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parempia mahdollisuuksia, suurempia 

haasteita ja enemmän työniloa. 
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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: jussi PunaMäki

6. toukokuuta 2012
taMPere, tty 
 

Wapusta on selvitty ja jäljellä on vain wapina. Pitikin 
mennä lukemaan PJ:n palsta ennen julkaistamista, olin 
kirjottanut lähes samoista asioista kuin Jesse viereisellä 
sivulla ja minun tekstihän meni siis uusiksi.

En voi kuitenkaan olla hehkuttamatta seuraavia asioita: 

- JYP:n 2. Suomen mestaruus!

- Fuksisarjan voitto Indecsille!

- Kolmas peräkkäinen pölökaljaviestin mes-
taruus Indecsille!

Oijoi oi, oijjoijoi! Kylläpä tekee makiaa! No niin se siitä. 
-<3�Q�PHVWDUXXGHVWD�HQ�MDNVD�HQll�¿LOLVWHOOl�MD�)XNVLHQ�
Wapputunnelmia on luettavissa myöhemmin tästä leh-
destä. 

Kaikki TTY:n fuksit tekivät myöskin osaltansa eräänlaista 
historiaa. Tänä vuonna heitä ei kastettukaan (Joonas) 
Koskeen, vaan (Juha) Suvantoon!. Mitenkäs se sanonta 
menikään, ”aito Tamperelainen teekkari on kastettu vain 
ja ainoastaan Tammperkoskessa”. Mitenkäs tämän vuo-
GHQ� IXNVLW"� :DSSX� ¿LOLNVHVWl� SllWHOOHQ� N\OOl� WlPlQNLQ�
vuoden fuksit, korjaan teekkarit, ovat ihan yhtä hyviä kuin 
kaikki muutkin! :)

Täytyy nostaa hattua koko SuperWappuTiimille. Jälleen 
kerran teekkarivastaavan johdolla wapputiimi teki usko-
mattoman määrän näkymätöntä työtä jokaisen meidän 
Wappumme eteen.

Wappuradio oli jälleen kerran huikea menestys ja kuun-
telijakunta kasvoi edellisvuodesta. Wappuradiosta onkin 
syntymässä (itseasiassa on jo!) Tampereen teekkareiden 
perinne, joka toivottavasti kantaa hedelmää myös ensi 
vuonna. Radioon saatiin tänä vuonna myös Indecsiläi-

Päätoimittajan päästä
siä kultakurkkuja, kun allekirjoittanut kävi Ville Väliahon 
kanssa höpisemässä pehmoisia radioaalloille yhtenä 
yönä. Kiitokset erityisesti Kiltahuoneen ”kisastudiolle” 
sekä Maailmanlaajuisen Internetin välityksellä lähetystä 
Australiasta käsin seuranneet! Emme todistettavasti 
puhuneet tyhjälle yleisölle, hyvä näin!

Haluan viimeisenä kiittää Jussi Punamäkeä aivan huike-
asta kuvaustyöskentelystä läpi wapun sekä koko hänen 
opiskelujensa ajan. Tässäkin lehdessä saamme nauttia 
hänen kuvistaan. Jos jollekkin haluatte tarjota oluen, tar-
MRWNDD�VH�3XQD-XVVLOOH���KWWS���SXQDMXVVL�JDOOHULD�¿�NXYDW��

Antoisaa kesää kaikille lukijoille ja nähdään taas ensi 
syksynä!

Päätoimittaja wapputunnelmissa (C)Jussi Punamäki



infacto ... II/12

5

Puheenjohtajan Palsta

PJ Wapputunnelmissa
Huhhuh. Puhalluttaa. Wappu on takana ja harkkatyöt ja 
kandi hengittävät niskaan. Kesätyöt on alkamaisillaan 
ja tenttiviikkokin pitäisi taas selättää. Niin tuttu tunne jo 
aikaisemmiltakin vuosilta. Silti töiden kasaantuminen 
kevään viimeisille viikoille pääsee joka kerta yllättämään.

Kulunut opiskeluvuosi on ollut raskas ja työntäyteinen. 
Onneksi vuoteen on mahtunut paljon hienoja hetkiä, joi-
hin on voinut mielessään palata aina kun synkät ajatuk-
set kandista tai työnhausta ovat uhanneet syöstä mie-
hen epätoivon mustiin syövereihin. Indecs teki syksyllä 
todella onnistuneen EuroopaXQ:n Saksaan, Sveitsiin 
ja Ranskaan (Infacto 3/11), jolle allekirjoittaneellakin oli 
kunnia päästä osallistumaan. Eurooppalaisia Tuta-opis-
kelijoita yhdistävä Vision järkättiin jälleen kerran onnistu-
neesti ja Indecs/Konsernin joukkue nappasi (taas) voiton 
Teekkarijäynäämisen Suomenmestaruuskisoissa. Tänä 
vuonna Konserni/Indecs ei osallistunut edes esikarsin-
taan, joten pytty vaihtaa omistajaa vuoden 2012 kisoissa. 

”PJ voi olla omistaan ylpeä”

Killan toimintaa on paranneltu pienin askelin, kuten 
uuden taloushallintajärjestelmän koodaamisella (osaa 
QH� WXWDODLVHWNLQ���� PLVWl� RQ� NLLWWlPLQHQ�$OEHUW� )LQWDD� MD�
Jaakko Nurkkaa. TuTa-päivät olivat ja menivät Oulussa, 
jossa meno oli totuttuun tapaan hurjaa ja kosteaa. Vii-
meisimpänä muttei vähäisimpänä Indecsin fuksit tekivät 
Wappuna loistavan jäynän fuksisarjaan, josta palkintona 
menolippu ensimmäisenä Ratinan suvantoon. Jäynä 
sai näkyvyyttä jopa Aamulehden nettisivuilla, joten mis-
tään ihan pienestä jutusta ei ollut kyse. Edellisen ker-
ran indecsläiset olivat koskessa ensimmäisenä vuonna 
2004, joten kyseessä oli hieno saavutus: onnea fuksit 
mallia -11! Pj voi olla omistaan ylpeä!

”Indecsin matrikkeliprojekti on käynnissä””

Vaikka saavutuksia ja meriittejä on killalle tänä vuonna 
siunaantunutkin, on vielä paljon tehtävää. Indecs tuki 
ry:n selvitystyö on edennyt ja ehkä syksyllä olemme jo 
asian suhteen viisaampia. Indecsin matrikkeliprojekti on 
käynnissä ja vetoan erityisesti teihin ALUMNIT, jotta oli-
sitte aktiivisesti mukana, kun tietojenkeruulomake saa-
daan nettiin aikanaan pystytettyä. Lisäksi mainosmyyn-
tiin tarvitaan kaikkien kiltalaisten panosta. Arvon lukija, 
nykyinen indecsläinen tai alumni, jos siis tiedät potenti-
aalisen yhteistyöyrityksen ota rohkeasti matrikkelipro-

jektin vetäjään Teemu Viljamäkeen (matrikkeli@indecs.
info) yhteyttä ja ilmianna itsesi, jotta matrikkeliprojekti 
saadaan rullaamaan mahdollisimman jouhevasti. Teemu 
osaa antaa tarkemmat ohjeet miten asian kanssa ede-
tään.

Kesä on jo ihan ovella, mutta vielä pitäisi tenteistä sel-
vitä. Voimia ja tsemppiä kaikille loppurutistukseen! Pal-
kinto on odottaa terassioluen/-sidukan muodossa ihan 
nurkan takana. Palatkaamme syksyllä virkistyneinä sekä 
täynnä uutta tarmoa koulun penkille ja vastaanottamaan 
taas uudet fuksit. Hyvää kesää kaikille tasapuolisesti!

Jesse Kivilä

Tuotantotalouden kilta Indecsin pj 2012



infacto ... II/12

6

FuksiWaPPu

Ollien ansioluettelo alkoi olla jo aika täynnä, mutta se 
fuksivuoden kruunu vielä puuttui ja sehän ei Olleille käy-
nyt. Aloitimme wappuun valmistautumisen jo hyvissä 
ajoin, sillä kävimme hakemassa hieman tuntumaa Rho-
doksen lämmöstä. Luodinkestävällä rusketuksella Ollit 
olivat valmiita wapun haasteisiin. 

 
” ...tanssilattian valloitus oli Olleille peruskau-
raa, eikä siinä mennyt kauaa...”

Wappu alkoi tuttuun tapaan Tampin paljastuksella, jonka 
jälkeen Ollit lähtivät töihin, kukin omiin tehtäviinsä. Ran-
kan työpäivän jälkeen piti hieman levähtää ja siksi Ollit 
suuntasivatkin Coloursseihin. Tämän juhlapaikan tanssi-
lattian valloitus oli Olleille peruskauraa, eikä siinä men-

)XNVL:DSSX
Teksti: Olli Siren, Olli Hiidensalo
Kuvat: Olli Siren, Jussi Punamäki

nyt kauaa. Usean henkilön vastustuksesta huolimatta 
Ollit pysyivät kovana ja lähtivät suht aikaisin nukkumaan, 
sillä seuraava päivä oli tärkeä.

Perjantai oli itse jäynäyspäivä eli pääpäivä. Ollit + muut 
suorittivat jäynäyksen huolellisesti ja tyylikkäästi kotiin. 
Jäynän suorituksen jälkeen alkoi se kovin urakka, jonka 
suoritti Ollien luottoeditoija Vesa kevyellä sadan tunnin 
työpäivällä, ilman kahvitaukoja.   

Viikonloppu ja maanantai oli Ollien osalta mukavaa ja 
rauhallista wapun viettoa sisältäen mm. Picniciä, tampin 
myyntiä ja pientä spedeilyä.

Kauniin tiistaipäivän Ollit aloittivat KKK:ssa, mutta aurin-
gonpistoksen takia Ollit siirtyivät sisätiloihin katsomaan 
hulvatonta wappu-leffaa. Tämän jälkeen Ollien walmiste-
lut illan palawaihtareihin oli jälleen kerran huolella tehty, 
joten myös kyseisen kohteen tanssilattian valloittaminen 
oli peruskauraa. 

Keksiwiikkona valmisteltiin jälleen yhtä pääpäivää, sillä 
torstaina palauttaisimme jäynän tuomareille. Keskiviikko 
olikin työntäyteinen päivä Indecsin fukseille. Ollipekan 
johdolla saimme valmisteltua HUI-KEEN jäynänpalau-
tuksen.

Torstai oli taas työpäivä. Erinomaisten valmistelujen joh-
dosta saimme palautettua jäynän näyttävästi (kuulemma 
paras palautus 4EVER) . Tästä siirryimmekin munkille ja 
skumpalle wappubooliin, jossa varmistui, että olemme 
ainakin ennen Manageria koskessa. Päivä jatkuikin hui-
keasti Indecsin wappusitseillä, jossa Ollit joivat itsensä 
mukaviksi. Tästä Ollit jatkoivat Näästoberin kautta Wap-
pukolmioihin ja homma meni taas tutulla kaavalla. Tämä 
sama kaava toistui seuraavina kolmena päivänä kun Ollit 
valloittivat cupolan, vegasin ja hullun poron.

Kauniina maanataipäivänä julistettiin Wappurieha tuhat-
päisen yleisön edessä. Tämän jälkeen koitti se mitä 
ROLPPH� RGRWWDQHHW� MRXOXNXXVWD� DVWL�� )XNVLVDUMDQ� Ml\Ql-
kilpailun tulostenjulkistus. Jännitys oli käsinkähmittävää, 
mutta täysin turhaa, sillä kyllähän se tiedettiin, että tästä 
voivat voitonjuhlat alkaa. Ja niin skumppa virtasi ja kello 
soi. Kilinän saattelemana haimme arvokkaat teekkarila-

- Ollit tulessa Vol. 2

Ollit valmiina Wappuun
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FuksiWaPPu

kit ja siirryimme juhlimaan Wappua ympäri Tampereen 
keskustaa. Keskiyön koittaessa teekkarihymni raikasi ja 
Suomenneito sekä Ollit saivat lakin päähän.

Pääpäivien pääpäivä eli Wappupäivä alkoi Sorin auki-
olta, kun järjestyimme fuksikulkueeseen heti jonon kär-
keen. Kansa hurrasi, kello kilisi ja laulu raikasi, kun Ollit 
marssivat ylpeänä valkoisissa haalareissa kohti kosteaa 
suvantoa. Ja niin koitti se hetki, jolloin Ollit kastettiin teek-
kareiksi, EKANA. Mutta missä oli Manager? Kaukana 
takana! Märkinä mutta onnellisina Ollit saattoivat pojan 
saunomaan. Ja poika saunoi!

”15. yön wappuliskodisko”

Kun olimme saunoneet jo kyllästymispisteeseen saakka, 
saapui Manager paikalle. Oli siis korkea aika lähteä kaa-
tamaan wappua wapunkaatoon. Seuraava päivänä herä-
tessämme tajusimme wapun olevan OHI. Kaikki hyvä siis 
loppuu aikanaan ja enää ei siis ollut jäljellä muuta kuin 
15. yön wappuliskodisko.

Tässä vaiheessa fuksivuotta Ollit olivat keränneet tar-
peeksi empiiristä- ja kokeellistatutkimusta, jotta voivat 
todistaa Newtonin kuudennen säännön:

OLLIT WOITTAA AINA!

Ps. Hyvää kevättä ja kiitokset kaikille mahtavasta fuksi-
vuodesta

T: Tutan Ollit

 
Ansioluettelo – Olli Tutalta 2.5.2012

Fuksiviikko
-  Koulusuunnistuksen Voitto
-  Pubirundin Voitto

Muu lukuvuosi
-  Indecs challengen Voitto
���)XNVLZXQGHUXQGHQ�9RLWWR
-  Mr Porno (Sija 1.)
-  Indecs limbo- ja tuolimestari (sijat 1. & 1.)

Wappu
-  Jäynäkisan fuksisarjan voitto

(toim. huom. Kuinka vaatimatonta..)

Ollit (JA MUUT FUKSIT) voittivat fuksisarjan
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PreWaPPu XQ

Jätkien kanssa reissussa
Day 1
Kolmen päivän ekskursiomme starttasi Obeliskilta 
maanantaiaamuna kukonlaulun aikaan. Suuntasimme 
mukavan kokoisella pikkubussilla Uuteenkaupunkiin 
ja ensimmäiseen kohteeseemme  Valmet Automoti-
veen. Autotehtaalla oli valitettavasti pekkaspäivä, joten 
emme päässeet katsomaan itse autojen valmistusta. 
Esittelijä kertoi meille yrityksen toiminnasta ja saimme 
P\|V�QlKGl�PHGLDVVDNLQ�HVLOOl�ROOHHQ�)LVNHU�.DUPDQ��
Oppaan kielloista huolimatta Paavo näki tarpeelliseksi 
lähteä koeajolle tällä 116 000 euron hintaisella urheilu-
autolla, mutta ripeillä toimillaan opas valitettavasti esti 
Paavon päiväajelun.

Uudestakaupungista suuntasimme Turkuun Telestelle, 
jossa esittelijänä toimi Indecsin vuoden 1992 puheen-
johtaja Markus Mattila. Kiertäessämme tuotantotiloja 
huomasimme, että Teleste oli panostanut tuotannon 
yksinkertaisuuteen ja ohjattavuuteen. Teleste oli  muun 
muassa ottanut varastojärjestelyihinsä mallia eräältä 
ruotsalaiselta huonekaluketjulta ja tärkeimpänä asi-
ana Telesteltä jäikin mieleen Mattilan vinkki ”Copy with 
pride”.

Teksti: Martti Luotonen, Mikael Ahonen, 
Vesa Tiitola
Kuvat: Mikael Järvenpää

Matkalla Telesteltä majoituspaikalle Hirvensaloon poik-
kesimme Turun keskustassa avaamassa terassikauden 
tyylikkäästi jokilaiva Cindyllä. 

”Yömajoitus .... lähellä Turkua”

Yömajoitus oli järjestetty vasemmistonuorilta vuokratulla 
mökillä lähellä Turkua. Illalliseksi suunniteltu ravintolata-
son sienirisotto À la Markus jouduttiin hylkäämään pie-
nen tilauskannan vuoksi, joten jouduimme tyytymään 
ranskalaisiin ja nakkeihin. Illan ohjelma piti sisällään sau-
nomista, uintia meressä ja yleistä avautumista. 

Day 2
Voi pojat, siellä oli niitä isoja laitteita! Olimme lähteneet 
aamulla aikasin kohti Vaasaa, ja päivän ensimmäisessä 
kohteessa menimme katsomaan Wärtsilän moottoreita, 
joita toimitetaan esimerkiksi laivoihin ja voimaloihin. Tuo-
tantolinjalla näimme pääpiirteittäin näiden valtavien lai-
tosten kokoamisen kampiakselista valmiiksi tuotteeksi.

Tuulivoimaloita maailmalle toimittava The Switch oli toi-
nen kohteemme Vaasassa. Yritysesittely sujui rennoissa 
merkeissä esittelijän kaivaessa tietokoneen kovalevyltä 
satunnaisia Powerpoint-esityksiä ja kertoessa elämän-
WRWXXNVLD��)LUPDQ�WXOHYDLVXXV�YDLNXWWL�PHONR� OXSDDYDOWD��
vaikka tällä hetkellä ala taitaakin olla aikamoisessa vas-
tatuulessa. Erityiskiitokset tarjoilusta!

- PreWappuXQ (oli siellä 3 tyttöäkin...)

Pk-urheilua

Markus palkittiin ansioituneesta opiskelusta (Fysiikan 
työt I )
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PreWaPPuXQ

Harvinaisen pieni XQ-ryhmä. Mutta mikäs siinä kun mukavaa on!

”Pojat, musiikki ei jatku ennen kuin vaatteet on 
takaisin päällä”

Illalla pääsimme moikkaamaan Vaasan yliopiston tutalai-
sia. Matka jatkui kiltahuoneelta ruotsinkieliseen anniske-
luravintolaan, jossa ainoat suomenkieliset sanat taisivat 
tulla DJ:n suusta: ”Pojat, musiikki ei jatku ennen kuin 
vaatteet on takaisin päällä”.

Day 3
Tuurissa pääsimme näkemään kyläkauppias Vesa Kes-
kisen muutaman hehtaarin kokoisen kyläkaupan, joka 
sijaitsi Vesan vaatimattoman kartanon takapihalla. Kar-
tanon puutarhaa koristi toistakymmentä identtistä yksi-
sarvista, lisäksi mukaan mahtui muutamat enkelit ja 
kivipylväät. Vaatimatonta linjaa jatkoi linnaksi koristeltu 
kyläkaupan hotelli, jonka hienoimmissa huoneissa katot 
olivat kullattuja ja vesihanat tilattu kellonvalmistaja Role-
xilta. 

Esittelyn jälkeen kävimme kiertelemässä itse kaupassa, 
minkä jälkeen lähdimme takaisin Tampereelle. Tulles-
samme uupuneina Päätalon eteen kolmen päivän reis-
sun jälkeen oli matkamme saatu päätökseen ja kaikilla 
oli ollut oikein mukavaa!

- Martti, Mikael, Vesa

Turkulaista TIlannekomiikkaa

Team - Rumahuivi
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Olet juuri lukemassa TEK-dekkarin neljättä osaa, jossa 
päähenkilö Aapo on löytänyt itsensä Keskustorilta 
muistinsa kadottaneena. Edellinen osa päättyi Aapon 
käymään keskusteluun tutun TAMK:laisen kanssa, 
joka lupasi selvittää, josko Aapoa olisi näkynyt Tykki-
mäellä heidän xq:llaan, kuten Aapon taskusta löytynei-
den kuittien mukaan saattaisi olla mahdollista. Aapon 
kävellessä kiltahuonetta kohti, hänen puhelimensa on 
alkanut soimaan.

 Aloin kaivaa puhelinta taskustani, olisikohan tässä 
lisää vihjeitä perjantain kulusta? Numero oli minulle 
outo, joten vedin syvää henkeä ja liu’utin sormeni 
erillisen vastausapplikaatio-ohjelman ruudussa. Pää-
tin vastata vain universaalisti ”haloo” sen varalta, että 
olisin sittenkin tehnyt perjantaina jotain sopimatonta. 
Luurin toisessa päässä oli hiljaista, kuului vain raskasta 
hengitystä. Sydämeni takoi rytmiä, joka oli tuttu lähinnä 
dubstepistä artistilta, jonka-nimeä-ei-ehkä-ole-syytä-
mainita. 

Yhtäkkiä korvakäytäväni täyttyi valtaisasta puhetul-
vasta, josta ehdin poimimaan muutaman sanayhdis-
telmän: ’tässä hei’, ’Avotakka’, ’uskomattomia etuja’ 
ja ’laitetaanko tulemaan’. Lehtimyyjä! Ja vielä lauan-
taina! Päätin kieltäytyä kohteliaasti ja vakuutin ymmär-
täväni, millaiset edut olin menettämässä. Eipä tullut 
tästä puhelusta ratkaisevaa johtolonkaa mysteeriini. 
Yhtäkkiä silmissäni sumeni ja tiedostin nopeasti leviä-
vän kivun otsassani. Sadasosasekuntia myöhemmin 
tajusin lyöneeni pääni Konetalon ja Newtonin välisen 
käytävän päässä olevaan ovipumppuun, joka oli sijoi-
tettu ajatellen lähinnä alle 170 senttisiä ihmisiä. Miel-
täni alkoi askarruttaa, että miksi kulkeminen oviaukosta 
on täytynyt tehdä yhtä vaikeaksi kuin faaraon hautaan 
pääseminen Egyptissä, matkalle on samalla tavoin 
ripoteltu tappavia ansoja.

Indiana Jones -elokuvien vielä pyöriessä mielessäni 
sormeni osui outoon ulokkeeseen puhelimeni taka-
kuoressa. Kappas, sehän oli TEK:in näyttöpuhdistaja, 
MRND� PDLQRVWL� PDDQPDLQLRWD� WHHNNDUL�¿� �QHWWLVLYXD��
josta löytyy tietoa teekkareiden ja diplomi-insinöörien 
työelämästä, teekkarikulttuurista ja ammattiliitosta. 
Merkillistä, mistähän se oli tarttunut mukaani. Saman 
tien muistin käyneeni toissapäivänä torstaina tutormes-
suilla, jossa niitä jaettiin. Mieleeni alkoi kuitenkin hiipiä 
musertava pelko: olinko jo alkanut unohtaa kokonaisen 
perjantain lisäksi muitakin asioita.

Lohduttauduin kuitenkin sillä, että paluuni todellisuu-
teen on todennäköisesti kuitenkin vielä vaiheessa, 
joten tuskin on aihetta jos mahdollista vielä suurem-
paan huoleen. Kiltakäytävän edessä oli vielä ilmeisesti 
eilisen väitöstilaisuuden jäljiltä tyhjiä kahvikuppeja ja 
saatoin tuntea nenässäni tuoreen salaattivoileivän 
tuoksun. Pelkästään niiden takia minun on monta ker-
taa tehnyt mieli tehdä päätös akateemiselle uralle siir-
tymisestä ja alkaa työstää väitöskirjaa. No, katsotaan 
nyt kuitenkin ensin, miten selitykseni eilisestä Puhe-
viestinnän harjoituksen poissaolosta toimii.

Kiltahuoneen ovi oli auki ja sisältä kantautui imurin 
ulvontaa. Kiltamme uusi puheenjohtaja Jessehän se 
siellä toteutti siivousviikon vuoroaan. Hän näkyi otta-
neen vielä oikein hammasharjan mukaan, jotta jalka-
listojen päälliset tulevat myös puhdistettua, ”Ettei vaan 
kukaan pääse sanomaan” oli Jessen kommentti ihmet-
telyyni. 

Päätin istahtaa hetkeksi puhtauttaan hohtavalle kilta-
huoneelle ja kertoa Jesselle muistikatkostani toivoen, 
että hänelle olisi tarjota jotain johtolankoja. Hän osasi 
kuitenkin kertoa vain, että perjantaina oli ollut vain Her-
vannan Origamitaittelijoiden vuosikokous, jossa Jesse 
itse oli piipahtunut huomauttamassa liiallisesti paperin 
kahinasta, olihan juhla tapahtunut hänen kerrostalonsa 
kerhohuoneella.

tek-Palsta

Kadonneen muistin metsästäjät   
  - osa 4/63

Teksti: Niklas Luukkanen
Kuvat: Niklas Luukkanen
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Astuin ulos kiltahuonekäytävän päästä ja olin päättää päi-
väni seuraavaan kuoleman ansaan. Tuo samainen porras, 
josta puuttuvaa laattaa ei ollut vielä yli vuoden jälkeenkään 
saatu korjattua, pääsi jälleen yllättämään minut ja vain vai-
voin sain tarrattua kiinni kaiteesta. Analysoidessani urakan 
merkittävyyttä ja siihen vaadittavia panostuksia aloin laa-
hustaa kotiin Mikontalolle päin. Juuri kun olin kääntynyt jal-
kakäytävälle portaiden edessä, olkaani koputettiin.

Jatkuu seuraavassa numerossa…

tek-Palsta

Kadonneen muistin metsästäjät   

Miten nämä linnut voivat häiritä Jesseä?

Kuin kaksi marjaa?

GeorGe luz  - joonas olkkonen

dick Winters - niklas luukkanen

Voivatko nämä kädet syyllistyä rikokseen?
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Valkohaalarisitsit
Valkohaalarisitsit kokosi jälleen yhteen Tampereen 
tuotantotalouden, lääkiksen ja sosiaalipolitiikan opis-
kelijat.

Saavuimme Amos-klubille jo pari minuuttia ennen 
tapahtuman alkua. Kaikki eivät kerinneet paikalle yhtä 
aikaisin ja heidät palkittiin heti sooloesityksillä moni-
kymmenpäisen yleisön villisti hurratessa. Heti aluksi 
kävi selväksi, että tunnelma tulisi olemaan kaikkea 
muuta kuin rento, sillä toastit hallitsivat tapahtumia 
diktaattorin ottein. Toastit rankaisivat ankarasti pienim-
mistäkin virheistä. Rangaistut joutuivat pitämään mm. 
nöyryyttävää pellehattua ja – nenää, jotka luovutettiin 
aina uudelle pellelle juhlallisessa seremoniassa. Esi-
merkiksi Jesse Turkka pääsi esittelemään luontaisia 
klovnin taitojaan.   

Laulu raikasi ja maljoja kilisteltiin leppoisissa tunnel-
missa. Tuntui että kaikki olivat yhtä valkoista perhettä. 
Myöhemmin osallistujat alkoivat olla kärsimättömiä, 
kun illan halutuinta ohjelmanumeroa oli odotettu jo 
sietämättömän kauan. Lopulta tuskallisen pitkältä tun-

Valkohaalarisitsit

Teksti: Mikael Ahonen
Kuvat: Niklas Luukkanen

- Paikka missä Hattivatit kokoontuvat

tuneen ajan jälkeen WC-tauko julistettiin alkaneeksi. Sit-
sikansa vyöryi käymälään sellaisella raivolla, että väki-
vallaltakaan ei vältytty.

”Lauri ... ja ... Juhani... hihittelivät erittäin häirit-
sevästi itseään 10 vuotta nuorempien tyttöjen 
kanssa”

Ensikosketuksen toastin hommiin ottanut Mikko Rahikai-
nen ei säästänyt häiriköitä rangaistuksilta jatkossakaan. 
Lauri ”Huomenna dippahaastatteluun” Isotalo ja Juhani 
”miljoona noppaa” Tolvanen ottivat vastuun seuraavasta 
punishmentistä. Syykään ei jäänyt epäselväksi, sillä 
nämä Indecsin vilivilperit hihittelivät erittäin häiritsevästi 
itseään 10 vuotta nuorempien tyttöjen kanssa klubin 
takanurkassa.

”ja kaikilla oli niin muukaavaaa”

Vaaralliset toastit
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Valkohaalarisitsit

Tehtävänä oli käyttää eri alojen, ammattisanastoa näy-
telmän vuorosanoissa. Mukana oli koko joukko juhlia 
sabotoineita sitsirikollisia. Erityisesti yleisöä hauskuutti 
näytelmässä esiintyneen Anton Kaivolan lanseeraama 
”tuseeraus”. Lukija voi itse päätellä millaisesta toimenpi-
teestä on kyse. Anton keksi myös jonkun hauskan lyhen-
teen johon liittyi nyrkki ja perse.

Killan fuksikapteenin titteliä vielä toistaiseksi hallussaan 
pitävä Niklas ”Nikke” Luukkaselta kuultiin väkevä mokel-
lus We will rock you kappaleen tahdissa. Nikeltä nähtiin 
myös paljasta pintaa hyvän maun rajoissa.

Puhe naisille olikin tällä kertaa puhe miehille. Teija Val-
keinen suoriutui tehtävästä vakuuttavasti ja sai ansai-
tut suosionosoitukset kuulijoilta. Jälkeenpäin useiden 
miespuolisten osananottajien raportoitiin kyynelehtineen 
vuolaasti puheen aikana, kun aihe siirtyi pleikkariin ja 
NHL:ään.

Sitsirikollisia

Seuraavaksi laulettiin laulu, jonka sanat sisälsivät run-
saasti eläimiin sekaantumista.

”Mulla ei ole vielä kolmiolippua!”

Sitsit päättyivät sekavissa tunnelmissa. Sekaisin oltiin 
monestakin syystä ja valkoiseen verhoutuneet juhlijat 
koikkelehtivat ympäri Amos-klubia ilman aavistustakaan 
siitä, mihin pitäisi suunnata seuraavaksi. Onneksi Lassi 
Uosukaisen reipas, joskin maailmanloppua enteilevä 
huuto ”Mulla ei ole vielä kolmiolippua!” virkisti ihmisten 
muistia siinä määrin, että päästiin siirtymään kohti Tivolia 
ja Kolmiobileitä. 

Pellehattu siirtyy seuraavalle tuseeraajalle

Myös TLK oli saapunut paikalle
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Stockholm – Kanon!

tutalainen MaailMalla

Teksti: Sanna-Mari Peltola
Kuvat: Sanna-Mari Peltola

Olen Tukholmassa vaihdossa kevään 2012. Luku-
kausi kestää tammikuusta toukokuun loppuun, jonka 
jälkeen lomailen vielä juhannukseen asti täällä. Olin 
jo päättänyt, että en lähde ollenkaan vaihtoon, mutta 
opintojen lähestyessä uhkaavasti loppuaan jotain oli 
keksittävä! Moni on udellut miksi päätin lähteä niinkin 
arkiseen paikkaan kuin naapurimaahamme Ruotsiin. 
Tukholmaanhan pääsee laivalla ihan milloin vaan. 
Syitä tänne tuloon oli monia: tykkään Tukholmasta kau-
punkina hyvinkin paljon enkä ollut vieraillut täällä noin 
kymmeneen vuoteen satamassa kääntymistä lukuun 
ottamatta, kurssitarjonta vaikutti hyvältä täydentämään 
opintojani ja kun kerta aloitin opinpolkuni täällä, miksei 
sitten myös aloittaa sen viimeistely täältä.

Olen viihtynyt Tukholmassa tosi hyvin. Asun Solnan 
Bergshamrassa opiskelija-asuntorykelmässä 11 kämp-
piksen kanssa. Tekemistä täällä on tosi paljon ja meitä 

ulkkareitakin on PALJON, joten uusia tuttavuuksia on ker-
tynyt. Tukholmasta on myös helppo matkustella muissa 
Pohjoismaissa. Toisaalta tuohon asiaan vaikuttanee enem-
män se, että kokoajan on ihmisiä lähdössä reissaamaan 
johonkin, joten matkaseuraa on helppo löytää. Yleisestikin 
ulkkarielämä on melko huoletonta ja aikaa tuntuu olevan 
aika paljon kun ei oo ”oikeeta elämää”. Tähän mennessä 
ollaan käyty Kiirunassa, kolmella päivä-maissa-risteilyllä 
(Helsinki, Riika ja Tallinna), Oslossa ja lähimatkailemassa 
(Uppsala, saaristo, Norrtälje). Tulossa on vielä ainakin 
matka Kööpenhaminaan, Göteborgiin, Pariisiin, Gotlantiin 
ja saaristoon purjehtimaan. 

Ruotsalaisilla muuten ei ole juurikaan tietoa siitä miksikä 
suomalaiset tykkää niitä kutsua. Kuitenkin kaikki osaa 
kiroilla suomeksi ja mainoksissakin sanottiin ”Ring p***ele 
billigt till hela världen”. Minulta on myös muutaman kerran 
kysytty, että onko mulla veitsi mukana kun kerta suomalai-
nen olen…

Kevättä ilmassa

Kämppiksiä

KTH main campus
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tutalainen MaailMalla

Meno muistutti hyvinkin paljon koskenrannan menoa 
vappuaattona, mutta ihmisiä oli kyllä reilusti enemmän. 
Koko vapunjuhlinnan päätarkoitus on ihan sama kuin 
Suomessa, mutta suurimmalle osalle yksi päivää riittää 
meidän kahden viikon sijaan eikä haalareita juurikaan 
käytetä. 

Stockholmskan lyhyt oppimäärä: 
Lisää ainakin kolme seuraavista sanoista jokaiseen lau-
seeseen.

�� Tja = Moro!
�� Kanon = Upeeta
�� Typ = Tyyliin
�� )DNWLVNW� �2OHQ�VDPDD�PLHOWl��RLNHDVWDDQ
�� Precis = Just
�� Liksom = Niinku
�� Va = Häh?!

Muutamia eroavaisuuksia Tukholman ja Herwannan 
välillä:

PLUSSAT:
�� Kahvilakulttuuri! Joka paikassa on kahviloita täynnä tuo-

reita leivonnaisia ja ihmisiä.
�� Loputtomasti tekemistä ja vettä.
�� Interaktiiviset luennot. Jotain ihan erilaista kuin Suo-

messa, ihmiset oikeesti puhuu ja kyselee!
�� Lenkkeilymaastot. Siellä saattaa törmätä jopa kruunun-

prinsessoihin ja prinsseihin. Nimim. kokemusta on.

MIINUKSET:
�� Vaihto-opiskelijoiden perehdytys paikalliseen opiskelija-

elämään. Käytännössä sitä ei ole.
�� Hipstereitä ihan joka paikassa ja miesten ”tukholmakam-

paus”. Huh!
�� Systembolaget. Kaukana, kallis, suppeat aukioloajat ja 

siiderikin pitää ostaa sieltä.
�� Opintotuen saaminen euroissa vs. kaiken maksaminen 

kruunuissa

”Wappu kestää yhden päivän”

Wapusta sen verran, että täällä se useimmilla tekniikan 
opiskelijoilla kestää yhden päivän. Suurin osa opiskelijoista 
menee Uppsalaan aattopäiväksi ja niin mekin tehtiin. Aamu-
päivällä joessa järjestetään kilpailu johon osallistutaan itse 
rakennetuilla veneillä ja tarkoituksena on selviytyä pienestä 
putouksesta ja noin vartin kestävästä matkasta. Useimmat 
kilpailijoista tippuu ainakin jossain vaiheessa veteen ja sille 
yleisö hurraa. Venekisan jälkeen puistossa oli picnic ja viih-
dyttäjinä erilaisia opiskelijoista koostuvia esiintyjiä.

Uppsalan wappupicnic

(Paavo Pesu)Sieni Joessa
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Teemu Viljamäki nakitti minut käymään vaihdossa eri-
näisissä tapahumissa ja keräämään viisi (5) pistettä 
seuraavaan tapaan:

�� 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

Lähtökohta oli hieman kärjistetysti se, että ainoastaan 
teekkarit osaavat viettää opiskelijaelämää ja kaikki 
muut opiskelevat sitten oikeasti. Yritin kysellä yliopis-
ton ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta menovink-
kejä, mutta turhaan. Ainut vastaus oli Haalaribileet. 
Ketä ne muka kiinnostaa? 

Tapahtumapisteiden metsästäminen alkoi fuksiväitte-
lystä, jossa tietoteekkari Timo K:n jäätävät kommentit 
jäädyttivät kaikki kilpakumppanit (mukaanlukien Indec-
sin edustuksen). Sijoitus täytti asetetut tavoitteet, sillä 
rakas seinänaapuri M@nager jäi (jälleen) heikommalle 
VLMDOOH��)XNVLYlLWWHO\VWl���S�

Metsästys jatkui Arkkareiden Ujosaunalla naisten kon-
sentraation ollessa melko pitkälti kuvan mukainen. 
Saunalla oli nimensä mukaan ujo meno ja aloin jo 
epäillä arkkereiden teekkariutta, sillä meno oli ennem-
minkin humanistimaista.  Itsehän en tosiaankaan ole 
yhdissäkään ”humanistibileissä” käynyt. 

Kulttuurivaihtoon

haaste-Palsta

Tampin leffaillan jälkeen paikalle alkoi valua haalarikan-
sasta sitä karvasempaa sakkia talo täyteen, meno alkoi 
parantua ja saunakin saatiin täyteen. Meinkinki säilyi 
kuintenkin edelleen yhtä ujona – eihän siellä saunassa 
yhtään arkkaria ollut! Arkkarisaunasta +3p.

Kovista suunnitelmista huolimatta pisteiden metsästys 
ei aivan saavuttanut haluamaani hui-kee-ta mittakaa-
vaa. Oulussa ja Jyväskylässä piti käydä katsomassa 
paikallista menoa – yeah right, eihän kummassakaan 
kaupungissa järjestetty yksiäkään bileitä kevättalvella?!  
Jyväskylässä  pääsin sentään extempore käymään Juk-
kapojan keikalla. Jukkapojan keikasta (vastoin sääntöjä) 
+1p.

Muita tapahtumia (Wapun tapahtumia ei mukana):
�� Ei tipu! Noh, ei tippunutkaan! Sisällä oli noin viisi 

ihmistä sisältäen henkilökunnan. +1p
�� Tampere Bowl (jenkkifutisturnaus) +1p
�� Viihdekuoro Lystikkäiden 10-vuotiskonsertti (kyllä, 

olen käyny anopin kuoroesitystä katsomassa) + 1p

Pisteitä tuli siis yhteensä säälittävät 8 kappaletta. Ilmei-
sesti täytyy myöntää, ettei minulla ole vielä varaa nimit-
tää itseäni todelliseksi teekkariksi. Onneksi vasta kastet-
tuna teekkarina minulla on hyvin aikaa harjoitella.

Seuraava haaste:

Mietiskelin pitkään seuraavaa haastetta ja selasinkin 
Infactot aikaan, jolloin Haastepalstaa ei vielä ollut. Pitkän 
pohdinnan jälkeen päädyinkin maailmanparantajahaas-
teeseen! Seuraavan haastetun tehtävänä on parantaa 
maailmaa kuukauden ajan! Esimerkiksi auton sijaan käy-
tät bussia ja bussin sijaan pyöräilet. Ja koska pyöräkin 
rasittaa ympäristöä, joudut kävelemään. Ja kengäthän 
siinä kuluu, joten kävelet paljain jaloin. Ja koska silloin 
tulee haavoja, rakkuloita ja kulutat energiaa niin et voi 
sitäkään tehdä. Eli olet kuukauden kotona! Ja kotona 
ollessa sähköä eikä vettä saa käyttää. No okei, ei ehkä 
ihan kotona tarvitse olla, mutta tajusit varmaankin hom-
man idean. Nautithan varmasti yhdestä kokonaisesta 
kesäisestä maailmanparannuskuukaudesta, Lauri Saa-
rivuori!

 

Arkkareiden ujosauna - naiskonsentraatio

Teksti: Ottopekka Leskinen
Kuvat: Ottopekka Leskinen
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PölökaljaWiesti

Pölökaljawiesti
- Tuo teekkarikisoista jaloin

Heti sen jälkeen, kun wappuriehan julistus on kajautettu 
ilmoille, alkaa vanhan kirkon ympärillä kuhista. TTHP:n jär-
jestämä pölökaljaviesti kerää neljä 4 hengen joukkuetta pyö-
rimään Wanhaa kirkkoa ympäri, samalla juoden aina niin 
maistuvaa I - olutta. 

Kilpailun säännöt:
�� Juodaan neljä (4) I- olutta ja juostaan kirkko ympäri
�� Juodaan neljä (4) I -olutta ja juostaan kirkko ympäri, 

yhden ollessa kottikärryissä
�� Juodaan neljä (4) I -olutta ja juostaan kirkko ympäri, yhtä 

joukkueen jäsentä kantaen
�� Juodaan neljä (4) I- olutta ja juostaan kirkko ympäri, 

sitoen jokaisen jäsenen yksi jalka naruilla yhteen.
�� Sakkoa tulee niin oluen läikyttämisestä sekä perseilystä
�� Yhteensä oluita juodaan joukkueena siis 16kpl + sakot

Allekirjoittanut on osallistunut kyseiseen kamppailuun fuksi-
wapusta lähtien, kokoonpanon pysyessä lähes muuttumat-
tomana jokaisena vuonna. Aikaisempina vuosina käteen on 
jäänyt pelkästään mestaruuksia, joten olihan se myös pakko 
tänä vuonna lähteä puolustamaan Indecsin dynastiaa kysei-
sessä lajissa. Tämän vuoden joukkue oli täysin sama kuin 
vuoden 2010 kilpailussa, kun saimme wanhuksemme, Arttu 
Hujasen takaisin joukkueeseen. Muut joukkueen jäsenet 
olivat: Mikko Rahikainen (allekirjoittanut), Miika Järvinen 
sekä Markus Mäkelä. 

Ennen kilpailun alkua muutamilta joukkueen jäseniltä kuului 
soraääniä kilpailun vaativuudesta ja siitä, että jo ennen kisoja 
turvottaa hieman. Emmekai ole vanhentumassa?!

Kilpailu alkoi tiiviissä tunnelmassa, mutta jo ensimmäisien 
pilsnereiden jälkeen huomasimme, että olemme taas saa-
vuttamassa yli kierroksen voittoa. Toisaalta myös tänäkin 
vuonna Järvistö heitti salakavalan pitkän syljen kesken kiso-
jen, mutta onneksi emme saaneet siitä sakkoa.

Viimeisellä kierroksella ryhdyimme leveilemään voitolla ja 
tanssimaan cicapoota jalat sidottuina ja saimme sakon ”vas-
tustajien nöyryyttämisestä”. Aivan kuten edellisinäkin vuo-
sina.

Mitäs sen väliä. Indecs on tänä(kin) vuonna Pölökaljawies-
tin kruunaamaton kuningas. Valitettavasti ensivuonna suurin 
osa joukkueestamme onkin vaihdossa, joten vetoan teihin 

nuorempiin: alkakaa harjoittelemaan tätä lajia varten, 
jotta Indecsin dynastia säilyy!

PS. Muut killat: Yrittäkää edes ;-)

Mestaruusjoukkue 2012

Mestaruusjoukkue 2011, Arttu korvattu Matilla

Mestaruusjoukkue 2010

Teksti: Mikko Rahikainen
Kuvat: Jussi Punamäki, TT-Kamerat (Lauri Niittymäki, Antti-Jussi Kovalainen)
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Bussimatka kohti Keilaniemeä starttasi aurinkoisena 
maaliskuun aamuna klo 8.30. Kuljettajanamme toimi 
tuttu ja turvallinen Jaakko Kettunen, joka tarjosi meille 
turvallista kyytiä koko päivän ajan. Alun perin tavoit-
teena oli saada matkaan 30 kiltamme opiskelijaa, 
mutta valitettavasti osallistujamäärä supistui lopulta 
yhdeksääntoista. Tässä tapauksessa onneksi laatu 
korvasi määrän ja jälkeenpäin voi palautteen perus-
teella todeta, että excu oli varsin onnistunut! Excun vie-
railukohteina olivat ohjelmistotalo Microsoft ja asian-
tuntijayritys Reddal.

Bussimatka taittui melko rauhallisissa merkeissä var-
haisesta ajankohdasta johtuen. Matka meni nopeasti, 
kun osa porukasta valmistautui kandiurakkaan ja tuli-
han siinä porukalla mietittyä YORGin monivalintojakin. 
Pysähdyimme matkalla myös Hyvinkään ABC:llä tank-
kaamassa hieman aamupalaa.

”Excupäivämme ... käynnistyi ... Microsoftin 
innovatiivisella toimistolla”

Excupäivämme pk-seudulla käynnistyi Keilaniemessä 
Microsoftin innovatiivisella toimistolla. Isäntänämme 
vierailun aikana toimi Indecsin alumnipj Matti Rau-
hala, joka jo viime vuoden puolella toivotti indecsläiset 
tervetulleiksi exculle. Excu lähti hyvin käyntiin maitta-
valla lounaalla. Lounaan jälkeen pääsimme ihmette-
lemään Xbox Kinectin toimintaa, kun urheilu- ja tans-
sipelit käynnistyivät. Kinect poikkeaa kilpailijastaan 
Wiistä varsin merkittävästi, sillä siinä ei tarvita erillisiä 
ohjaimia. Ohjainten sijaan Kinectin liikesensorit tun-
nistavat pelaajan vartalon liikkeet ja pelistä tulee siten 
huomattavasti realistisempi.

”... pikkutakit päällään löivät kunnon pubihei-
jareita”

Eniten mieleemme painui varmasti Markus Mäkelän 
ja Tuure Visapään antaumuksellinen nyrkkeilyottelu, 
jossa miehet pikkutakit päällään löivät kunnon pubi-
heijareita. Ulkopuolisen silmissä tilanne olisi saattanut 
näyttää jopa hieman koomiselta, mutta hyvinhän se 
nyrkkeily sujui formaalista vaatetuksesta huolimatta!

reddal-XQ

Reddal - XQ 20.3.2012
Teksti: Mikael Järvenpää
Kuva: Mikael Järvenpää

Varsinainen vierailumme käynnistyi yrityksen uuden 
työskentelytavan esittelyllä. Innovatiivinen tapa työsken-
nellä on herättänyt laajalti mielenkiintoa myös muissa 
yrityksissä. Eikä mikään ihme, sillä hämmästyneet ilmeet 
excuilijoiden kasvoilla jatkuivat läpi koko vierailun. Toi-
miston layout oli jotain sellaista, jota on totuttu näkemään 
NRUNHLQWDDQ�6FL)L�HORNXYLVVD��+DUYRLVVD�\ULW\NVLVVl�Sll-
see nimittäin työskentelemään esimerkiksi säkkituolissa 
tai jumppapallon päällä.

”Reddal tarjoaa ... niin sanottuja operointipalve-
luja”

Keilaniemestä matkamme jatkui kohti Helsingin kes-
kustaa, jossa oli noin pari tuntia vapaa-aikaa ennen 
seuraavaa excukohdetta. Toinen päivän excukohteista 
oli siis Reddal, jossa yrityksen asiantuntijat kestitsivät 
meitä ruhtinaallisesti. Vierailuun sisältyi muun muassa 
1-on-1 –haastatteluja, case-tehtäviä sekä illallinen. Var-
sin monelle excuilijalle tuli varmasti yllätyksenä miten 
uudesta ja toimialallaan suhteellisen pienestä yrityk-
sestä Reddalissa on kyse. Varmasti melkein yhtä moni 
kuitenkin vakuuttui yritysesittelystä ja kiinnostui Redda-
lin toimintatavasta. Yrityksen toiminta nimittäin poikkeaa 
perinteisistä konsulttiyrityksistä. Reddal tarjoaa pelkän 
konsultoinnin sijaan myös niin sanottuja operointipalve-
luja, eli siis Reddalin asiantuntijat käytännössä työsken-
televät asiakasyrityksissä. Tällä tavalla samalla asiantun-
tijalla voi olla useamman yrityksen käyntikortteja omalla 
nimellään.

0RYH�OLNH�D�EXWWHUÀ\�DQG�VWLQJ�OLNH�D�EHH"
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reddal-XQ

Raskaan päivän jälkeen suuntasimme noin klo 22 kohti 
Hervantaa. Jo parin minuutin matkustamisen jälkeen 
nohevimmat opiskelijat ryhtyivät sanomalehdelle las-
kemaan Reddalin yrityscasea. Tästä voidaankin vetää 
johtopäätös, että yrityskohteiden tarjonta aidosti kiinnosti 
exculla mukana olleita. Suuret kiitokset kaikille exculla 
mukana olleille!

 - Mikael Järvenpäää

Kuin kaksi marjaa?

daVid jaMes  - jesse kiVilä

roiton WaPPu
sörsselsönin WaPPu
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9.5.2012 tiedekuntaneuvosto hyväksyi tutkinto-
uudistuksen jälkeisen maisterivaiheen rakenteen 
ja sen pääaineet. Nykyisessä mallissa tuotanto-
talouden maisterivaiheessa on kolme pääainetta: 
logistiikka ja kuljetusjärjestelmät, teollisuustalous 
ja turvallisuusjohtaminen. Nykyistä mallia lähdettiin 
muuttamaan kahdesta syystä: pääaine ei saa olla 
enää pitkä lista kursseja (kuten nykyinen teollisuus-
talous), vaan vähintään kaksi kolmasosaa kurs-
seista on oltava kiinteitä. Lisäksi tiedekunnassa on 
tiedostettu teollisuustalouden vetovoimaisuus ja 
muiden varjoon jääminen. 

Uuden mallin luominen ei kuitenkaan ollut helppoa. 
Jo viime kuussa tiedekuntaneuvostolle esiteltiin 
yksi ehdotus, joka kuitenkin sai osakseen aika pal-
jon kritiikkiä. Myöskään 9.5 hyväksytty malli ei ollut 
täysin esityksen mukainen, sillä opiskelijat toivoivat 
siihen muutoksia. Tällä hetkellä tuotantotalouden 
DI-koulutus vuodesta 2013 alkaen näyttäisi opinto-
oppaassa pääaineiden osalta seuraavalta (nimistä 
on keskusteltu pitkään ja alla esitetyt tuskin ovat 
viimeisimmiksi jäävät):

�� teollisen liiketoiminnan johtaminen 30 op
�� teknologia- ja projektijohtaminen 30 op
�� international sales and sourcing 30 op
�� toimitusverkon hallinta 30 op, mahdollisuus 

täydentää 60:n opintopisteeseen tuotantotek-
niikka painotuksella

�� logistiikka ja kuljetusjärjestelmät 60 op (sisäl-
tää moduulit ”toimitusverkon hallinta 30 op” 
sekä nykyistä läheisesti vastaava ”logistiikka ja 
kuljetusjärjestelmät 30 op”)

Tutkintouudistus ja DI-vaihe
Teksti: Katja Kaartinen
Kuvat: Katja Kaartinen

halloPedin kynästä

Tämä hyväksytty malli eroaa 8.5 opiskelijoille ja alum-
neille kuulemistilaisuudessa esitetystä mallista siinä suh-
teessa, että toimitusverkon hallinta on mahdollista lukea 
myös lyhyenä pääaineena, omana kokonaisuutena. 
Tähän päädyttiin, koska toimitusverkon hallinnan alle 
kuulevan tuotannon johtamisen–kurssit, joita tämän het-
ken kurssitarjonnassa edustavat mm. tuotantostrategiat 
ja tuotannonohjausmenetelmät. Opiskelijapalautteen 
perusteella nämä ovat erittäin suosittuja ja hyödyllisenä 
pidettyjä kursseja, eikä niitä haluttu ”piilottaa” tuotanto-
tekniikan tai logistiikan taakse. Lisäksi erittäin iso osa 
diplomitöistä tehdään tuotannon aiheista.

Teollisen liiketoiminnan johtamisen on tarkoitus koulut-
taa analyytikko- ja controllertehtäviin, jolloin se koostuisi 
mm. laskentatoimesta ja strategisesta johtamisesta. Tek-
nologia- ja projektijohtamisen tarkoitus olisi valmentaa 
tutalaisia yrittäjiksi tai projektimaailmaan. International 
sales and sourcing olisi sama pääaine, joka tällä hetkellä 
tarjotaan kv-maisteriohjelman opiskelijoille ja se painot-
taisi mm. myyntiä ja markkinointia. Toimitusverkon hal-
linta, kuten todettu, antaisi hyvät valmiudet toimia valmis-
tavan teollisuuden johtotehtävissä. Se olisi mahdollista 
täydentää pitkäksi sivuaineeksi tuotantotekniikan kurs-
seilla, mikä mahdollistaa sen, että diplomityö voisi olla 
enemmän painottunut tuotantotekniikkaan. Logistiikka ja 
kuljetusjärjestelmät sisältäisi saman toimitusverkon hal-
linta-moduulin ja sen lisäksi, luultavasti, hyvin nykyistä 
pääainetta vastaavan 30 op kokonaisuuden logistiikkaa 
ja kuljetusjärjestelmiä.

Ensi syksynä suunnittelussa siirrytään kurssitasolle. On 
enemmän kuin todennäköistä, että kurssitason suunnit-
telun yhteydessä kohdataan sellaisia haasteita, että malli 
vielä muuttuu – vähintäänkin nimitasolla. Jonkinlainen 
alku tämä kuitenkin jo on.

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.
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aluMnin kuuluMisia

2OHQ�3DXOLLQD�/DLQH��)XNVLNVL� WXOLQ�YXRQQD������ MD�GLSORPL�
insinööri minusta tuli vajaa vuosi sitten kesällä 2011. Työ-
elämässä aloitin vakituisesti hieman ennen valmistumistani 
keväällä 2011. Tuolloin muutin Harjavaltaan ja aloitin työt 
Norilsk Nickel Harjavalta Oy:ssä laskentainsinöörinä. 

Norilsk Nickel Harjavalta on alkujaan ollut Outokummun 
tehtaita. Vuonna 2007 sen osti venäläinen Norilsk Nickel 
konserni. Valmistamme siis nikkeliä ja nikkelisuoloja kivistä 
(rikasteesta seuraava vaihe).  Esimerkiksi Talvivaarasta 
koko nikkelituotanto tulee meille jatkojalostettavaksi, joten 
Talvivaaran ongelmat tänä keväänä ovat koskettaneet myös 
meitä ja ovat lähes jokapäiväinen puheenaihe. 

Omiin tehtäviini kuuluu raportointi suurimmaksi osaksi Mos-
kovaan, sillä siellä on konsernimme pääkonttori. Venäläinen 
kulttuurikin on siis tullut tutummaksi viimeisen vuoden aikana. 
Lisäksi toimin SAPin tuotantomoduulin pääkäyttäjänä.

” SAP opetuksesta oli varsinkin alussa hyötyä”

Pääaineena minulla oli teollisuustalous ja sivuaineina kemia 
ja ohjelmistotekniikka. Meidän prosessimme on täysin kemi-
allinen, joten ainakin toisesta sivuaineestani on ollut hyötyä 
prosessin ymmärtämisessä. Myös tuotannonohjausmene-
telmä-kurssin kautta saadusta SAP opetuksesta oli varsinkin 
alussa hyötyä, kun olin edes nähnyt SAPin ennen ja vähän 
tiesi miten se toimii. Kurssilla käydyt asiat ovat kuitenkin vain 
pintaraapaisu SAPista ja vielä vuoden työskentelyn jälkeen-
kin tulee kuukausittain jotain uusia asioita edelleen eteen.  

”pienillä paikkakunnilla hakijoitakin on yleensä 
vähemmän”

Työpaikkoja hakiessa kannattaa muistaa, että niitä on muu-
allakin kuin vain Helsingissä ja Tampereella. Jos vain on 
valmis muuttamaan muualle, niin voi löytää hyviäkin mah-
dollisuuksia (ja pienillä paikkakunnilla hakijoitakin on yleensä 
vähemmän). Itselläni ei siis ollut mitään yhteyksiä Harjaval-
taan tai Satakuntaan yleensäkään, joten uusia verkostoja 
on muodostunut huomaamattakin. Erona kuitenkin työpai-
kan tai opiskelujen vuoksi muuttamisessa on, että opiskelut 
aloittaessa lähes kaikki ovat samassa tilanteessa yksinään 
uudessa kaupungissa, mutta työelämässä muilla on jo omat 
ystävänsä ja piirinsä, joten sulautuminen joukkoon on ehkä 
hieman hitaampaa. Ei se kuitenkaan niin vaikeata ole, että 
sen vuoksi kannattaisi vieraalle paikkakunnalle muuttamista 
karttaa. 

Alumnin kuulumisia
”Kannattaa ...lukea monipuolisesti eri aiheita”

Niille, joille ei vielä opiskellessa ole selvää käsitystä 
tuotannon ennustaminen ja raportointi. Tämä tarkoittaa 
lähinnä excelien pyörittämistä. Raportointi mitä halua-
vat tehdä ”isona”, voin kertoa että olen itse ollut aivan 
samanlainen. En ole kuitenkaan ollut pettynyt tähän 
mihin olen ajautunut. Kannattaa kuitenkin opiskellessa 
jo lukea monipuolisesti eri aiheita (tähän teollisuustalous 
antaa hyvät mahdollisuudet) ja yrittää sen kautta löytää 
se mikä itseä kiinnostaa eniten. Eikä suunnan vaihta-
minen vielä työelämässäkin ole liian myöhäistä. Meillä 
ainakin useat henkilöt ovat olleen monissakin eri tehtä-
vissä ja eri osastoilla, joten ei ensimmäinen työpaikka 
koko loppuelämän suuntaa lukkoon lyö.   

Kannattaa nauttia opiskeluajasta, muttei työelämään 
siirtymistäkään tarvitse pelätä. Oikeastaan se sujuu huo-
maamatta, sillä alkuun sitä kuvittelee olevansa vähän 
pidemmässä kesätyössä ja sitten onkin jo tottunut sii-
hen, että illat ja viikonloput ovat vapaat eikä niistä enää 
haluakaan luopua. 

Aurinkoista kesää kaikille lukijoille!

Töiden tekeminen voi joskus tarkoittaa jopa hiih-
WlPLVWl� 6LSHULDQ� SRKMRLVLPPDVVD� NDXSXQJLVVD�
Norilskissa. 
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kuVat: jussi PunaMäki ( httP://Punajussi.Galleria.Fi/kuVat/)





Going higher?
We hire.
Join the new generation of business 
developers! 

Reddal offers business development as an outsourced 
service, working with senior management on issues 
such as strategy, operational efficiency and financial 
turnaround. Our mission is to drive growth across 
companies of all sizes. Our client base covers 
companies with revenues from 10M¼ to 10B¼+, and 
we serve smaller companies on a probono basis. 

We are currently looking for new talent to join our 
growing team as full-time analysts or winter/spring 
interns in early 2013. The deadline for internship 
applications is May 31, 2012. Applications for full-time 
positions are accepted on a rolling basis. Please send 
your CV, cover letter, university transcript and high 
school diploma to recruiting@reddal.com. 

For more information,visit reddal.com or email 
paavo.raisanen@reddal.com.
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