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consultant (Junior Associate) and 
you become part of the world’s most 
in!uential leadership network: our 
collegues, clients, and alumni. You will 
have unrivalled choice to shape your 
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The McKinsey Helsinki of"ce is 
looking for outstanding Master’s 
degree candidates for permanent 
positions. We hire exceptional people 
with excellent capabilities. We look 
for great potential in problem solving, 
leadership, drive, and interpersonal 
skills.
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Pääkirjoitus

JulkaisiJa Ja kustantaJa: 

TTY:n tuotantotalouden kilta Indecs 
indecs-hallitus@indecs.info 
PäätoimittaJa Ja taittaJa: PLNNR�UDKLNDLQHQ#WXW�¿

PainoPaikka: Juvenes Print TTY, Tampere 
Painomäärä: 80 kPl 
www.indecs.info 
kannen kuva: aino Vaittinen

24. helmikuuta 2012
tamPere, tty 
 

Hallituskauteni oli päättymässä vuoden 2011 loppuun. 
Sisälläni velloi tyhjä olo ja yksi kysymys pyöri mielessäni. 
”Tähänkö kilta-aktiiviurani nyt päättyy? Yhteen ainoaan 
tilinpäätökseen?” Pohdiskelin asiaa pitkään ja päädyin 
tilanteeseen jossa nyt olen. Kandin seminaaritilaisuuk-
sien sekä Infacton dedikset puskevat päälle yhtä aikaa 
ja joskus tuntuu, että taitoni, aikani sekä motivaationi ei 
riitä kaikkeen tekemiseeni. Olin ehkä hölmö. Otinko taas 
liikaa tekemistä itselleni? Enhän minä ole ikinä edes tait-
tanut mitään lehteä. Kirjoitustaitonikin ovat vähän mitä 
sattuu. Mitäs jos epäonnistun?

”Elämässä pitää olla haasteita.” 

Otsikon legendaarinen lausahdus kuuluu yhden idoleis-
tani, Jeremy Clarksonin, vakiolausahduksiin. Joku™ on 
saattanut kuulla minunkin joskus sanovan samaa. Elä-
mässä pitää olla haasteita. Jos vastaan tulee jokin uusi 
idea tahi tehtävä mitä on aina halunnut kokeilla, siihen 
pitää myös tarttua. Jos en olisi tuota lausahdusta miet-
tinyt, niin mitä kaikkea olisi jäänytkään tekemättä? En 
halua edes ajatella. 

Tuo sama lausahdus sopii niin työpaikalla, vapaa-ajalla, 
harrastuksissa kuin kouluelämässäkin. Vastaani ei ole 
tullut vielä yhtäkään asiaa jota en olisi saanut tehdyksi 
vain sen takia, että se olisi ollut liian vaikeaa. Jotkut ovat 
tosin olleet aivan jumalattoman paljon haastavampia kuin 
toiset, mutta se on vain elämää se.

Ja vaikka hieman epäilenkin, niin kyllä tästäkin pestistä 
varmasti selviän kunnialla. Tiedän sen, koska Te muut 
arvon kiltalaiset pääsette toteuttamaan tulevan vuoden 
kiltalehteä kanssani! Ilman teitä, ei kiltalehteä, saati koko 
kiltatoimintaa olisi. Jos teille tulee mieleen mielekäs tarina 
tai muuten vaan kirjoitustaito tuntuu luonnistuvan, niin ei 
muutakuin laittakaa mailia allekirjoittaneelle, niin eiköhän 
se teksti infactoon ilmesty. Tulen myös jakamaan kirjoi-

”How hard can it be?”

Päätoimittajan viikset ovat täysin aidot!

tustehtäviä tasapuolisesti kaikille ja toivon, että tartutte 
niihin. 

Tulen pitämään Infacton mielekkäänä kiltalehtenä 
TTY:llä, mutta kyllä tähänkin lehteen pitää jotain repäi-
sevää saada. Kiitos ja anteeksi jo tulevasta vuodesta. 
Pidetään killan lippu korkealla  ja nautitaan vuoden 
aikana eteen tulevista haasteista. Joillekkin se on 
fysiikantyöt, toisille se on todennäköisyyslaskenta tai 
Operations Management. Itselleni se taitaa olla Ruot-
sia tekniikan opiskelijoille. Eiköhän tuostakin kurssista 
tulla selviämään! Ja muistakaa: Elämässä pitää joskus 
myös epäonnistua, niin kuin Tampereen Ilves.

Terveisin: Mikko Rahikainen, Päätoimittaja 2012
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Puheenjohtajan Palsta

Puheenjohtajan palsta
Teatteri jatkuu, vaikka näyttelijät vaihtuvat. Tällä kertaa 
minulla on suuri kunnia astua Indecsin puheenjohtajan 
luottamustoimeen vuodeksi 2012. Olen Jesse Kivilä, 3. 
vuoden opiskelija, vaikka olen 4. vuotta koulussa. Fuk-
sivuoden jälkeen kävin armeijan, jonka takia annoin 
vuoden 2008 syksyllä aloittaneille opiskelutovereilleni 
vuoden etumatkan opiskeluissa. Noh, älkää huoliko, 
perästä tullaan! Kaksi killan edellistä puheenjohtajaa 
ovat molemmat olleet hyviä ystäviäni jo fuksivuodesta 
lähtien. Joku saattaakin epäillä, että täällä harjoitetaan 
Venäjän politiikassakin hyvin toimivaksi todettua vallan 
pyörittämistä samojen käsien kautta vuodesta toiseen. 
Tästä ei kuitenkaan ole kysymys, sillä vuoden 2010 pj 
Lauri on nyt kaukana poissa jossakin vaihdossa ja viime 
vuoden pj Niko (killan SuperNalle) hoitaa uusia luotta-
mustehtäviä.

”Henkilökohtaisesti minulla on kova luotto tähän 
porukkaan ja uskon, että meillä on ikimuistoi-
nen vuosi edessä.”

Tänä vuonna Indecsin hallitus koki nuorennusleikkauk-
sen. Aikaisemmin pitkään hallitustoiminnasssa mukana 
olleita ihmisiä lähti vaihtoon tai muuten vaan jättäytyi 
pois hallitustoiminnasta ja uusia kasvoja saatiin tilalle. 
Erityisen hienoa on, että mukana on myös yksi fuksi. 
PJ:n oikeana kätenä toimii vuonna 2012 sihteeri Teemu 
Viljamäki. Hallituslaisten ja toimareiden nopean esittelyn 
voitte lukea jäljempänä tässä lehdessä. Henkilökohtai-
sesti minulla on kova luotto tähän porukkaan ja uskon, 
että meillä on ikimuistoinen vuosi edessä. 

Viime vuosi oli Indecsin toiminnassa varsin onnistunut 
vuosi. Kiltamme täytti 25 vuotta, mitä juhlittiin asiaankuu-
luvalla tavalla. Vuosijuhlien lisäksi muutkin tapahtumat 
onnistuivat vähintäänkin hyvin, joten haastetta uudelle 
hallitukselle riittää! Toisaalta killassa alkaa olla dokumen-
tointi sen verran hyvällä tasolla, että uusien toimijoiden 
on helppo välttää vanhojen toimijoiden tekemät virheet. 
Päivittäisen toiminnan kulkiessa omalla painollaan, suu-
rin haaste tuleekin luultavasti olemaan erilaisten kehi-
tysprojektien hoitaminen, joita yleiskokous tälle joukolle 
asetti velvoitteeksi. 

Suurin ja haasteellisin näistä on mahdollisen Indecsin 
tuki ry:n perustamisen selvitystyö, jota on aikaisem-
minkin Indecsin killan toiminnan tukemiseksi kaavailtu 
ja johonkin pisteeseen saakka jopa tehty. Viime syksyn 
yleiskokous velvoitti vuoden 2012 hallituksen tekemään 

asiasta joko ry:n perustamista puoltavan tai koko idean 
kuoppaamista puoltavan esityksen kevään yleiskokouk-
seen. Jo nyt haluan kiittää projektitoimariksi heti asiasta 
kuultuaan lähtenyttä Miika Järvistä vastuun ottamisesta 
näinkin merkittävässä asiassa. 

Vuosi 2012 tuo tullessaan myös paljon muuta mielenkiin-
toista. Hakuohjelmauudistus lähestyy uhkaavaa vauhtia 
ja vuoden 2013 fuksit täyttävät erinäköisen hakukaa-
vakkeen kuin allekirjoittanutkin aikanaan. Hakukohteita 
häviää ja kandiohjelmia yhdistellään. Tuotantotalous ja 
Tietojohtaminen säilyivät viime vuoden lopussa tehdyssä 
päätöksessä omina koulutusohjelminaan, mutta yhtei-
nen kandiohjelma näille kahdelle koulutusohjelmalle 
tulee. Sen tekeminen ei tule olemaan helppoa, sillä 
kummankin hakuohjelman opiskelijoille tulee taata riit-
tävän laaja pohja jatkaa kaikkiin pääainevaihtoehtoihin. 
Onneksi tähän asti opiskelijoita on kuunneltu kiitettävästi 
uudistuksessa, toivottavasti sama jatkuu nyt kun asiassa 
kaarretaan jo hiljalleen loppusuoralle.

Ry:n perustamista ja muuta kaikkea kivaa odotellessa 
toivotan kaikille kiltalaisille ja lukijoille oikein hyvää vuotta 
2012, kaikille hallitustoimijoille ja toimareille tarmoa ja 
puhtia seuraavaksi vuodeksi sekä kaikille opiskelijoille 
energiaa kesätyönhakuun!

Jesse Kivilä                             
Tuotantotalouden kilta Indecsin pj 2012
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halloPedin kynästä

Motivaatiokurssi heti fuksivuoden alkuun?

Hallopedin kynästä -palstalla Teknis-talou-
dellisen tiedekunnan (TTT) opiskelijaedus-
tajat raottavat yliopiston hallintoelinten kabi-
nettien verhoja. Tarkoituksena on kertoa 
kokouksissa käsiteltävistä ajankohtaisista 
yliopistoon, tiedekuntaan ja opiskeluun liitty-
vistä aiheista. Uusien ja miksei vanhojenkin 
fuksien kannattaa tutustua myös aiempiin 
kirjoituksiin, jotka ovat julkaistu vuoden 2011 
Infactoissa.

TTY:llä kuhistaan parhaillaan tutkintouudistuksesta 
ja sen tuomista muutoksista. Konsistori (TTY:n ylin 
päättävä elin) lähetti tammikuun lopussa tiedekun-
tiin kommentointikierrokselle oman ehdotuksensa 
uuden kandidaatin tutkinnon rakenteesta. Se muis-
tuttaa paljon nykyistä rakennetta perus-, aine- ja 
sivuaineopintoineen, mutta yksi huomattava ero 
siinä on: 10 opintopisteen tiedekuntakohtainen joh-
dantokurssi. 

”10 opintopisteen tiedekuntakohtainen joh-
dantokurssi.”

Kurssi olisi siis tuotantotalouden ja tietojohtamisen 
opiskelijoille yhteinen ja sijoittuisi heti ensimmäi-
seen periodiin fuksivuonna. Sen tarkoituksena olisi 
ennen kaikkea motivoida uusia opiskelijoita sekä 
antaa heille laaja-alainen käsitys siitä, mitä kaikkea 
meidän tiedekuntamme tarjoaa. Näin ollen kurssilla 
käytäisiin läpi logistiikan, tiedonhallinnan, teollisuus-
talouden ja turvallisuusjohtamisen perusteita. Kurs-
sin tarkoitus ei kuitenkaan ole korvata tai yhdistää 
mitään tällä hetkellä olevaa peruskurssia, vaikkakin 
on mahdollista että kurssin toteutuminen muuttaa 
nykyisten kurssien sisältöjä.

”opiskelijoiden mielipiteitä ja ideoita kurssin 
sisällöstä ja järjestelyistä varmasti tullaan 
kaipaamaan.”

Johdantokurssin tarkempi sisältö tultaisiin määrit-
tämään luultavasti vasta ensi syksynä, mutta Kon-
sistorin ehdotelma suosittelee ainesisällön lisäksi 

kurssille yleisiä osuuksia, jotka voisivat esimerkiksi 
liittyä innovatiivisuuteen ja yrittäjyyteen, kansainvälis-
tymiseen sekä TTY:n tietojärjestelmiin ja niiden käyt-
tämiseen. Tiedekunnilla olisi siis erittäin vapaat kädet 
määrittää millainen kurssi tulisi sisällöltään olemaan. 
Tästä johtuen opiskelijoiden mielipiteitä ja ideoita kurs-
sin sisällöstä ja järjestelyistä varmasti tullaan kaipaa-
maan.

Ehdotelma kandidaatin tutkinnon uudesta rakenteesta 
palaa Konsistorille maaliskuun alussa päätettäväksi. 
Vasta silloin siis tiedetään, toteutuuko ajatus johdan-
tokurssista. Kuitenkin on aistittavissa, että tiedekunnat 
suhtautuvat asiaan positiivisesti. Mitä mieltä sinä olet?

/LVll� HKGRWXNVHVWD� RQ� O|\GHWWlYLVVl�ZZZ�WXW�¿�WXWND���
Hallinto>Konsistori>Pöytäkirjat>Tammikuu 2012,
Liite 2

Hallopedi Katja Kaartinen

 

Tutkintouudistuksesta
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tek-Palsta

Olet juuri lukemassa TEK-dekkarin kolmatta osaa, 
jossa päähenkilö Aapo on löytänyt itsensä Keskus-
torilta tilassa, jossa muistikuvia etsitään lompakosta. 
Edellinen osa päättyi Aapon päästyä tutun kyydillä 
sumuiseen Hervantaan ja nälän kurniessa vatsanpoh-
jia.

Sumuinen Hervanta vaikutti sopivan tilanteeseen kuin 
”juokaa TEKin kahvia” -huudahdus vuosijuhlien lähes-
tyessä kliimaksiaan. Yritin naurahtaa ajatukselle, mutta 
mieltäni askarrutti enemmän epäselvyys perjantain 
tapahtumista, joista ainoina johtolankoina taskussani 
kahisivat tuliterä TEK-haalarimerkki ja käteiskuitti Tyk-
kimäeltä. Voisikohan Nikon ehdottama mahdollisuus 
Tykkimäen excusta TAMK:laisten kanssa olla seli-
tys muistikatkolleni? Pohdintani keskeytyi astuessani 
ravintola Newtonin edessä sumun keskellä vaani-
neeseen valtavaan vesilätäkköön, jonka pinta väreili 
salaperäisesti nostaessani kalossiani takaisin asfal-
tille. Astuin syvään huokaisten Newtoniin, jossa näytti 
olevan hiljaista. Lapioin lautaselleni maistuvat keba-
kot cheddar-kastikkeella ja yritin hymyillä nätille kas-
saneidille. Säpsähdin katsahtaessani ikkunapöytään, 
kuin tilauksesta siellä istui ystäväni Henri, joka opiskeli 
TAMK:issa rakennustekniikkaa. Ehkä hän osaisi auttaa 
muistiongelmissani. Tervehdin häntä ja samalla ihmet-
telin, mikä on hänen selityksensä aterioida Hervan-
nassa. Henri kertoi naureskellen, kuinka oli edellisenä 
iltana ollut harjoittelemassa juuri avatussa Kyykkäsi-
mulaattorissa tuota ah niin jaloa ja herraskaista lajia ja 
päätynyt yöpymään Hervannassa.

Aikamme juteltuamme nielaisin viimeistä kebakon 
palaa, jolloin tuntui kuin jokin olisi jäänyt kurkkuuni 
kiinni, vartaan pätkä! Kumarruin yskimään, jolloin tas-
kustani tipahti Tykkimäen kuitti. Henri kumartui poimi-
maan sitä ja jähmettyi kauhusta huomatessaan mitä 
olin pudottanut. Hän piti minulle saarnan, kuinka pitäisi 
olla huolellisempi eikä tällaista saisi sattua. Hän kai-
voi taskustaan pukinnahkahanskat, joita hän vannotti 
minua käyttämään käsitellessäni kuitteja, niistähän 
irtoaa vaikka mitä myrkkyjä! Pyöräytin silmiäni suljet-
tujen luomien alla ja vannoin olevani vastedes huo-
lellisempi. Varovasti rykäistyäni kerroin Henrille, mitä 
tragedia minua oli kohdannut muistini kanssa. Samaan 
aikaan televisioista alkoi Hitchcockin Linnut ja ravin-
tolan täytti tuo selkäpiitä karmiva jännitysmusiikki. 
Onneksi ravintolan henkilökunta vaihtoi kanavaa ja 
tuttu OstosTV toi rauhan ympäristöön.

Kuullessaan mahdollisesta osallistumisestani 
TAMK:laisten Tykkimäki-exculle, Henri pyysi vielä kerran 
näyttämään kuittia. Hanska oikeassa kädessäni ojensin 
kuitin Henrille, joka vastaanotti sen nyökäten hyväksy-
västi muistaessani hänen äskettäisen saarnansa. Henri 
totesi, että ei ole usein nähnyt, kuinka lasillinen kolaa 
on maksanut 52, 86 euroa. Henri kertoi, kuinka hän itse 
ei ollut exculla mukana, mutta lupasi kysellä tutuiltansa, 
josko minua olisi nähty Tykkimäellä. Harmistuneena 
minun oli pakko todeta, kuinka olen voinut päätyä Tyk-
kimäelle muutenkin, kuin exculaisten mukana. Perhana, 
miten tämä on mahdollista.

Keskustelumme lopuksi Henri kertoi, kuinka oli lähdössä 
parin viikon päästä Pattayalle juuri saamansa palkkion 
tukemana. Hän oli kuulemma tehnyt erään kaverinsa 
kanssa tuottoisan urakan, josta hän ei suostunut paljas-
tamaan enempää vedoten salassapitovelvollisuuteen. 
Tämä kaveri oli jo lähtenyt edellä tarkastamaan Pat-
tyan hiekkarantoja ja Henri näyttikin kuvaa, mikä häntä 
odottaisi määränpäässä. Huokaisin jälleen syvään ja 
totesin, että minun on käytävä vielä kiltahuoneella tar-
kastamassa, josko siellä osattaisiin auttaa. Erosimme 
Henrin kanssa, joka lupasi soittaa, jos minua olisi nähty 
Tykkimäellä. Otin suunnan sisäkautta kohti kiltahuonetta, 
jonne laahustaessani puhelimeni alkoi soida.

Jatkuu seuraavassa numerossa.

Hiekanjyviä Hervannassa,
urakoitsija Palmu!
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haaste-Palsta

”Miksi minä?”, oli ensimmäinen reaktioni luettuani viimei-
simmän Infacton haaste-palstan loppuun. Juttu oli alka-
nut mukavasti ja oli taas saanut nauraa muille. Karma 
iski kuitenkin takaisin ja jutun lukeminen päättyi osaltani 
päänvaivaan.

Olen täydellinen, joten tehtävä keksiä pahetta ei ollut 
helppo. Sisintäni loukkasi syvästi ajatus, että tästä vir-
heettömästä paketista pitäisi muuttaa jotakin jonkin täy-
sin mielivaltaisen ja fasistisen tehtävänannon takia.  En 
polta, lenkillä ja salilla tulee käytyä useamman kerran 
viikossa ja alkoholiakaan en ainakaan vielä myönnä suu-
rimmaksi paheekseni. Kaverini ehdottivat kasvissyöntiä 
sekä kuukautta ilman tyttöystävää, mutta en halua aloit-
taa sinkkuelämää pelkästään Infacton takia - niin paljon 
kuin lehdestä pidänkin.

”Päätinkin, että olen kuukauden ajan rehellinen 
itselleni”

Tämä varmuus omasta erehtymättömyydestäni ja juma-
laisesta alkuperästäni johti sitten hienoiseen inhoon 
itseäni kohtaan. Olinko muka niin täydellinen, vaiko 
vain idiootti joka ei tunnista vikoja itsessään kuin pakon 
edessä? Päätinkin, että olen kuukauden ajan rehellinen 
itselleni ja luovun itsetyytyväisyydestäni edes hetkeksi. 
Päätin siis kuukauden ajan pitää listaa kaikista paheis-
tani ja virheistäni, joita tulen kuukauden ajan teke-
mään. Näin saisin tuotettua rehellisen itsearvion omasta 
paremmuudestani. Ja jotta ei menisi ihan tehtävänannon 
ohitse, päätin myös ainakin yrittää vähentää pahimmiksi 
havaitsemiani vikoja käytöksessäni. Tässä vaiheessa 
lukija toki ymmärtänee, että nyt julkaistavalta listalta on 
poistettu kaikki pörssikeinotteluun ja muihin iltaisiin puu-
hiini liittyvät yksityiskohdat, mutta muita paheitani listaan 
ja kommentoin nyt tämän jutun yhteydessä Infacton luki-
joita viihdyttääkseni. 

Pahe 1: En kuunnellut tyttöystävääni, koska oli mielen-
kiintoisempaa lukea Gigantin mainosta. Tämän paheen 
jouduin kirjoittamaan listalleni eri variaatioissaan var-
maan kymmeneen kertaan. Olen kehittänyt ilmiömäisen 
kyvyn käydä näitä ”keskusteluja”, vaikka todellisuudessa 
keskityn 100 % johonkin aivan muuhun. Pitäisikö sitä jos-
kus yrittää kuunnella mitä muut ihmiset minulle yrittävät 

sanoa?

Pahe 2: Valehtelin, jotta ei tarvitse osallistua pikku-
jouluihin. Uskon, että tätä harrastavat myös muut, 

mutta pahe se on silti. En aina osaa kieltäytyä rehelli-
sesti, joten keksin ennemmin jonkin valheen, jolloin 
pääsen selittelemästä miksi olen ennemmin kotona kuin 
tulen käymään jossain kissanristiäisissä. Esimerkiksi 
oksennustaudin olen todennut hyväksi vapauttajakortiksi 
ihan mistä tahansa tilanteesta. 

Pahe 3: En saanut taaskaan mitään aikaiseksi suurista 
puheista huolimatta. Minulla on vähän sama vika kuin 
suuruudenhulluilla projekteilla. Kolmen viikon loman 
alkaessa lupasin saada aikaan vaikka mitä, mutta todelli-
suudessa tulokset jäivät lähinnä akkujen lataamiseen, ei 
niiden käyttöön.

Pahe 4: Jumituin facebookkiin, selailemaan nettilehtiä, 
lukemaan uutisia ja katsomaan youtubea  koko illaksi. 
Alun perin tarkoitukseni oli luopua näistä kuukaudeksi, 
mutta totesin idean kuolettavan tylsäksi. Olen nyt kuiten-

kin yrittänyt silti olla kuukauden verran erossa uutisista 
ja internet-sonnasta  ja tämän olen todennut yllättävän 
vaikeaksi. Tämä johtuu siitä, että tietokonetta tarvitsee 
melkein mihin tahansa - esimerkiksi tämän jutun kirjoitta-
miseen tai hallitustoimintaan. 

Pahe 5: Panostin liikaa joihinkin fysiikan tehtäviin. Jat-
kossa lupaankin keskittää energiaani enemmän tuotan-
totalouden opiskeluun ja vähemmän joihinkin pakollisiin 
pilipalikursseihin, joidenka merkitys tulevan ammattitai-

Paheetonta?
Teksti: Teemu Viljamäki
Kuvat: Teemu Viljamäki
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haaste-Palsta

don kannalta on tasan 0.

Bonuksena vielä muita listaamiani paheita: Suklaa, 
Lahden Pelicans, Civilization 5, muumi-muki (ei ole 
kivaa jos ei voi juoda aamukahviaan vakiomukistaan) 
sekä ylenmääräinen lihansyönti (jouluna vähän närästi). 

”Olen oppinut, että tärkeää olisi pystyä löytä-
mään virheitä myös itsestään, jos aikoo kehit-
tyä ihmisenä.”

Tehtävänannossa pyydettiin vielä höystämään juttua ”pii-
naavilla vieroitusoireilla ja onnistumisen kokemuksilla”.  
Oman itsensä arvioiminen ei todellakaan ole lempiteh-
täviäni, joten se edustaa tässä testissä vieroitusoireita. 
Olen nyt saanut kuulla joitain mielipiteitä itsestäni ja olen 
pohtinut enemmän omaa käytöstäni, tekemisiäni ja teke-
mättä jättämisiäni, joten tämä edustakoon onnistumisen 
kokemuksia. Olen oppinut, että tärkeää olisi pystyä löy-
tämään virheitä myös itsestään, jos aikoo kehittyä ihmi-
senä. Ja samalla kuitenkin kyetä nauttimaan niistä pie-
nistä ja harmittomista paheista, sillä liika stressaaminen 
omasta täydellisyydestä johtaa mahahaavaan.

Seuraava haaste:

Haluan kannustaa erästä Indecsläistä kulttuurivaihtoon 
pienen tiedustelutehtävän merkeissä. Tehtävänä on 
käydä vierailemassa muiden opiskelijajärjestöjen kuin 
Indecsin tapahtumissa, ja kerätä niistä vähintään 5 pis-
tettä. Pistelasku menee seuraavasti:

- Arkkareiden tapahtuma  3 pistettä
- KV-tapahtuma   3 pistettä
- M@nagerin    0 pistettä
- Pohjoisen yliopiston   5 pistettä
- Muun TTY:n killan    1 piste.
- yliopiston tai AMK  3 pistettä.

Todistusaineisto esimerkiksi kuvina on välttämätöntä, ja 
havainnot esimerkiksi humanistien tai ammattikorkea-
saarelaisten tyypillisestä käytöksestä ovat plussaa. 

En halua luovuttaa tätä palstaa takaisin vanhoille, joten 
aion haastaa fuksin. Seuraava haastettu olkoon siis...
Ottopekka Leskinen! Seuraavasta Infactosta saam-
mekin lukea ainutlaatuisen vaihtokertomuksen, jossa ei 
lähdetä hakemaan sitä minuutta liian kaukaa kotoa. Koti-
ikävä tosin saattaa silti yllättää.

Kuin kaksi marjaa?

Mika Häkkinen - Maailmanmestari

Timo Pyykkö - Tarvitseeko sanoa?

Etkö tiEdä kEnEstä on kysE? ota sElvää tuta-

lainEn MaailMalla palstalta!
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hallitusesittely

Hallitusesittely 2012
Joukkue joutui pahaan piinapenkkiin, ja heiltä kysyttiin seuraavat kysymykset:

�� Ikäsi, vuosikurssisi?
�� Mistä sinut löytää vapaa-ajallasi?
�� Las Vegas vai kultainen Apina? 
�� Pump, zumba, jääkiekko vai jalkapallo? 
�� kanapasta vai ny rillataan?
�� Kerro itsestäsi yhdellä lauseella? 

�� 22v, 4vsk
�� Kotoa tai liikkumasta
�� Kapina Tietysti!
�� Paha, vastaan siis jalkapallo & jääkiek-

ko
�� Ny Rillataan!
�� Vaikka minä turusta olenkin, kasvaa se 

parta minullekin!

�� 20+v, 3vsk
�� Kokouksista, kyykkäämästä, kavereilta, 

Kolmioista, kotoa koodaamasta (!)
�� Kapina
�� Pumppi
�� Rilli
�� Äh, Osaan jo melkein irkata!

�� 21v, 2. vsk
�� Varmaan jonku kaverin nurkista... :) jostain syystä hengaan 

nykyisin myös aivan liikaa koululla.
�� Koskaanhan en missään käy, mut Kapinan karaoke on aika 

jees!
�� Jäällä on varmaan tullu oltua näistä eniten, mitähän ihmettä.. 

taivun silti pumppiin. Tai zumbaan :P
�� No NY rillataan!!
�� Vähän juntti, mutta mukana suurella sydämellä :)
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hallitusesittely

�� 21v (Henkinen 13v), 2vsk
�� Kiltikseltä, Akselilta tai tyttöystävän luksuslukaalista 

keskustasta
�� Kapina, improiltoina Vegas
�� Jalkapallo, mieluiten Wapun välittömässä lähei-

syydessä
�� Ny Rillataan!
�� Omasta mielestäni antimasentunut ja mukahauska 

heppu, jonka painoindeksi on noin 22,7. Kengänkoko 
44

�� 20v, 1vsk
�� Suolijärveltä järjestöhippeilemästä tai tuhlaamasta 

elämääni elokuviin, internet-paskaan tai tyttöys-
tävään.

�� Kapina, V8:iin en ole löytänyt
�� Jalkapallo kerran 4:ssä vuodessa, jääkiekko on 

tytöille
�� Kanapasta, ilman kanaa ketsupilla
�� Hemaisevan seksikäs pörröpää. Puhuu vähän, 

mutta silloinkin p**kaa

�� 20v, 2.vsk
�� Todennäköisesti et löydä. Mahdollisesti Tampilta, 

Suolijärveltä, Hervannasta, jostain siltä väliltä, tai 
sitten ei mistään

�� Vegas. Halpa kalja, karaoke ja pöytäkurlinki!. Taat-
tua junttimeininkiä

�� Pump tietysti! Eikö se näy päälle?!
�� Ny Rillataan! Pihviä, makkaraa, kanaa, kyllä!
�� “Unohditko jotain? Hukkasitko jotain? Rikoitko jo-

tain?”- kyllä, se olin minä!
��

�� 22v, 2vsk
�� Alasalilta
�� Peyton Place
�� Hoki
�� Kanapasta!
�� Hyvän urheilun ja vauhdikkaan elämän ystävä!
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�� 20v, 2.vsk
�� Treeneistä
�� Kultainen Apina
�� Jalkapallo ja pump
�� Kanapasta
�� Tunnollinen treenaaja ja hölmöilevä juhlija

�� 20v, 2vsk
�� Tamppi Areenalta
�� Las Vegas
�� Jalkapallo 
�� Kanapasta näin talvella
�� Olen urheilullinen ja sosiaalinen ihminen, 

jolla on patasydän (toim. ei vastaa tämän 
aiheuttamasta kritiikistä)

Vilttiketju vuodelle 2012

�� 22v (Henkinen 9v), 3.vsk
�� Sohvalta ja Feisbuukista
�� Kultainen Apina
�� Hmm, pump vai zumba, varmaan pump
�� Ny rillataan, koska tykkään herkutella
�� Olen Maailman huonoin keksimään vastauksia 

tämmöisiin kysymyksiin :D

�� 22v, 3.-4.vsk
�� Näinä aikoina  kotoa tahi kyykkäkentältä
�� Kultainen Apina
�� Jääkiekko
�� Ny rillataan
�� Kotoisin Kokemäeltä, fuksivuoden jälkeen 

kävin syömässä hiekkaa.

hallitusesittely
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�� 24v, 5.vsk
�� Tatamilta, rinteestä tai parinkymmenen metrin 

syvyydestä veden alta
�� Kapina
�� Ei mikään noista 
�� Grillaus
��  “Mä oon messissä”

�� 21v, 2.vsk
��  Ahvenisjärven kentältä
�� Kapina
�� Zumballe varaukseton !
�� Rilli tulille
�� Killan sporttisin kaveri, kuten kuvakin kertoo.

�� 22v, 2.vsk
�� Puntilta, tietenkin
�� Kapina
�� Kunhan ei ole futis!
�� Ota molemmat!
�� Söpön näköinen ja välillä ihan viihdyttäväkin.

�� 20v, 2.vsk
�� Hervannasta tulee päästyy harvoin pois
�� Luultavimmin palloilen niiden välillä
�� Pesäpallo
�� Rillataan
�� Virallisuus ei sovi mulle

Vilttiketju
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�� 22v, 3.vsk
�� En ymmärrä kysymystä, tuntematon käsite
�� Kapina (vai puhutaanko nyt baareista?
�� Jalkapallo
�� Kesällä kaikki kulkee rillin kautta!
�� Lauri(lan) Jaakko(la)

�� 23v, n:nes vsk
�� Mistä milloinkin, koska matkailu on kivaa. 

Yleensä kyllä Hervannasta.
��  Kapina!
�� Omana harrastuksena Pump! penkkiurheiluna 

jalkapallo.
�� Jos pastassa on pestoa ja parmesaania niin 

pasta.
�� Henkilökohtainen ei niin salainen paheeni on 

kengät (ja vaatteet).

�� 22v, 2. vsk
�� kiltikseltä..
�� Pizza Service
�� Penkkiurheilu
�� 3RURQ�VLVl¿OH��PHGLXP�
�� Mie oon Jaakko!

Vilttiketju

�� 21v, 3.vsk
�� Kotoa, tai jostain Hervannan ympäristöstä 

yleensä
�� Kapina 
�� Zumba
�� Kanapasta
�� Olen sosiaalinen ja aktiivinen Indecsläinen. :)
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�� 23v, 3.vsk
�� Työpaikalta, jäähallilta, lenkkipolulta, yötaksista tai 

muiden houkuttelevien konseptien parista. Toden-
näköisimmin facebookista.

�� Perus lauantai-treenit Cupolassa Rahikaisen 
kanssa. Ai ei ollut vaihtoehto? Kapina sit

�� Olen kuullut että jääkiekko olisi muodissa.
�� Ei ole Jutin voittanutta.
�� Halveksin suuresti sanaa kohtuullinen.

�� Lähes 23v, 3.vsk
�� Milloin mistäkin. Lähinnä sieltä tai täältä
�� “Lähetää kunnon mestaan vetään” - Ve8
�� Hokia hokia!
�� Sama vika Rahikaisella. Juti on my mind !
�� Mikäs tässä on pötkötellessä, kyllä sen vielä 

kerkee!

�� 24v, 4.vsk
�� Vapaa-ajalla?? mitä se sellanen on?
�� Kapinaaaaa
�� JALKAPALLO (siinä voi zumbaa samal)
�� Olen kuullut että jääkiekko olisi muodissa.
�� Kebab
�� Taksit ovat pelottavia, minä en.

Vilttiketju

�� Valitettavasti toimitus ei saanut kiltakummiamme 
kiinni, joten päätoimittaja vastaa Jeten puolesta :p

�� 23v, N:s vuosikurssi (Facebook 2012)
�� Varmaankin YO-kunnasta tahi Bionerin kiltikseltä
�� Paha, veikataan että Zumba
�� Ny Rillataan?
�� Ms Referee!
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jäynäämisen sm-kilPailut

Superlatiiveilla Suomen Mestareiksi

9DDWLPDWWRPXXV�HL� NDXQLVWD�� WXXPDVL�.RQVHUQL�,QGHFV�
kun valtakunnallisiin jäynäkisoihin lähti. Youtubesta 
löytyvä jäynävideo kertoo olennaisimman, mutta tässä 
vielä parhaita paloja tuomaristolle palautetusta kirjalli-
sesta jäynädokumentaatiosta.

Intro:

”Tänä vuonna jäynäportfoliomme koostui kolmesta jäy-
nästä: Jäynähistorian:
�� PDVVLLYLVLPPLVWD
�� PRQLPXWNDLVLPPDVWD�MD
�� ODDMLPPDVWD�Ml\QlVWl�´

6XSHUODWLLYL�RQ�MXXUL�RLNHD�PXRWR�NXYDDPDDQ�.RQVHUQL�
Indecsin tämänvuotisia SM-jäyniä. Vai miltä kuulosta-
vat 350 kilon tölkinpalautusautomaatti, kolmen henki-
lön yhtäaikainen jäynääminen tai 225 neliön kokoinen 
vaalilabyrintti? No ainakin siltä, että tämänvuotisissa 
kisoissa kuorma-auto oli itsestäänselvyys.

Jäynä 1: Alkoholiveronpalautus-
jäynä

”Todistaaksemme, että tutalaiset osaavat käsien hei-
luttelun lisäksi myös rakentaa, päätimme tehdä jäynä-
historiamme massiivisimman ja teknisimmän jäynän. 
Mikään alle 300-kiloinen laite ei siis ollut sopiva tarkoi-
tukseemme.”

Koska alkoholiverolain muutos ei ollut vielä ehtinyt 
syrjäisen Salon asukkaiden tietoon, päätimme tarjota 
heille mahdollisuuden kokeilla alkoholinpalautusauto-
maattia aivan itse. 

”Ihmiset olivat innostuneita koneestamme, ja moni tar-
josikin tölkkejä palautettavaksi meidän laitteeseemme 
virallisten automaattien sijaan. Lakimuutos herätti 
suurta kiinnostusta, ja ihmiset yltyivätkin keskustele-
maan siitä innokkaasti.”

Kiinnostusta herättikin esimerkiksi palautetun alkoholin 
radon-pitoisuus (useita megasievertejä). Jäynä ilahdutti 
Citymarketin asiakkaiden ja tuomariston lisäksi myös 
muita kilpailijoita, sillä se äänestettiin kisan parhaaksi 
jäynäksi.

Jäynä 2: Jäynän ulkoistus –jäynä

”Vuosien saatossa joukkueemme oli jäynännyt satoja 
pahaa-aavistamattomia kansalaisia. Tajuttuamme 
tämän mietimme, voisimmeko tällä kertaa tehdä jotain 
toisin. Tietysti: laitoimme jäynättävät jäynäämään toisi-
aan!”

Monimutkaista? Kyllä, koska jäynättävät piti rekrytoida 
kahdella eri ständillä samanaikaisesti. Ideana oli hank-
kia tuotetta eli vessaharjaa kaupitteleva myyjä, hänen 
onnistumistaan arvioiva tarkkailija ja myyntiesittelyn 
vastaanottajaksi satunnainen ohikulkija.

– Valtakunnalliset teekkarijäynäkilpailut Salossa           
    20.-21.1.2012

Arvokasta pönötystä

Teksti: Teija Valkeinen
Kuvat: Teija Valkeinen, Atte Mellanen, 
           Jukka Tuomisto



infacto ... I/12

17

”Jäynä onnistui yli odotusten. Olimme varautuneet huo-
mattaviin hankaluuksiin kolmen toisistaan riippumat-
toman jäynättävän saamiseksi samaan tilanteeseen. 
Tämä kuitenkin onnistui loistavasti, ja muun muassa 
myyjien suoritukset olivat miltei teekkarijäynääjien 
tasoa.”

Jäynä 3: Vaalilabyrintti (teema: 
’valinta’)

”Halusimme tarjota ihmisille ajankohtaisen, kaikkia kos-
kettavan aiheen – presidentinvaalit. Päätimme raken-
taa vaalilabyrintin, jossa jäynättävät valitsevat reittinsä 
vastaamalla kysymyksiin. Näistä vaalikone pystyy ana-
lysoimaan henkilön suorituksen ja arvot ja lopulta valit-
semaan hänelle sopivimman presidenttiehdokkaan.”

”200 metriä rakennusaitaa, 300 metriä sukka-
muovia ja 61 betoniporsasta”

Hankinnat puhukoot puolestaan: labyrintin pystyttämi-
seen tarvittiin muun muassa 200 metriä rakennusaitaa, 
300 metriä sukkamuovia ja 61 betoniporsasta (á 30 kg). 
Niin ja 27 miestyötuntia jäynäpäivää edeltävänä yönä. 
Melkein kaikki muut paitsi Miika osallistuivat pystytyk-
seen.

”Tapahtuma keräsi paikalle runsaan joukon, ja välillä 
labyrinttiin odottavien jono ulottui silminkantamattomiin 
(ainakin likinäköisen mielestä). Labyrintti sai ensimmäi-
seltä testaajaltaan, kaupunginjohtaja Antti Rantakokolta 
vilpittömät ylistykset.”

Väkeä riitti vaalilabyrintissä

Ylistystä sateli myös medialta, ja tiettävästi ensimmäistä 
NHUWDD�.RQVHUQL�,QGHFV�MRXNNXHHQ�Ml\Ql�SllVL�P\|V�YDO-
takunnalliseen tv-uutislähetykseen.

------------

Näillä kolmella jäynällä teekkarijäynäämisen Suomen 
PHVWDUXXV� VLQHW|LWLLQ� MR� NXXGHWWD� NHUWDD� .RQVHUQL�
Indecs-joukkueen nimiin. Kiitokset sponsoreille sekä 
majapaikan ihanalle emännälle aamiaispekonista!

Markus valtakunnallisessa TV:ssä

Meno oli kuin TiTe:n laneissa

jäynäämisen sm-kilPailut
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Olen Kimmo Raunio, Indecsin fuksi vuodelta -05 ja 
alumni vuoden 2010 alusta lähtien. Työelämässä 
olen ollut täysipäiväisesti keväästä 2009, ensin 
vuoden Pohjola Pankissa pääomamarkkinoilla 
analyytikkona ja tämän jälkeen nyt pari vuotta ana-
lyytikkona pienessä investointipankissa nimeltä 
HLP Corporate Finance. Koska investointipankit 
tyypillisesti kohdistavat rekrytointipanoksensa Hel-
singin kouluihin ja siksi ala ei ainakaan itselleni 
ollut opiskeluaikoina lainkaan tuttu, ajattelin tässä 
toimituksen pyynnöstä lyhyesti kertoa omia koke-
muksiani siitä, mitä tällä alalla tehdään ja miksi 
investointipankkimaailma saattaa olla mielenkiin-
toinen vaihtoehto esimerkiksi konsultin uraa suun-
nittelevalle tutalaiselle.

”Tässä työssä pääsee siis heti alusta 
alkaen tekemisiin yritysten ylimmän joh-
don kanssa”

Investointipankit toimivat asiakkaidensa neuvonan-
tajina esimerkiksi yrityskaupoissa, osakeanneissa, 
velkajärjestelyissä, johdon kannustinjärjestelmien 
rakentamisessa ja muissa konsultointitoimeksian-
noissa. Edustamani yrityksen leipätyötä ovat yri-
tyskaupat, joten rajataanpa investointipankkimaa-
ilman tarkastelu siis näihin. Investointipankin rooli 
esimerkiksi myyntipuolella on muun muassa val-
mistella kohteesta kohdetta kuvaava esitys, kom-
munikoida ostajakandidaattien kanssa, rakentaa 
liiketoimintasuunnitelmaa yhdessä kohteen joh-
don ja toisinaan myös liikkeenjohdon konsulttien 
kanssa, osallistua sopimusneuvotteluihin ja yli-
päätään olla kokonaisvastuussa koko myyntipro-
sessista, tavoitteena saada myytävästä kohteesta 
yleensä mahdollisimman kova hinta. Melko laajoja 
ja vastuullisia tehtäviä siis, joissa jo analyytikkona 
ainakin näin pienessä yrityksessä tulevat tutuksi 
perusarvonmääritysten ja muiden excel-mallien 
tekemisen lisäksi niin transaktiojuristit, liikkeen-
johdon konsultit, myyjien ja ostajien päättäjät kuin 
sopimusneuvottelut. 

Asiakkaita ja toimeksiantoja on minullekin tul-
lut vastaan jo laidasta laitaan: Isoja listattuja yri-

tyksiä, perheyrityksiä tai vaikkapa pääomasijoittajia 
ja toisaalta yritysmyyntejä, yritysostoja sekä erilaisia 
joint venture - tai fuusiojärjestelyitä. Tyypillisesti asiak-
kaiden puolelta pöydän toisella puolella istuu isoissa 
yrityksissä yrityskaupoista vastaava johtaja ja divisioo-
nan- tai liiketoiminnanjohtaja, pienemmissä yrityksissä 
toimitusjohtaja. Tässä työssä pääsee siis heti alusta 
alkaen tekemisiin yritysten ylimmän johdon kanssa toi-
meksiannoissa, jotka ovat asiakkaille tyypillisesti hyvin 
tärkeitä. Lisäksi työssä pääsee näkemään monenlaisia 
yrityksiä ja toimialoja, mikä voi olla kätevää esimerkiksi 
tilanteessa, jossa vasta koulunpenkiltä työelämään 
tulleena ei välttämättä vielä tiedä mitä haluaa ”isona” 
tehdä.

”...suosittelen lukemaan esimerkiksi TTY:n 
rahoituksen ja laskentatoimen kurssit...”

Analyytikon rooli investointipankissa vaatii kokemuk-
seni mukaan numeerista ja strategista analyysikykyä, 
numerotarkkuutta ja huolellisuutta, kommunikointitai-
toja ja pitkäjännitteisyyttä saattaa toisinaan pitkätkin 
päivät ja projektit kunnialla loppuun. Numeerisen ana-
lyysikyvyn harjoittamiseksi suosittelen lukemaan esi-
merkiksi TTY:n rahoituksen ja laskentatoimen kurssit, 
jotka antavat hyvää pohjaa yrityksen tuloslaskelman, 
taseen ja kassavirran ymmärtämiselle. Lisäksi kannat-
taa olla opintojen suhteen aktiivinen ja hyödyntää esi-
merkiksi käsittääkseni erinomaista JOO-järjestelmää 
ja mahdollisuutta tehdä erilaisia itsenäisiä syventäviä 
opintoja.

”Kommunikointitaidot ovat kaikki kaikessa”

Strategista analyysikykyä tarvitaan, jotta uusiin toi-
meksiantoihin ja yrityksiin päästään mahdollisimman 
nopeasti sisään ja tunnistetaan oleelliset asiat, joita 
esimerkiksi myyntimateriaalissa olisi syytä kuvata yri-
tyksen kilpailuetuina. Oman kokemuksen perusteella 
erityisesti erilaiset case-kurssit ja kilpailut sekä toi-
saalta myös strategisen johtamisen kurssit ovat hyviä 
kehittämään näitä ominaisuuksia. Numerotarkkuutta 
ja huolellisuutta tarvitaan, koska varaa virheille ei 
vaativissa yritysjärjestelyissä juuri ole, eikä analyyti-

alumnin kuulumisia

Analyytikon arkea
Teksti: Kimmo Raunio
Kuvat: Kimmo Raunio
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kon tekemää työtä toisaalta kukaan asiakseen tarkista. 
Vastuuta siis saadaan ja sitä pitää pystyä kantamaan. 
Kommunikointitaidot ovat kaikki kaikessa, jotta tulokset 
saadaan kommunikoitua niin sisäiselle tiimille kuin asi-
akkaalle tai pöydän toisella puolella istuville osapuolille. 
Lopuksi, pitkäjännitteisyys ja tietynlainen into ovat tar-
peen tilanteessa, jossa pitäisi saada illan päätteeksi vielä 
yksi kalvo tehtyä seuraavan aamun palaveriin.

Mikäli pohdit investointipankkialaa yhtenä tulevaisuuden 
vaihtoehtona, kannattaa muuten ehdottomasti hakea 
LVRPSLHQ� SDQNNLHQ� FRUSRUDWH� ¿QDQFH� WUDLQHH� �SDLNNRMD��
jolloin pääset tutustumaan alaan jo kesätöiden mer-
keissä!

Hyvää kevättä Infacton lukijoille,

Kimmo Raunio

alumnin kuulumisia

Vision kuvina
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Kansainvälisiin myynnin ja hankintatoimen 
kehitystehtäviin? 

HAE —> TTY:n kansainväliseen mais-
teriohjelmaan

International Master’s Programme in 
Business and Technology

Oletko kiinnostunut kansainvälisyydestä? TTY:n 
tavoitteena on, että mahdollisimman moni valmistuva 
opiskelija omaisi jo valmistumisvaiheessaan kansain-
välistä kokemusta. Sinulla on monia mahdollisuuksia 
kasvattaa kansainvälistä osaamistasi jo opiskeluai-
kana. TTY:n kansainvälinen maisteriohjelma Business 
and Technology on mielenkiintoinen vaihtoehto!

Business and Technology on 2-vuotinen maisterioh-
jelma, ja hakuaika on juuri parhaillaan käynnissä. 
Ohjelma keskittyy kansainvälisen myynnin ja hankin-
tatoimen sekä kansainvälisen liiketoiminnan kehit-
tämiseen. Hakijoilta vaaditaan tekniikan kandidaatin 
tutkinto ja hyvä englannin kielitaito (Yo-kirjoituksissa 
vähintään C). Jos mietit miksi hakisit:

�� .9�RVDDMDNVL�SUR¿ORLWXPLQHQ�MR�RSLVNHOXDLNDQD
�� DPPDWLOOLVHQ�HQJODQQLQ�NLHOLWDLGRQ�NHKLWWlPLQHQ
�� PRQLNXOWWXXULVWHQ�WLLPLWDLWRMHQ�RSSLPLQHQ
�� \ULW\VSURMHNWLHQ� WHNHPLQHQ� XONRPDLVWHQ� \ULW\VWHQ�

NDQVVD

Hakuaika: 1.12.2011 – 15.3.2012

Lisätietoja ohjelmasta:

kv-suunnittelija Minna Baggström, huone FA108B, 
PLQQD�EDJJVWURP#WXW�¿

Tarkemmat hakuohjeet ja hakulomake:
�ZZZ�WXW�¿�DGPLVVLRQV

Mitä mieltä KV-opiskelijat 
ovat kansainvälisestä 
maisteriohjelmasta?

Ensimmäinen asia joka ohjelmassa ilahdutti, oli orientaa-
tioviikko. Omasta fuksivuodesta oli tuossa kohtaa kulu-
nut jo kolme vuotta ja fuksiolympialaiset sekä pubirundit 
tuntuivat taas hauskoilta. Parin viikon mittainen orien-
taatiojakso tutustutti opiskelijat toisiinsa, TTY:oon, Tam-
pereeseen ja suomalaiseen kulttuuriin. Ulkomaalaisille 
opiskelijoille riittää tapahtumia pitkin vuotta niin INTOn 
kuin kiltojen ja kerhojen toimesta. Kun nämä tapahtumat 
yhdistää Indecsin tapahtumiin (joita järjestetään myös 
kv-tutkinto-opiskelijoille) saa kalenteriin helposti tapahtu-
man vaikka joka päivälle.

Monet kursseista ovat yhteneviä tutan diplomivaiheen 
kurssien kanssa ja usein kursseilla näkyykin indecsläi-
siä. Moneen kursseista kuuluu ryhmätyö ja sen esittämi-
nen muulle luokalle. Nämä ryhmätyöt luovat suurimman 
eron tuta-opiskeluun nähden, koska jokaisella opiskeli-
jalla tuntuu olevan täysin oma, kotimaassaan oppimansa 
työskentelytyyli. Nämä ryhmätyöt ovat myös ehdotto-
masti mielenkiintoisinta antia ohjelmassa ja opettavat 
paljon eri kansoista ja kulttuureista. Lisäksi jokainen 
päivä on erilainen ja tarjoaa jotain uutta ihmeteltäväksi. 
Englanniksi esitysten pitäminen ja sparraajien kysymyk-
siin vastaaminen vahvistaa taitoa esiintyä englanniksi - 
taitoa, joka tulee todennäköisesti olemaan tarpeellinen 
noin  90%:lle tämän lehden lukijoista.

Yhtäläisyyksiä tutaan on kurssien lisäksi myös teknisen 
sivuaineen lukeminen ja valmistuminen tuotantotalouden 
diplomi-insinööriksi. Tutkintoon tulee maininta englan-
niksi suoritetusta tutkinnosta kansainvälisessä maiste-
riohjelmassa mutta tutkintonimike on sama.

Jos olet ennakkoluuloton, kansainvälisesti suuntautunut 
ja tähtäät työskentelyyn kansainvälisessä ympäristössä, 
suosittelen ohjelmaa varauksettomasti. Jokainen päivä 
on pieni seikkailu ja kanssaopiskelijoiden kulttuureista voi 
oppia loputtomasti. Lisäksi kiltikselle voi mennä päivittäin 
ja Indecsin bileissä käydä kuten ennenkin. Yhteenvetona 
voinkin sanoa, että vaihtamalla tähän ohjelmaan et 
menetä mitään, mutta saat paljon. 

kV-maisteriohjelma

Teksti: Arttu Hujanen, TTT
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The relaxed environment in TUT makes us feel at home. The best thing  about 
Finland in my opinion is the trust. I feel safe here, no matter  where I am and 
what time it is. For those students that are thinking  whether to apply to TUT, I 
would like to say: Experience it, you will  not regret it!

Saumyarup Mukherjee, Intia

kV-maisteriohjelma

Kansainvälinen ylempi korkeakoulututkinto liiketoiminnassa ja teknologioissa 
avaa mielenkiintoisia työmahdollisuuksia teknillisen taustan omaaville tuleville 
johtajille. Mielenkiintoisten luentojen ja ryhmätöiden lisäksi opiskelijaelämä tar-
joaa monipuoliset mahdollisuudet yhteisölliseen toimintaan. Koulutusohjelman 
kautta opiskelija voi hankkia arvokasta kansainvälistä kokemusta. Lisäksi opis-
kelijajärjestöjen lukuisissa tapahtumissa pääsee tutustumaan lähempää suo-
malaisen kulttuurin ohella myös muiden maiden kulttuureihin. 

Antons Ponomarjovs, Latvia. (Kirjoitti kaiken itse Suomeksi, WAU!)

Studying in Finland turned to be a real challenge for me. Studying in Finland 
is absolutely the opposite way of studying things that I was used to in Spain. 
In Finland there are not so many lecture hours and all of the work is done 
individually at home. By doing the assignments, teachers encourage students 
to think on our own, and to formulate our own ideas based on the theoretical 
background. At the beginning I did not know how to do it, but after a couple of 
PRQWKV��,�FDQ�VD\�WKDW�QRZ�,�DP�DEOH�WR�¿QLVK�P\�ZRUN�LQ�D�VKRUWHU�SHULRG�RI�WLPH�
and with the feeling that I have learnt something new.

Patricia López Peña, Espanja



infacto ... I/12

22

kV-maisteriohjelma

It is a nice experience. Harmonious and generous environment enables me 
to enjoy the study and life here. Furthermore, the top-notch teaching facilities 
and excellent teachers give me great help and support, which are not only 
limited to the academic region, but also include the life, entertainment, and 
planning, etc.

Zhang Peng, Kiina

Staying in Finland and studying at the International Master’s Programme in 
Business and Technology is both interesting and fun. University courses are 
indeed fascinating and at the same time Finnish student life keeps your level 
RI�IXQ�LQFUHGLEO\�KLJK��<RX�GH¿QLWHO\�UHFHLYH�D�ORW�RI�QHZ�NQRZOHGJH�LQ�KHUH��
especially if taking into account a truly intercultural atmosphere.

Mikhail Tulin, Venäjä

As the matter of fact, establishing a master degree in “Business and 
Technology” was an intelligent decision in order to train experienced engi-
neers for future management positions, and as we all know, there is a 
growing need for expert engineers who have management and leadership 
skills.

,I�,�ZDQWHG�WR�SRLQW�RXW�WKH�PRVW�YDOXDEOH�IDFW�LQ�¿QQLVK�VWXG\LQJ�V\VWHP��
I would mention that nearly in all lectures the main purpose is to under-
stand the topic and be able to analyze it from different prospectives instead 
of just prepare students for exams and force them just to remember the 
course material.

Hamed Salehi, Iran
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Elämä KV- tutorina
Et voi olla huomaamatta koulussamme vaeltavaa 
runsasta joukkoa erilaisilla aksenteilla englantia 
jauhavaa kirjavaa joukkoa, jolle kaikki on uutta ja 
ihmeellistä, ja joilla tuntuu olevan aina hauskaa. Heitä 
kutsutaan nimityksillä ”ulkkarit”, ”vaihtarit” tai joskus 
”erasmukset”. He opiskelevat vähän, juhlivat paljon. 
Heille jokainen päivä Tampereella on uusi ja ihmeel-
linen. Haluatko maistaa palan vaihtarin elämästä? 
Tämä käy helposti, ryhtymällä KV- tutoriksi. 

Toimin nyt toista lukukautta KV- tutorina enkä olisi 
uskonut mitä kaikkea se tuo tullessaan. Mikäli kan-
sainvälistyminen kiinnostaa, tutorointi avaa portit yli-
opiston toiseen todellisuuteen, jota hallitsevat vaihta-
rit. 

Vaihtarin elämä poikkeaa hyvin paljon perinteisen 
suomalaisen opiskelijan elämästä. Ensinnäkin yli-
opisto on vaihtareille lähinnä paikka, jossa käydään 
satunnaisesti luennolla, mutta lounastetaan pitkään, 
hartaasti ja äänekkäästi. Suomalaiset ovat heille 
salaperäisiä olentoja, joihin he epätoivoisesti toivovat 
tutustuvansa. 

Suomalainen aktiivinen KV- tutori on vaihtariporukalle 
kuin taivaan lahja, jonka huomaa esimerkiksi siitä, 
että kevään tutorporukkani on paisunut 30 hengen 
riemuisaksi perheeksi, jonka kaikki jäsenet eivät enää 
muista, kuka edes oli heidän alkuperäinen tutori. Läh-
detkö meidän kanssa pizzalle? Entäs uimaan? Käve-
lylle? Las Vegasiin? Minne mennään, meillä on tylsää! 
Näitä kysymyksiä kohtaan miltei päivittäin rakkailta 
”lapsiltani”, enkä voi olla osallistumatta kaikkeen, sillä 
heidän kanssaan jopa arkiset asiat näyttävät paljon 
jännittävämmiltä, enkä edes tiennyt, että Tampereella 
voi tehdä näin paljon erilaisia asioita!

Viikoittaisilta kutsuilta ”SUPER-MEGA-ERASMUS- 
INVITE-EVERYONE-PARTY” ei voi välttyä, Paawola 
on vaihtaribileiden mekka eikä siellä niin välitetä, jos 
suurinta osaa vieraista ei ole koskaan nähtykään. 
Myös juomakulttuurista suomalaisilla on paljon oppi-
mista – siinä missä suomalainen pitää tiukasti kiinni 
omasta pullostaan, vaihtarit tuovat kaikki jotain jonka 
jälkeen kaikki saavat juoda kaikkea. Ehkä tämä on 
suomalaiselle litrahuulelle liian suuri pala purtavaksi.

KV- tutorointi ei ole vain tutorina olemista. Se on myös 
elinikäisten ystävyyssuhteiden luomista. Voit olla varma, 
että pian sinulla ei ole maata jonne et olisi sydämellisesti 
tervetullut, jossa sinulla ei olisi kattoa pään päällä tai 
pöytää notkuen ruokaa ja juomaa. 

Ikävin puoli hommassa onkin se, että näille ystäville on 
joskus sanottava hellät hyvästit, ellet sitten onnistu ylipu-
humaan heitä jäämään kylmään Suomeen, joka yllättäen 
monesta tuntuu suorastaan ihannemaalta elää (ja mik-
sipä ei!). 

Hommasta saa irti juuri niin paljon kuin sille antaa, jos 
lähinnä käy esittelemässä itsesi ja toivottamassa terve-
tulleeksi Suomeen, voit olla varma, ettei sinulle anneta 
paljoa sympatiaa takaisinkaan. Mikäli taas jaksat pitää 
”perheestäsi” huolta ja ehdotella aktiivisesti mukavaa 
tekemistä, sinut otetaan rakkaudella mukaan joukkoon, 
ja lopulta tunnet melkein viettäväsi Erasmus- vuotta 
omassa yliopistossasi. 

Anniina Heikkilä
KV-Vastaava, KV-tutori

kV-maisteriohjelma

Teksti: Anniina Heikkilä
Kuvat: Anniina Heikkilä
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Terveiset täältä Keski-Saksasta, tarkemmin sanottuna 
Karlsruhesta. Olen ollut täällä vaihdossa jo puoli vuotta 
ja seuraavalle semesterille haen harjoittelupaikkaa eli 
praktikumia. Karlsruhe ei ole yleisesti hyvin tunnettu, 
eikä tästä syytä ole vaihtoon hakutilastojen ykkösenä, 
eipä se ollut minullakaan.

Myöhemmin paikkaan tutustuneena olen ihmetellyt, 
miksi kaupunki ei ole suositumpi.  Karlsruhe on keski-
suuri kaupunki Rein-joen varrella, jossa asuu noin 290 
000 asukasta. Karlsruhen erikoisuus on viuhkanmalli-
sesti rakennettut korttelit ja kadut, joiden keskustassa 
sijaitsee Karlsruhen linna. Kaupungissa sijaitsee Sak-
san vanhin teknillinen yliopisto ja samalla Saksan nuorin 
yliopisto. Tämä johtuu teknillisen ja yliopiston yhdistymi-
sestä KIT:ksi eli Karlsruher Institut für Technologie:ksi 
vuonna 2009. KIT:ssa opiskelee noin 23 000 opiskelijaa. 
Koska kyseessä on Saksan vanhin teknillinen yliopisto, 
täällä on opiskellut kuuluisuuksia, kuten Karl Benz ja 
Heinrich Herz ja sittemin eräs tunnettu tutalainen Timo 
”Timpsa” Pyykkö.

Saksalaista tehokkuuuta

tutalainen maailmalla

Jos vertaamme Karlsruhea Tampereeseen, kooltaan 
kaupungit eivät eroa toisistaan merkittävästi. Joukko-
liikenne toimii täällä ratikkavetoisesti ja siksi mielestäni 
Tamperetta paremmin, ottaen huomioon, että koko kau-
punki on yksi suuri rakennustyömaa metrohankkeen 
johdosta.

TTY:ltä jää kaipaamaan erittäin edullisia liikuntamah-
dollisuuksia, täällä kolmenkuukauden hinta nousee 100 
euroon, koska perusliikuntamaksun lisäksi pitää käydä 
lääkärissä tutkituttamassa itsensä, että on varmasti 
terve - Saksalaista byrokratiaa. Toinen on opiskelijara-
vintoloiden ruokien laatu. Positiivista Karlsruhessa on 
ilmasto, varsinkin niille, jotka eivät välitä kylmästä tal-
vesta. Kylmimmät kelit ovat olleet öisin -10 astetta ja 
luntakin oli vain muutamia senttejä.

Mika Häk.., eikun Timpsahan se siellä!

Asuntotilanne on semesterien alussa erittäin heikko ja 
asunnon löytäminen oli vaikeaa. Ongelma kuitenkin rat-
kesi Estiem:n avulla. Pääsin asumaan yhden Estiem-
läisen kämppään ensimmäisiksi kahdeksi kuukaudeksi, 
kun hän ite oli matkoilla. Estiem toiminta on Karlsruhessa 
huomattavasti aktiivisempaa kuin Tampereella. Sen ver-
ran on pakko antaa neuvoja tässä vaiheessa, erityisesti 
fukseille, että älkää tehkö niinkuin minä olen tehnyt, vaan 
lähtekää jo fuksivuotena Estiem tapahtumiin, sillä opis-
kelemaan ehtii myöhemminkin. (Tosin en oo kyllä tehny 
sitäkään)

”TTY:ltä jää kaipaamaan erittäin edulli-
sia liikuntamahdollisuuksia”

Saksalainen kouluasu

- Onko sitä?

“fukseille... opiskelemaan ehtii myöhemmin-
kin”

Teksti: Timo Pyykkö
Kuvat: Timo Pyykkö
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Ennen vaihtoon lähtöä kannattaa varata paljon rahaa, 
jotta pystyy saamaan ajasta kaiken irti. Kalliiksi on tullut 
myös autoilu, toisaalta onhan se aika tutalaista, että jou-
tuu miettimään kummalla autolla lähteä kauppaan. 

Döner eli suomessa pita kebab maksaa täällä keskimää-
rin 3,5€ ja lihan voi valita kanan tai naudan välillä. Ruuat 
ja juomat ovat täällä halvempia kuin suomessa ja erityi-
sesti mallasjuomien maku on huomattavasti parempi.

tutalainen maailmalla

Toisten vaihtokokemuksia kuunnelleena olin pettynyt, 
kun KIT ei tarjonnutkaan helppoja opintopisteellisiä 
vaihtarikursseja, kuten valokuvaus tai tennis. Olen ollut 
täällä nyt reilut neljä kuukautta ja suurin ongelma oli 
asunnon löytyminen. Kaksi kuukautta lisäaikaa Estiem-
läisen kämpässä auttoi huomattavasti oman löytämi-
sessä. 

Paikallinen ruokajuoma - KALJAA!

”...olin pettynyt, kun KIT ei tarjonnutkaan 
helppoja opintopisteellisiä vaihtarikurs-
seja, kuten valokuvaus tai tennis.”

Uudessa solussa käsitys saksalaisten täsmällisyydestä 
murtui lopullisesti! Perus kotitaloustöiden osaaminen, 
kuten tiskaus ja siivous ovat hukassa tai ne tehdään 
miten sattuu. 

Löysin itselleni myös jääkiekkojoukkueen. Ennen 
ensimmäisiä harjoituksia sanottiin: ”Täällä täytyy osata 
pelata!” ja minun käskettiin tulla takaisin torstaina, jolloin 
olisi tekniikkareenit. Taso 2. divisioonassa ei ollut sitä 
mitä odotin.

Yksi vahvasti esiin noussut aihe on saksalaisten mie-
lipide minun ulkonäöllisestä yhtäläisyydestä Mika 
Häkkisen kanssa. Ei ole ensimmäistä, eikä viimeistä 
kertaa, kun astuessani pubiin, se on hiljentynyt ja 
kaikki ovat kääntyneet tuijottamaan. Tämän jälkeen 
on kutsuttu: ”Hei Mika tuu meijän kans istuu.” Toisena 
teemana tähän mennessä on vahvasti ollut: Rahaa on 
mennyt, mutta hauskaakin on ollut!

7LPR�´7LPSVD´�3\\NN|���Q�YXRGHQ�RSLVNHOLMD��

Brum brummm!
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Matkakohteena Singapore on mieluisa vaihtoehto, on 
vaikeaa nimetä mikä on parasta tässä leijonien kaupun-
gissa. Yksi kuitenkin asia nousee ylitse muiden - vaa-
timattomuus. Singaporelaiset ovat hyvin vaatimatonta 
kansaa ja esimerkiksi rakennuksien osalta rakentavat 
vain sen, mikä täyttää normaalin elämän vaatimukset. 
Singaporelaisten vaatimattomuudesta löytyy useita 
esimerkkejä, mutta yksi hyvä esimerkki on Singapo-
reen juuri rakennettu hotelli-, kasino- ja ostoskeskus 
kompleksi Marina Bay Sands.

Marina Bay Sands on kolmen kerrostalon, kauppa-
paikan ja muutaman muun pienemmän rakennuksen 
käsittävä kokonaisuus. Ylimielisissä hienostohotelleissa 
uima-alla sijoitetaan yleensä ärsyttävästi kaikkien näky-
ville hotellin eteen. Marina Bayssa ei ole haluttu leijjua 
uima-altaalla ja esitellä sitä kaikille ohikulkijoille, joten se 
on päätetty nostaa paikkaan, jossa se ei häiritse muita. 
Hotellin uima-allas on siis sijoitettu hotellin päälle 200 
metrin korkeuteen, missä se ei häiritse ohikulkijoita. 
Myös uimareiden tarpeita on ajateltu ja uima-altaan vie-
reen on laitettu pari ravintolaa ja 340 metriä pitkä puisto, 
jos uimarit haluavat lähteä esimerkiksi kävelylenkille.

Vaatimatonta

”Hotellin uima-allas on siis sijoitettu hotel-
lin päälle 200 metrin korkeuteen”

Hotellissa ei tarvi olla yksin, koska siinä on 2 561 huo-
netta, huoneita löytyy joka makuun: budjettimatkaajille 
O|\W\\�����86���\|�PDNVDYLD�GRUPHMD�MD�WLODD�DUYRVWD-
YDW� YRL� \|S\l�YDLNNDSD��������86���\|�PDNVDYDVVD�
630 neliömetrin Chairman Suitessa. Hotellin yhteyteen 
on rakennettu kauppakeskus ja kasino, joilla pyritään 
täyttämään matkustajien perustarpeet.

Ideaparkin kokoisesta ostoskeskuksesta voi ostaa esi-
merkiksi jotain riepuja. Kaupat on valittu siten, että ne 
palvelevat vaatimatonta makua ja ostoskeskuksesta 
löytyykin esimerkiksi Ralph Laurenin, Chanelin, Car-
tierierin, Pradan,. Guccin, Hermèsin, Emporio Armanin, 
Chopardin, REDValentinon, Diorin, Dunhillin, Vertun, 
Miu Miun, Yves Saint Laurentin, Salvatore Ferragamon, 
Montblancin, Blancpainin ja Herve Legerin liikkeet. Luis 
Vuittonin tavaroille on niin suuri kysyntä, että kauppa-
keskukseen on jouduttu rakentamaan maailman suurin 
LV:n myymälä. Suurella myymälällä ei ole kumminkaan 
ruvettu leuhkimaan, vaan osa myymälästä on sijoitettu 
kauppakeskuksen ulkopuolelle mereen lasista tehtyyn 
saareen, sinne pääsee kätevästi merenalaista tunnelia 
pitkin.

”Ideaparkin kokoisesta ostoskeskuksesta 
voi ostaa esimerkiksi jotain riepuja.”

Marina Bay Sands. Hintaa hökötyksellä 6,3 mrd.€.

”... mitään ei saa ilmaiseksi.”

FSBC Excursiolla

FsBC:n Palsta
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Marina Bayn kasino on aika iso, jotta jokainen vaati-
maton Singaporelainen pääsee eroon ylimääräisistä 
rahoistaan mahdollisimman helposti. Singaporelaiset 
voivat mennä 500 pöytää ja 2500 pelikonetta sisältä-
vään kasinoon vaatimatonta 80 US $ narikkamaksua 
vastaan. Kiireellisille pelaajille järjestetään helikopteri tai 
limusiinikyyti Changin lentokentän yksityislentokoneter-
minaalilta.

Casino sisältä: 500 pelipöytää ja 2500 pelikonetta. Mis-
sä sinä tuhlaat miljardisi?

Marina Bayn rakentaminen oli varmasti välttämätöntä, 
jotta Singaporelaisten ja Singaporeen matkustavien 
elämän perustarpeet saataisiin täytettyä. Mitään ei saa 
ilmaiseksi, ei edes pientä hotellikompleksia, Marina Bay 
Sands maksoi ja noin 6,3 miljardia US $ ja siitä tuli Las 
Vegasin CityCenterin jälkeen maailman toisiksi kallein 
kasinokompleksi. Mutta kuten sanottu, mitään ei saa 
ilmaiseksi.

Mikäli kyseisiä rahoja oltaisiin alettu törsäämään johonkin 
turhuuksiin, niin niillä olisi voinut ostaa esimerkiksi hie-
man yli neljä Burj Khalifaa (maailman korkein rakennus) 
tai hieman yli viisi Oasis of The Seas risteilijää. Onneksi 
kumminkaan ei lähdetty tuhlaamaan tällaisiin hulluuksiin.

Hotellikompleksin viereen on sijoitettu muita jokapäiväi-
sen elämän mahdollistavia vaatimattomuuksia, kuten 
esimerkiksi maailman suurin maailmanpyörä. Maailman-
pyörä on välttämätön, jotta Singaporelaiset voisivat kat-
soa esimerkiksi maailmanpyörän juurella olevalla formu-
laradalla ajettavia Formula 1 kisoja sieltä. Marina Bayn 
vieressä on myös maailman vilkkain satama, jotta vält-
tämättömät tavarat saataisiin liikkumaan. Kaikista par-
haiten Singaporelaisten vaatimattomuutta kuvaa ehkä 
Marina Bay Sandsin 950 miljoonaa US $ maksaneen 
tontin naapuriin rakennettu 18-reiän golf kenttä. Se on 
rakennettu juuri siihen, koska se pystyy!

Kirjoittajana toimi FSBC:n kirjeenvaihtaja Singapo-
resta

”Se on rakennettu juuri siihen, koska se 
pystyy”

Golfkenttä MBS:n edustalla. Miksikäs ei?

FsBC:n Palsta

FSBC - Finnish Student BILLIONAIRE Club

Clubi on pilke silmäkulmassa pystytetty jär-
jestö, joiden jäsenet ovat (tai leikkivät ole-
vansa) HIRRVEEEN rikkaita.

Palsta kertoo vuoden aikana mielenkiinto-
sia tarinoita rahvaan miljardöörikansan elä-
mästä. Palsta ei ole tarkoitettu ihmisille, joilla 
ei ole miljardia käteisenä.
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Kyykkäjoukkueemme taival alkoi, kun Chewbaccaa 
ei päästetty yksin kyykkämään. Niinpä hänen täytyi 
turvautua epätoivoisiin keinoihin ja houkutella joukko 
viattomia fukseja seurakseen. Joukkueen nimi syn-
tyi mukavana jatkumona, kun Chewbaccan vanhan 
joukkueen nimi Karjut muutettiin Pikkukarjuiksi, joka 
kuvasti paremmin joukkueemme opintopiste-lihas-
massa- ja ikäkoostumusta. 

Kyykkäpäivä valkeni kauniina ja sopivan kylmänä. 
Minttukaakaoiden keittelyn  ja pohjaan palaneen mai-
don jälkeen joukkueemme suuntasi kentälle vähää 
vaille yhdeksän. Ensimmäisenä koitoksena kohta-
simme joukon sairaanhoitajia. Niko(nimi muutettu) kävi 
heti alusta alkaen käsiksi olennaiseen eli vastustajiin. 
Tämä poiki meille koko loppupäivän ajaksi innokkaan 
kannattajajoukon, joten liike oli sinänsä ihan onnistu-
nut. Ihailua lisäsi erityisesti erään kyykkääjämme (Tee-
mun, nimi muutettu) onnistuneet suoritukset ja kunnos-
tautuminen kalastuksen alueella.  Luonnonlahjakkaat 
kyykkääjät Anton ja Vesa (nimet muutettu) kuitenkin 
pelastivat joukkueemme putoamiselta uskomattomilla 
heitoillaan lohkon toisessa ja tiukimmassa pelissä.

Päivän kulminaatiopiste oli se, kun saimme hävitä 
humanistinaisille tahallamme alkulohkon viimeisessä 
pelissä. Jokainen mestari kun häviää yhden pelin alku-
sarjassa. Sairaanhoitajakannattajiemme innokas tuki 
vaikutti kaikkiin muihin motivoivasti, paitsi Teemuun. 

Organisaatio petti meidät tämän pelin jälkeen, eikä 

heitä enää näkynyt jatkopeleissä meitä kannattamassa. 
Tähän meillä on kommentoida vain yksi sana: Hävet-
kää!!!

Vetäydyimme ensimmäiseen välisaunaan analysoimaan 
suorituksiamme sekä kohottamaan yhteishenkeä. Ilmei-
VHVWL�LQQRNDV�ÀlSSLWDXOXQ�KHLOXWWHOX�MD�WXXOHWWLPHQ�VLMDLV-
taminen oli tuloksellista. Jatkoon pääsemistä ensimmäi-
sellä pudotuspelikierroksella edesauttoi lievän likaisen 
pelin lisäksi se, että hieman varttuneemmista tieteenhar-
joittajista koostunut vastustajamme halusi jo päästä ”vis-
vaiseen paljuun muiden aktiviteettien pariin”. 

kooste kyykän mm-kisoista

Pikkupossujen kalaretki

Chewbacca itee!

Joukkueemme raudanlujan taktiikan kohokohdaksi muo-
dostui oululaisten murskaaminen tarkalla pelillä. Niko ja 
Oskari (nimet muutettu) olivat vaihdossa ja menettivät 
uskonsa jatkomahdollisuuksista nähtyään treenatun ja 
ammattimaisen oululaisjoukkueen. Niinpä he kiinnittivät-
kin huomionsa jälkipeleihin ja runsaaseen nesteytykseen. 
Pojat yllättyivätkin, kun joukkueen pelaava kokoonpano 
murjoi (lähes) nollapelin. Niinpä koko kesän treenanneet 
oululaiset saivatkin poistua laulukuoroon.

Olimme jo 32 parhaan joukossa, ja se oli enemmän kuin 
Chewbacca uskalsi märimmissä päiväunissaankaan 
unelmoida. Nikon ja Oskarin runsas urheilujuoman naut-
timinen oli kuitenkin havaittavissa seuraavassa pelissä, 
kun heille tarjottiin sankarin viittaa tähän asti päivän tär-
keimmässä pelissä. Vastaamme asettunut raksan jouk-
kue oli koonnut taakseen mittavan kansanliikkeen. Me 
olimme sen sijaan keskittyneet haalimaan joukkoomme 
muutaman valikoidun vanhan sissin. Eräs sisseistämme 
(Olkkonen, nimi muutettu) onnistuikin aiheuttamaan 
laajaa hämmennystä ja enemmän tuhoa vastustajan 
joukossa kuin koko raksalainen kansanliike yhteensä. 
Olimme varanneet toisen saunan kello viideksi, joten sen 
takia Teemun piti heittää ratkaiseva karttu suoraan ulvo-
vaan kansanliikkeeseen.

Seurasimme loput jatkopelit ja paheksuimme MPKK:n 
ihollekäyvää pelityyliä. Finaalissa ihmetytti banaanimie-
KHQ�PXUVNDDYD�\OLYRLPD� MD�VH��HWWl�¿QDDOLVVDNLQ�S\VW\\�
heittämään aloitusheitolla hauen. Taktiikkamme oli siis 
yllättävän lähellä maailman huippua!!!

”Niinpä he kiinnittivätkin huomionsa jälkipelei-
hin ja runsaaseen nesteytykseen.”

Teksti: Koko Kyykkäjoukkue
Kuva: Facebook
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sisältöä tähänkin lehteen

Finaalijännärin jälkeen siirryttiin välisaunaan Wäinölään 
ja keräämään voimia illan varsinaista ohjelmanumeroa 
varten, joka oli vielä hämärän peitossa. Tarkan suunnitel-
man puutteessa siirryimme Teemun kartanoon paranta-
maan maailmaa ja tuhoamaan kisajuomia. Kisajuomien 
loputtua siirryimme etsimään lisää juotavaa paikallisen 
kulttuurin helmestä Kapinasta. Saimme kuitenkin kuu-
man vihjeen kylmästä, avoimesta ja yksinäisestä sau-
nasta koulun tiluksilla. Siirryimmekin pikamarssilla Pizza 
servicen kautta Mallakselle viettämään iltaa Obeliskin 
varjoon. 

”Sinulla hyvä vartalo, sinulla varmasti paljon 
naisia!”

Sauna saatiin lämpimäksi, miehet sisälle ja uudet pitsat 
tilattua. Laulu raikasi ja miehet kirmasivat ympäri ämpäri  
lävistäen monumentteja sekä tehden enkeleitä neitseel-
liseen hankeen. Pitsantuojakin suorastaan hämmentyi 
nuorten atleettisesta vartalosta (Mikko, nimi muutettu) 
todeten: ”Sinulla hyvä vartalo, sinulla varmasti paljon 
naisia!”. Illan lopulta sumentuessa oli aika siirtyä lepää-
mään raskaan urheilusuorituksen jälkeen. Iso kiitos varti-
jalle, joka jaksoi pitää huolta hyvinvoinnistamme loppuun 
saakka.

Menestyksekkäässä kyykkäjoukkueessa pelasivat 
Jesse Kivilä
Niko Siltanen
Anton Kaivola
Vesa Fagerlund
Oskari Uusitalo
Teemu Viljamäki

TOIMITUS PAHOITTELEE TILANNEKUVIEN PUUTTU-
MISTA!

   TÄ?!

kaljanjuontikilpailussa otEttiin pitkästä aikaa.

HÖHÖ

Mitä MichaEl jackson tEkEE hississä?

- Ei Mitään, sE on kuollut.

MittaviEn tutkiMustEn jälkEEn on todEttu, 

Että yli 60 % uusilla urhEiluautoilla ajElE-

vista MiEhistä Elää köyhyysrajan alapuolElla. 

lähdE: liikkuvan poliisin nopEusvalvonta.

Mitä Eroa on kaMElilla ja tEEkkarilla?

-kaMEli voi olla viikon juoMatta.

Mistä tiEtää Että kaupungin
 insin

ööri on suunnitEllut n
aisEn?

- v
iEMärit j

a virkistystoiM
in

ta ovat l
iia

n lähEllä toisia
an
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Aamuenergiaa Fortumilta
Aamu alkoi Espoossa Fortumin yritysesittelyllä pienoi-
sen aamupalan jälkeen. Luennolla käsiteltiin Fortumin 
tulevaisuuden näkymiä, kestävän kehityksen merki-
tystä yhteiskunnalle sekä uramahdollisuuksia tuotan-
totalouden opiskelijoille. Fortum näkee ydinvoiman 
siirtymävaiheena kohti päästötöntä tulevaisuutta. Tule-
vaisuuden energiantuotantoratkaisuja ovat aurinko-, 
vesi-, aalto-, tuuli- ja bioenergia. Näiden ratkaisuiden 
parissa riittää töitä myös tutalaisille. Esityksen jälkeen 
vierailijoille jaettiin energiaa XQ-päivää varten – pussil-
linen rusinoita ja pähkinöitä.

Googlen villit ja hullut ideat

Googlella painotettiin erityisesti innovatiivisuutta. Inno-
vatiivisuus näkyy päätoimipaikkojen sisustuksessa ja 
toimintatavoissa. Sisustuksessa suositaan lavastettuja 
ympäristöjä, jotka ovat leikkisiä, rohkeita ja idearikkaita. 
Dublinin toimipisteessä on esimerkiksi hiihtohissi ja ruo-
kaa monien maiden kulttuureista. 

JouluXQ:lta opittua
Teksti: Ella Hyvärinen & Natalia Saukkonen
Kuvat: Natalia Saukkonen

Myös Helsingin toimipisteellä tarjotut herkut olivat 
tavallista leikkisämpiä. Googlella tuotiin esiin erityi-
sesti mobiilimarkkinoinnin mahdollisuuksia. Saimme 
selville, että suomalaiset tekevät päivittäin jo 10 miljoo-
naa Google-hakua mobiililaitteilla. Suomalaiset yrityk-
set ovat jäljessä verkkoliiketoiminnan harjoittamisessa. 
Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa Suomea pidetään 
hyvänä verkkotuotteiden vientimaana sen heikon verk-
kokauppatarjonnan vuoksi.

Onnea etsimässä Grand Casinolla
Grand Casinolla on tiukat turvatoimet, mikä ilmeni excur-
siolla jaetun tiedon niukkuutena ja kaikkien kävijöiden 
rekisteröimisenä. Saimme kuitenkin kattavan kuvan siitä, 
millaista on työskennellä Casinolla ja mitä ominaisuuksia 
työntekijältä vaaditaan. Työntekijöillä täytyy olla puhtaat 
luottotiedot, asiakaspalvelutaitoja sekä matikkapäätä. 
Näitä taitoja oli viihdyttävällä esittelijällämme, joka vastasi 
ammattitaitoisesti myös kiperimpiin laskutehtäviimme. 
Grand Casinon mieleenpainuvin osuus oli ehdottomasti 
peleihin tutustuminen, kun jokainen sai Casinolta omaa 
pelirahaa käytettäväkseen. Osa taisi päästä jopa voiton 
puolelle. Allekirjoittaneiden tuuri ja taidot eivät yltäneet 
niin pitkälle – Ellan suurin voitto taisi yltää kolmeen sent-
tiin.

Fortumin presentaatiosta

Mikonkadun näkymiä

joulu-XQ
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Accenturen tarjoamat vinkit ja 
pulmat

Accenturen esittelijät onnistuivat pitämään kuulijoiden 
mielenkiinnon yllä, vaikka takana olikin ollut jo pitkä 
päivä. Täysin uutena tietona tuli, että Accenturella on 
myös hyväntekeväisyysprojekteja kehitysmaissa. Täl-
löin sekä työntekijä että yritys tulevat vastaan palkan ja 
projektin hinnan kanssa. Näin tietoa ja osaamista voi-
daan viedä niille, joilla ei niihin muuten olisi mahdolli-
suutta. Tämän lisäksi saimme hyviä vinkkejä työnteki-
jöiden rekrytoinnista. Accenturelle haluavien kannattaa 
treenata etukäteen case-tyyppistä ongelmanratkaisua, 
jossa tärkeintä on osata pilkkoa ongelma pienempiin 
osiin. Meillä oli mahdollisuus kysyä lisää rennommissa 
tunnelmissa yläkerran saunaillassa. Ruoka ja juoma 
maistuivat ja pulmapähkinöitä oli hauska ratkoa yhdessä 
kavereiden kanssa.

Hilpein mielin kotia kohti

Team Etalian kotimatka sujui iloisissa tunnelmissa XQ-
visailun voiton myötä. Ellalle tarttui käteen Googlen kuu-
lokkeet ja Natalia sai herkuttelupassin Indecsin karkki-

hyllylle. Öinen Hervanta odotti meitä kauniin valkoisena 
ja muutama exculainen innostuikin hyppäämään suo-
raan bussista lumihankeen. Bussipysäkillä odottanut 
lumiukko sai rinnalleen muutaman vauhdikkaan lumien-
kelin!  Erityiskiitokset järjestäjille mielenkiintoisesta ja 
hyvin sujuneesta XQ:sta!

Excuryhmä pähkinät kädessä

Accenture tarjosi hieman erilaisia pähkinöitä

joulu-XQ
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kuVia matkan Varrelta

Kuvat: Aino Vaittinen, Jukka Tuomisto, 
           Mikko Rahikainen, Anniina Heikkilä

skuMppaa!

hyvää synttäriä attE!
robocop

MEinink hjyvä

kasa!

kaljaaa

hiMopEnssElit
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