertaa haasteellisesti eroaminen ja liittyminen. Itsestäänselvät ja
ajankohtaiset kirkkokysymykset päätettiin suunnitteluillassa sivuuttaa melko nopean pohdinnan jälkeen,
muun muassa ideoiden sääntöjenvastaisuuden vuoksi
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Jäynä

– muistetaanhan erään killan fuksien menneen joskus
viimeisenä koskeen sääntörikkeen takia!
Aivoriihessä suoritetun tiedonlouhinnan ja muutaman
iterointikierroksen jälkeen jalostui ajatus Association
Managerista eli palvelusta, joka asiakasprofiloinnin
pohjalta hoitaa yhdistyksiin eroamisen ja liittymisen
täysin automaattisesti. Erehtymättömän ja kattavan
kyselylomakkeen avulla määrittelimme asiakkaan tietoiset ja piilevät tavoitteet, jotka täyttävien kerhojen
kehitystä voitiin seurata reaaliaikaisessa yhteisöpörssissä. Kurssivaihtelujen perusteella palvelumme oli
määrä säästää käyttäjältä kaikki vaiva ja vain ilmoittaa
tälle tehdyistä liittymis- ja eroamistoimenpiteistä.
Kotkassa ilmeni, että palveluamme oli jo odotettu.
Määrätietoiset pantterinaiset, sulavaliikkeiset gentlemannit ja viehkeät metropoliitat olivat valmiita kokeilemaan kolmen kuukauden ajan jopa 20 prosentin
tulokehityksen takaavaa ohjelmaa, jonka ainoa puute
oli se, ettei sitä ollut. Kakun kaunis kuori oli synnytetty
edellisenä yönä kello 3, mutta vakuuttavat tummat silmänaluset ja muut väsymyksen merkit vain kertoivat
kiireisten myyntimiesten olevan oikealla asialla.
Vaikka onkin surullista, että todellisella substanssipuolella saatoimme tarjota asiakkaille vain pari suklaakonvehtia ja upean diplomin, ei reissu ollut tämänkään jäynän osalta turha. Suurta iloa ja riemua tuotti
mukanaolo prosessissa, jossa useampi kotkalainen
löysi itsestään jähmeyden ja paneliaisuuden kaltaisia
piileviä piirteitä.
Rehellistä työtä!
Jäynän editointivaihe oli luonnollisesti raju ponnistus

Jäynä
ja yön pikkutunteina
meinasi välillä usko
loppua kun Macit kaatuilivat ja videon lataaminen tökki. Apple
voisi
mielestämme
kehittää oluen kestävän Macin, niin tällaisiltakin ongelmilta
vältyttäisiin. Lopputulos oli kuitenkin jälleen taattua Konsernilaatua ja toteutus ja
dokumentointi eivät
jättäneet muille joukkueille mitään mahdollisuuksia. Saldona
paras jäynä, yleisönsuosikki ja kokonaiskisan voitto maistuivat lopen uupuneelle
joukkueelle
vielä
aikaisempiakin vuosia paremmilta.
Indecs on hallinnut 2000-luvun jäynäkisoja sekä koulullamme että valtakunnallisissa ympyröissä. Viimeisen seitsemän vuoden aikana olemme voittaneet valtakunnallisen kisan jo viisi kertaa. Näitä perinteitä on
syytä jatkaa ja Indecsin pitää osoittaa erinomaisuutensa myös teekkarikulttuurin saralla. Toivotammekin
onnea ja menestystä ensi kevään jäynäkisoihin sekä
fuksisarjaan että yleiseen sarjaan osallistuville jouk-
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kueille. Jäynääminen on kaiken lisäksi pirun hauskaa
hommaa ja muistot opiskeluaikojen jäynäreissuista mieleenpainuvimpia. Tällä kertaa radiojuontajan sanoja lainataksemme ”pääsivät tulevat DI:t kerrankin kokemaan
miltä se rehellinen niska limassa työnteko tuntuu”
Konserni/Indecsin mestauusjoukkue
Ville Haapasalo, Vesa-Matti Marjamäki, Mikko Hankamäki, Samu Hällfors, Markus Mäkelä, Miika Järvinen,
Hannu Seppä, Lauri Jaakkola ja Katja Kaartinen
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Abb

ABB:n HR-enkelit esittäytyvät
Sähkövoima- ja automaatioteknologia-alan suuryritys ABB liittyi syksyllä kiltamme virallisiin tukijoukkoihin. ABB:lla
opiskelijayhteistyöstä vastaavat neidot Heidi Pääkkönen ja Emmi Rintala halusivatkin esittää tervehdyksen kaikille Infacton lukijoille pienimuotoisen haastattelun välityksellä.

Kysymykset:

5. Hain avoinna olevaa paikkaa ABB:n nettisivuilta.

1.

Mistä olet kotoisin?

2.

Mikä on opintotaustasi?

6. ABB tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia eri alojen
osaajille, myös kansainvälisesti.

3.

Miten kuvailisit opiskeluaikaasi?

4.

Mikä on vastuualueesi ABB:lla?

5.

Miten päädyit ABB:lle?

6.

Miksi ABB/Minkälaisia mahdollisuuksia ABB tarjoaa?

7.

Mikä on parasta omissa työtehtävissäsi?

8.

Vinkkejä opintojensa kanssa tuskaileville opiskelijoille?

Emmi:

7. Monipuoliset tehtävät ja se, että pääsen tutustumaan
ABB:hen ja erityisesti henkilöstöhallinnon toimintoihin
laaja-alaisesti. Koska olen vasta muuttanut Helsinkiin,
tuntuu edelleen siltä, että olen täälä kaupunkilomalla!
Toisin sanoen työni on niin mukavaa, ettei se tunnu
oikeastaan työltä. Lisäksi tiimini on loistava ja koko
ABB lämminhenkinen ja mukava työympäristö.
8. Nauttikaa opiskeluajan vapaudesta, käykää vaihdossa ja verkostoitukaa.

Heidi:
1. Olen kotoisin iloisesta Itä-Suomesta, Kouvolasta.
2. Lähdin lukion jälkeen opiskelemaan Lappeenrantaan LTY:lle tuotantotaloutta, pääaineenani tietojohtaminen.

1. Olen kotoisin Tampereen läheltä Vesilahdesta.
2. Kirjoitan tällä hetkellä gradua Tampereen yliopistoon henkilöstön kehittämisen aihepiiristä. Luen pääaineenani aikuiskasvatustiedettä, jonka lisäksi olen
opiskellut kauppatieteitä ja sosiaalipsykologiaa.
3. Opiskeluaika on ollut varsin leppoisaa. Olen seuraillut omia mielenkiinnon kohteitani ja tutustunut
moniin oppiaineisiin. Olen ollut mukana ainejärjestötoiminnassa ja käynyt töissä koko opintojen ajan,
joten monipuolista ja mielenkiintoista on ollut!
4. Olen aika uusi ABB:läinen. Aloitin viime kesänä
ensin kesätöissä henkilöstöhallinnossa ja tällä hetkellä olen harjoittelijana Henkilöstön kehittäminen ja
rekrytointi-tiimissä. Parin kuukauden kuluttua siirryn
henkilöstökonsultin tehtäviin, jolloin työskentelen
enimmäkseen rekrytointien parissa.
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3. Opiskeluaika oli erittäin hauskaa ja opettavaista.
Opiskelut sujuivat mallikkaasti, mutta samalla tuli tehtyä paljon muutakin ja oltua mm. aktiivisesti mukana
killan toiminnassa monta vuotta. Lisäksi erittäin tärkeä
muisto on opiskeluajoilla solmitut ystävyyssuhteet.
4. Työskentelen ABB:llä henkilöstöhallinnossa, henkilöstön kehittäminen ja rekrytointi-tiimissä. Vastuullani
on pääkaupunkiseudun työnantajamielikuvamarkkinointi, joka on suurelta osin oppilaitosyhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa. Lisäksi olen mukana
vastaamassa osaltani ABB:n sisäisistä henkilöstönkehittämisen kursseista.
5. Päädyin ABB:lle suoraan valmistumiseni jälkeen
nettihaun kautta. Työskentelin ensin kaksi vuotta
ABB:n Sähkökoneet-yksikössä projektipäällikkönä
materiaalinhallinta-asioiden parissa, minkä jälkeen
vaihdoin henkilöstöhallintoon.

Abb
6. ABB on suuri ja kansainvälinen yritys, joka tarjoaa
hyvät mahdollisuudet niin tehtäväkiertoon kuin ulkomaankomennuksillekin. ABB:llä panostetaan paljon
henkilöstönkehittämiseen ja henkilöstöstä huolehditaan muutoinkin erittäin hyvin. Työilmapiiri on myös
ABB:llä hyvä. Saa tehdä töitä mukavien ihmisten
kanssa ja aina saa apua kun sitä tarvitsee.

infacto ... IV/10
Lue lisää ABB:sta kiltamme nettisivuilta tai osoitteesta
www.abb.fi.

7. Monipuolisuus ja loistavat kollegat, joiden kanssa
työskentelee mielellään.
8. Opinnot kannattaa hoitaa huolella loppuun ennen
työelämään siirtymistä. Kannattaa panostaa aineisiin
jotka oikeasti kiinnostavat ja joita voi hyödyntää myöhemmin työelämässä. Opiskeluaika on kaikkineen
mahtavaa aikaa, kannattaa nauttia! :)

Kuva:Soili Sahi
Tyttöjen yhteinen pikkujouluinen mietelause:
”Käyttäydy mielummin paljon kuin hyvin”
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Tulevia tapahtumia
24.12.2010 Jouluaatto
31.12.2010 Uudenvuodenaatto
1.1.2011 Uudenvuodenpäivä - toipuminen aatosta
3.1.2011 Takaisin koulun penkille
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