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Teksti: Mikko Rahikainen

Pääkirjoitus

Loppusanat
Hyvät tutut ja tuntemattomat. Pitelette käsissänne Indecsin vuoden 2012 viimeistä Infactoa. Omalta osaltani päätoimittajan vuosi alkaa olemaan paketissa ja muutenkin
kiltaurani on jo loppusuoralla. Vuosi on jostakin syystä
ollut itselleni erittäin rankka. Lupasin tehdä Infactoon
uudistuksia, mutta niin vain kävi, ettei tämäkään lehti ole
juuri päivittynyt. Pyydän nöyrimmin anteeksi. Haluan kuitenkin kiittää kaikkia kiltalehteen kirjoittaneita, ilman teitä
kiltalehteä ei olisi. Vaikkakin deadlinet paukkuivat lähes
joka kerta, sain jokaiseen lehteen tarvittavan määrän tarinoita, ettei kiltalehti kutistunut ruotsalaisten sotatarinoiden mittaiseksi.
Niin, on se joulukin jo tulossa. Lumi on eksynyt jo maahan asti ja joulutunnelmaa yritetään lyödä suomalaisten
elämään vaikka väkisin. Duossa soi joululaulut ja TTYY:n
vuosijuhlien sillikseltä tuttu Stigi laulaa jo piparista. Jotenkin sekin juhla on menettänyt tässä iässä merkityksensä.
Jokavuotinen joulupukki on paljastunut vanhemmalla
iällä naapurin Jormaksi, kovat paketit tarkoittavat konvehtirasioita ja tästäkin huolimatta pehmeät paketit eivät
ikinä yllätä.

man päivän päästä ja Infacto on samalla viikolla pihalla.
Jännäksi menee, sanoisi Mertarantakin kun Ruotsi on
kaventanut kolme minuuttia ennen päätössummeria viiteen – neljään.
Meni ruotsin tentti läpi tahi ei, annan tilaa vielä toistaiseksi tuntemattomalle seuraajalleni ja itse karistan
Suomen pölyt jaloistani ja lähden etsimään itseäni
Etelä-Koreaan. Ajattelin kokeilla päästä tervehtimään
hyvää ystävääni Kim Jong-un:ia sekä ottamaan selvää
monta oopperaa hänen isänsä on oikeasti säveltänyt!
Kuten varmaan huomasitte, takkini on aika tyhjä tällä
hetkellä eikä tästä kirjoittamisesta meinaa tulla yhtään
mitään. Eipä minulla ole muuta sanottavaa kuin nauttikaa joulusta, tulevasta vuodesta, itsestänne, toisistanne
sekä tietysti allekirjoittaneen viimeisestä kiltalehdestä!

On joulussa jotain hyvääkin. Voi vaan istahtaa alas sukulaistensa kanssa ja nauttia rauhallisuudesta. Nykyään
tuntuu siltä, että kaikki olisi jotenkin hektistä ja asiat pitäisi
tehdä tietyn aikataulun mukaisesti. Ongelmana on kalenterin täyteen buukkaaminen ja sieltä itselle sekä lähimmäiselleen tarvittavan ajan löytäminen. Onneksi jouluna
ei ole tätä ongelmaa. On kuitenkin ihmisiä, jotka tekevät enemmän kuin mielellään töitä joulun pyhinä. Suuri
hatunnosto heille!
Oli miten oli, uusi vuosi kolkuttelee jo ovella ja itsellä
alkaa uudet kujeet. Tenttiviikolla kohtaan loppuvastustajani, ruotsin tentin. Vuoden ensimmäisessä Infactossa
kerroin, että tulen suorittamaan kyseisen kurssin ennen
kuin lopetan urani kiltatoiminnassa. Noh, tentti on muuta-

JulkaisiJa Ja kustantaJa:
TTY:n tuotantotalouden kilta Indecs
indecs-hallitus@indecs.info

PäätoimittaJa Ja taittaJa:
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Piparinkatkuista joulua toivottaen,
Mikko Rahikainen
Tuotantotalouden kilta Indecsin päätoimittaja 2012

PainoPaikka: Juvenes Print TTY, Tampere
Painomäärä: 80 kPl
www.indecs.info

kannen kuva: emma rinnevaara
7. joulukuuta 2012
tamPere, tty

Puheenjohtajan Palsta
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Teksti: Jesse Kivilä

Puheenjohtajan palsta
Joulu. Todella hienoa aikaa. Varsinkin jos on lunta. Kuitenkin viime vuosina olen joutunut vuodesta toiseen törkeän häirinnän kohteeksi juuri ennen joulukuuta, mikä
on uhannut viedä orastavan joulumielen mennessään.
Kaupat ja jopa Juvenes syyllistyvät aivan liian aikaiseen
joulukauden avaamiseen. Kaupat ovat pahimmillaan
jo lokakuun lopusta saakka tuputtaneet asiakkailleen
joulukrääsää ja Juvenes tuotti pettymyksen tarjoamalla
ensimmäisen joululounaan jo marraskuun puolella. Mikä
ihmisiä oikein vaivaa? Joulu on joulu ja se on hauska
juttu juuri siksi. Ei sitä kuulu juhlia marraskuussa. Lokakuusta puhumattakaan. Kuten Tampereen huumoritaivaan kirkkaimmat tähdet, Kummelit, asian sanoivat: ”Ei
karhukaan koko ajan riehu, se vetää välillä puolukoita”.
Eli annetaan joulun nukkua kesäunta rauhassa ja avataan joulukausi sitten kun se kuuluu avata.

kirjoittaneen osalta tässä. Kahteen vuoteen mahtuu
uskomattoman paljon hyviä hetkiä, mutta myös paljon
työtä. Aikanaan fuksina ja 2. opiskeluvuoteni syksyllä
en ymmärtänyt lainkaan miten paljon joku joutuu aina
näkemään vaivaa, jotta itsellä oli kivaa. Nyt kun on nähnyt kiltatoiminnan myös vastuuhenkilön silmin, väittäisin, että tapahtumista osaa wanhoilla päivillään nauttia
entistä enemmän. Osaksi siksi, että arvostaa tapahtuman vastuuhenkilöä ja osaksi sen takia, että ei itse ole
järjestämässä mitään. Mitään en kadu, enkä hetkeäkään
vaihtaisi pois, sillä yhtä paljon olen oppinut asioita kiltatoiminnan kautta kuin opiskeluissanikin. Erilaisia asioita,
mutta kuitenkin.
Erittäin rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta. Muistakaa vetää välillä puolukoita!

No joo, kiintiöavautumisesta sitten vakavampiin aiheisiin. Indecs valitsi 29.11. itselleen uuden hallituksen
vuodeksi 2013. Uutta pumppua lähtee vetämään oma
fuksini Teemu Viljamäki. Allekirjoittaneen fukseista myös
Niko Siltanen on mukana ensi vuonna, joten ”omien
poikien” konsentraatio uudessa hallituksessa on varsin
kohdallaan. Ilmeisesti oman tutorini aikanaan lanseeraama kasvatusmetodi ”keppiä ja porkkanaa, ja porkkanaakin vain tökkimiseen” on tuottanut tulosta. Onnea
uudella hallitukselle! Voitte lukea tarkemman esittelyn
heistä seuraavasta Infactosta.
Oma valtakausi alkaa lähennellä loppuaan ja olo on toisaalta todella haikea, mutta toisaalta taasen todella helpottunut. Vilskettä ja vilinää on riittänyt viikon jokaiselle
päivälle ja joskus jopa viikonlopuillekin. Hallitus 2012
hoiti juoksevat asiat hyvin ja onnistui jopa hieman kehittämäänkin killan toimintaa. Nettisivut tosin valmistuvat
vuoden 2013 puolella ja matrikkeliprojekti samaten,
mutta RY -selvitys (kts. Infacto 1/12) ja kustannusseurantajärjestelmä saatiin valmiiksi. Viimeisenä mainittuun liittyy vielä paljon hiomista, mutta suunta on oikea.
Lyhykäisyydessään: melko tavanomainen hallitusvuosi
siis takana. Jotain saatiin aikaan, mutta jotain jäi myös
tekemättä. Kaikesta tehdystä työstä suuren suuri kiitos
kanssatoimijoilleni tästä vuodesta.

Jesse Kivilä
Tuotantotalouden kilta Indecsin pj 2012

Vanha pj jää perinteisesti ”takapiruksi” uuteen hallitukseen, mutta käytännössä hallitushommat olivat alle-
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Teksti ja kuvat: Niklas Luukkanen

kulttuurisivut

Nääspeksin arvio
Satunnaisesti laukeava

Infacton kulttuuritoimitus kävi katsastamassa NääsPeksin vuoden 2012 Satunnaisesti laukeavan kolmannen
näytöksen 21.11. Pakkahuoneella. NääsPeksin nettisivuilta mukailtuna, speksihän tarkoittaa interaktiivista
musiikkinäytelmää, jonka käsikirjoitus pohjautuu useimmiten johonkin klassiseen näytelmään tai historialliseen
tapahtumaan. Speksi pursuilee yleensä huumoria ja
parodiaa, joten nauruhermot ovat koetuksella. Erityisesti speksille on ominaista, että katsojat voivat pyytää
kohtauksia uudelleen esitettäväksi huutamalla Omstart!
ja esittämällä erilaisia toiveita tyylistä tai tapahtumien
kulusta.

”Suosittelenkin kiinnittämään huomiota taustalla esiintyvien ilmeisiin ja reaktioihin”
Tämän vuoden NääsPeksin juonessa kuolemankielissä
taisteleva lännenmies Scott Hart palaa kotikaupunkiinsa Quitemuchiin ja joutuu kohtaamaan menneisyytensä etsiessään Poppakullan aarretta. Lännenmiestä
esittävä Juho Koskenranta sekoittaa tyylikkäästi eastwoodmaista kivikasvoutta ja ilmeillä näyttelyä. Yleisestikin voidaan sanoa koko speksin näyttelijätyön olevan
erinomaista, sillä monesti taustalla esiintyvät henkilöt
olivat mielenkiintoisempaa seurattavaa, kuin tapahtumien keskipisteessä olevat ja repliikkejä laukovat näyttelijät, jotka hekin toki suoriutuivat erinomaisesti. Suosittelenkin kiinnittämään huomiota taustalla esiintyvien
ilmeisiin ja reaktioihin.

tyyppiset omstartit ovat paikassaan ja kohtuudella käytettyinä toki hyviä, mutta näin runsaissa määrin ne ovat
näyttelijöiden aliarviointia ja osoittavat mielestämme sen,
että huutaja ei itse pysty keksimään hyvää määrettä tai
toivetta kohtauksen esittämiseen. Mielestämme omstartilla pitää pystyä antamaan jotain lisää näyttelijöille ja
samalla koko muulle yleisölle.

”ammuskelukohtaus oli kerrassaan aivan mainio”
Erityismainintana tästä näytöksestä on mainittava hidastusefektit, joita omstartien myötä toteutettiin. Muutama
ammuskelukohtaus oli kerrassaan aivan mainio, sillä
ajalla leikittely toi mukaansa mm. nenän kaivuun, jolloin
muiden näyttelijöiden heiluessa hidastetusti, El Grande
suoritteen, kaverin nenällä. Hollywoodin tehostemiehillä
olisi opittavaa näistä efekteistä.

”Omstart! Mitä muuta?”
Omstartit olivat tässä kolmannessa näytöksessä hieman kaksijakoisia. Yhtäältä, näyttelijät kunnostautuivat
erityisesti uskomattomalla luovuudellaan ja toteuttivat
useat omstarteista sellaisella tavalla, joka ei ollutkaan se
itsestään selvin. Omstartin suoritti monta kertaa myös
sellainen näyttelijä, jolle omstartin huutaja ei huutoansa
kohdentanut, mikä toi hyvää syvyyttä ja yllätyksellisyyttä speksiin. Kulttuuritoimituksemme oli näistä suorituksista häkeltynyt. Toisaalta, on kritisoitava hieman
yleisöä, sillä kymmenennen kerran huudettu ”Omstart!
Mitä muuta?” ei mielestämme tuo juurikaan lisäarvoa
ja hulvattomia tilanteita, sillä näyttelijä ei pysty tämän
pohjalta kehittämään juuri muuta, kuin yhden tai kaksi
lausetta, joista on haastava saada hauskoja. Tämän
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Suurella intensiteetillä esiintyneiden tanssijoiden joukosta jäi mielestämme puuttumaan miesten panos, näin
Movemberin aikaan tapahtunut sukupuolisyrjintä on mielestämme vakava asia. Kulttuuritoimitus oli kuitenkin erittäin mielissään miesten syrjinnästä tanssijavalinnoissa.
Sivuhuomautuksena todettakoon, että speksissä nähtiin
se pakollinen Gangnam Style -tanssi.
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kulttuurisivut

Laulupuolesta mainittakoon, että sanat olivat tutun
levottomia ja hämmentäviä. Kulttuuritoimitus kuitenkin
esittää kritiikkiä lauluissa vilisseiden kirosanojen määrään, niitä oli mielestämme tarpeettoman paljon. Bändin soittamat Ennio Morriconen tunnetut lännenmusiikkisävellykset olivat selkäpiitä karmivan tunnelmallisia,
nostamme sombreroa heille.

Leffavisa - Mistä
elokuvasta?
1.

” Mikä vittu teitä porilaisia oikein vaivaa?”

2. ”älä
koskaan,missään
olosuhteissa
vaimoasi,myös avovaimot lasketaan”

petä

3. ”Olisit ollu mies aikanas niin olis tullu persettä”
4. ”life is like a box of cholocate, you never know what
you gonna get”
5. ”Say Hello! to my little friend.”
6. ”You have a great name. You must kill your name
before he kills you.”
7. ” It’s a funny world we live in. Speaking of which, do
you know how I got these scars?”
8. ”Minä tiedän missä on parhaimmat rosentit
9. ”I’ll bet you’re the kind of guy that would fuck a person in the ass and not even have the goddam common courtesy to give him a reach-around. I’ll be watching you.”
Viimeisenä kritiikkinä on esitettävä, kuinka loistava sivu”kuulepas poeeka” -opetuksiaan olisi mielellään kuunnellut lisää, nyt hänen näkyvyytensä speksissä jäi lähinnä
pelkän ratsastamisen tasolle.
Kulttuuritoimituksemme haluaa sanoa niille, jotka eivät
vielä ole ikinä olleet katsomassa speksiä, vain yhden
asian: käykää katsomassa mikä tahansa speksi, ette tule
pettymään!

10. ”Tyler sold his soap to department stores at $20 a
bar. Lord knows what they charged. It was beautiback to them.”
11. ”There are some who call me... Tim.”
12.
13.

Speksin lopullinen tuomio 5/5.

boosting cars?”
14. ”It’s all for nothing if you don’t have freedom.”
15. ”Get busy living, or get busy dying.”
16.
has.”
17. ”Päätin eilen lopettaa pontikan juomisen, mutta
meneehän se näinkin”
Oikeat vastaukset löytyvät sivulta 26
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Teksti ja kuvat: Mikael Ahonen,
Niko Siltanen sekä Martti Luotonen

joulu XQ

In@gerin JouluXQ
- ABB, Barona, Accenture

Lähdimme aamulla 7:30 Obeliskilta kohti Helsinkiä, ja
poikkeuksellisesti kukaan ei ollut myöhässä. Menomatka sujui hyvin, eikä mitään mielenkiintoista tapahtunut.

ABB

Seuraavaksi ohjelmassa oli pari tuntia vapaa-aikaa Helsingin keskustassa. Aika kului lähinnä osakesijoittamiseen, riskianalyysien laatimiseen ja eduskuntatalon portailta huudeltujen Pekka Haavisto -aiheisten rivouksien
merkeissä.

Generaattori, sähkömoottori, staattori, alligaattori, roottori... Ensimmäinen vierailukohteemme oli ABB:n Helsingin toimipiste, jossa valmistetaan muun muassa
generaattoreita ja sähkömoottoreita erilaisiin vempeleisiin, kuten öljynporauslauttoihin, voimalaitoksiin sekä
laivoihin. Aluksi meille pidettiin perinteiset kalvosulkeiset, joissa esiteltiin ABB:tä yleisesti. Tämän jälkeen
alkoi ainakin allekirjoittaneiden mielestä mielenkiintoisempi osuus, kun meidät jaettiin pienempiin ryhmiin ja
vietiin ohjatulle kierrokselle tuotantotiloihin. Kierroksella
näimme, millaisista komponenteista ABB:n tuotteet
koostuvat ja mitä kaikkea niille tehdään valmistusprosessin aikana.
Esittelyn jälkeen saimme mukaamme pienet lahjuskassit, joissa oli tavallisten muistiinpanovälineiden ja ABBinfolehtisen lisäksi bonuksena suklaajoulukalenteri! Nyt
oli aika jättää jäähyväiset ABB:n väelle ja jatkaa matkaa
seuraavaan vierailukohteeseemme.

Barona
Spagettitornin rakentamista

Ryhmä saapui tuoreimman Indecs-network jäsenen
toiminnasta vaihtelivat vaneritehtaasta villieläinsafariin. Pettymys oli karvas, kun yritys paljasti toimivansa
rekrytointialalla. Ilmeet kirkastuivat jälleen exculaisten
kuultua hyödyllisiä vinkkejä työnhakuun ja CV:n laatimiseen. Iloa ei kauan kestänyt, sillä pian pirteät teekkarit
saivat huomata tarjolla olevan vain kahdenlaista viinerilaatua. Pettymys oli suuri. Tunteiden vuoristorata päättyi lopulta positiivisissa tunnelmissa, sillä nyt mukana
olleet pääsisivät haluamaansa yritykseen kesätöihin
5000 euron palkalla ja autoedulla käyttämällä Baronalla
opittuja kikkoja. Lisäksi Power Pointissa oli kuva John
Travoltasta.
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Accenture
”Accenturen liikeVOITTO on noin 30 mrd. €” Näin kertoo
meille Tietojohtaja kilta Man@gerilta melkein valmistunut Accenturen työntekijä. Kiusallisesti alkanut PowerPoint esitelmä jatkui kuitenkin kiitettävästi ja saamamme
ruoka oli lämmintä ja juomatkin viileitä. Lisää siis ruuasta:
Menuun kuului mozarella-tomaatti salaatti, porsaankylkiluut eli Ribsit (ne kuuluu syödä käsin, eikä haarukalla ja
veitsellä kuten monet amatöörit erehtyivät tekemään),
ratatouillea (tai jotakin kasvisruokaa), yrttiuuniperunoita
sekä jälkiruuaksi erittäin hyvää puolukkarahkaa mansikkahillolla ja maittavalla keksillä.
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joulu XQ

”100 tunnin työviikoista Englannissa ja viikonloppureissustaan New Yorkiin”
Ruuat saatuamme Indecsiltä valmistunut Accelainen
kertoi 100 tunnin työviikoista Englannissa ja viikonloppureissustaan New Yorkiin tämän kaiken keskellä.
Lisäksi hän kertoi Suomesta muuttamisen vaaroja joita
oli itse nähnyt, kuten vallankaappausyritys Manilassa ja
terrori-iskusta Mumbaissa (ent. Bombay)
Oheistoiminta kuului spagetti haaste (http://www.ted.
com/talks/tom_wujec_build_a_tower.html).
Yritimme
luoda spageteista mahdollisimman korkean tornin,
jonka päässä oli vaahtokarkki. Korkeimmillaan yksi ”torneista” ylsi kattoon asti, mutta muiden joukkueiden valituksista johtuen tämä jouduttiin hylkäämään. Kyseinen

tehtävä olikin vallan mainio ja samantyylisiä aktiviteetteja toivomme muillakin yrityksillä. Loppuilta
maittoi saunassa katsellen öistä Helsingin maisemaa ja verkostoitumalla muiden ihmisten kanssa.
Paluumatkalla yritimme epäonnistuen tuhota ruokailusta ylijääneitä limutölkkejä.
Arvostelimme yritykset paremmuusjärjestykseen
viidessä eri kategoriassa niin, että osa-alueen
paras sai 3 pistettä ja raatia vähiten miellyttänyt
yhden. Voittajaksi selviytyi Accenture, jolla kokonaispaketti oli hyvin hanskassa. Hopeaa sai ABB ja
pronssille ylsi Barona.

Ruoka ja tilat

PowerPoint

Lahjukset

Esittelijät

Oheistoiminta

Keskiarvo

ABB

2

1

3

2

2

2,0

BARONA

1

3

1

2

1

1,6

Accenture

3

2

2

2

3

2,4

Itsenäisyyspäivän vastaanottoa

Sukulaissitsien tunnelmaa myöhemmin tässä lehdessä
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Teksti: Juho-Veli Salokannel
Kuvat: Juho-Veli Salokannel

haaste Palsta

Haaste Palsta

- Jaa mää vai? Miksi Tampere vihaa Turkua?

Kuulinko sanan haaste? Roteva maanmieheni Lauri Saarivuori lähestyi minua
mietteliäs ilme kasvoillaan pyytäen tieteellistä selitystä sille, mistä yhteisen
kotikaupunkimme Turun sekä läheiseksi
muodostuneen Tampereen välinen
vihanpito kumpuaa. Tutkimustulokset
tulisi esittää aikakausilehti Infactossa,
mikä saattaisi tuottaa päänvaivaa, sillä
aikaisemmat kokemukseni aiheesta
lehti, rajoittuvat lähinnä lehtipihviin,
lehtipuhaltimeen ja lehtikultaan. Oli siis
uuden aluevaltauksen aika.

Turussa (?), melkein kuin Tampere. Kaupunkien välinen suhdekin arvioitiin ’’veljelliseksi
nahisteluksi’’ tai ’’Suomi-Ruotsi
asetelmaksi’’.

Olimme tutkijakollegani kanssa
hämmentyneitä. Eikö asenteiden pitänyt olla vähintäänkin
verisesti vastustavia? Eikö
Turun pitänyt olla viimeinen
paikka, josta tamperelainen
voisi löytää jotain hyvää sanottavaa? Tutkimukseemme mahTurku, tuo länsirannikon helmi ja turtui sentään yksi poikkeus valkulaisten turvasatama, sekä Tampere,
tavirrasta. Haastattelemamme
tuo sisämaan jalokivi, jolle ominaista
teini-ikäinen poikalauma kertoi
ovat jäätelökiekko ja ’’uuniin unohtumielipinteensä sanoja säästenut’’ makkara, ovat Suomen kaupunlemättä. Nämä Suomen tulevat
kien ehdotonta eliittiä. Kuitenkin yleisen Turkulaisen tervehdys Turulle ?
toivot kuvasivat Turkua mieliperimätiedon mukaan näiden kahden
kuvituksellisesti maamme rekkaupungin suhdetta varjostaa syvälle
tumiksi, jonka asukkaita tulisi
juurtunut vastakkainasettelu. Tietosivusto Hikipedian
’’vetää pitkin korvia’’. Olimme onnellisia löydettyämme
mukaan tilanne näiden kahden riitaisan asutuskesrehellisiä tamperelaisia, jotka uskalsivat energiajuomakuksen välillä on jopa kärjistynyt aseelliseksi konhiprakassa puhua suorasanaisesti.
sotana. On pöyristyttävää, että tällainen kansakuntamme mullistus on historian kirjoista sensuroitu!
Jätin tietosivuston sikseen ja päätin hakea vastausta
tutkivan journalismin avulla. Avukseni otin paikallisoppaan ja jalkauduimme Tampereen kansan pariin.
Tutkimuksemme sai tyrmäävän alun, kun ensimmäinen haastattelemamme tamperelainen kieltäytyi puhumasta kuultuaan tutkimuksen käsittelevän
Turkua. Tämän perusteella luulimme, että tulokset
olisivat selvät ja harkitsimme jo uhkarohkean kokeilumme päättämistä. Rohkaistuimme kuitenkin yrittämään vielä ja saamamme vastaukset yllättivät, kuin
virolainen lähdevesi fuksisitseillä.
Kerta toisensa jälkeen tutkimuksemme uhrit kertoivat Turusta neutraaliin, satunnaisesti jopa kehuvaan
sävyyn. Turkua kuvailtiin muun muassa seuraavin
sanakääntein: Ei syytä vihata, virkeä kesäkaupunki,
siellähän on satama, taivaan isä rakastaa myös
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Tutkimustulosten valossa pohdimme, onko turkulaisvihaa sittenkään olemassa. Jos Tampereella todella turkulaisvihaa on, ei kattava tutkimuksemme sitä ainakaan
suurissa määrin löytänyt. Tämä on vähintäänkin huolestuttavaa. Vieraiden paikkakuntien perusteeton solvaaminen on isältä pojalle periytyvä kulttuuriteko, joka auttaa
suomalaisia selviämään läpi pimeiden talvikuukausien.
Harmiton suunsoitto pitää pirtin lämpimänä sekä mielen
ja kehon virkeänä. Onneksi tämä ilmeisen katoava kansanperinne on nuorison keskuudessa voimissaan. Tee
kulttuuriteko ja solvaa, vaikka ilman mitään syytä!
Viimeisenä tehtävänä olisi laittaa hyvä kiertämään..
Päädyin heittämään seuraavan haasteen Jukka ’’Jugi’’
Vehviläiselle. Suuren luokan kiertävänä artistina hänellä
on etuoikeutettu mahdollisuus tutustua koko maan viihdetarjontaan. Nyt on aika rautaisen kokemuksen puhua.
Seuraavaan Infactoon toivoisin yksityiskohtaista esittelyä
stereotyyppisen illan kulusta suomalaisessa yökerhossa
paikkakuntokohtaisia poikkeuksia unohtamatta.

tek-Palsta
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Teksti: Niklas Luukkanen

Hervannan loppuunmyynti
- OSA 6/63
Edessäsi on TEK-dekkarin kuudes osa, jossa Aapo
yrittää löytää kadonnutta muistiaan. Edellinen osa
päättyi matriisiviivakoodin ja Aten Ruotsi-vinkkiin, voisiko niistä selvitä mysteeri ja dekkari loppua jo 37 osaa
suunniteltua aikaisemmin? Aapo on juuri rynnännyt
Indecsin kiltahuoneen supertietokoneen luo aikeissaan
purkaa kryptattu viesti.
Kiltahuoneen keskimmäinen tietokone alkoi raksuttaa
viivakoodinlukijan välittämää datamatriisia. Näyttöön
ilmestyi teksti ”Teekkarin työkirjan julkistus 3.12.2012.
Tule ja hae työkirjan lisäksi uusia TEK-haalarimerkkejä, kerää koko sarja!” Eipä ollut tästäkään vinkistä
apua muistinmetsästyksessä. Pettyneenä lysähdin
sohvalle ja aloin naputella puhelintani. Miten on mahdollista, että puhelimeeni olisi vastannut ruotsalainen?
Samalla hetkellä puhelimeni alkoi soida. Soittaja oli toinen ystäväni TAMK:ista, Sipponen. Hän tiedusteli, että
olinko sattumalta nähnyt hänen kuittiaan Tykkimäen
jäätelökioskilta, hän aikoi saada siitä verovähennyksiä.
Hämmästyneenä kysyin, että enkö minä ollutkaan ollut
tuolla Tykkimäen matkalla. Sipponen kertoi, kuinka olin
viime hetkillä perunut reissuun lähdön. Kysymykseen,
kuinka tämä kuitti oli päätynyt minulle, ei Sipponen
osannut vastata. Hän ei tiennyt muuta kuin, että Henri
oli soittanut hänelle, kertonut tämän aamuisesta tapaamisestamme ja kuinka minulla oli ollut kuitti Tykkimäeltä. Sipponen kertoi hukanneensa tuon kuitin jossain
Tykkimäen ja Tampereen välillä, jolloin minun oli täytynyt jollain ihmeellisellä tavalla löytää se. Mutta mistä,
siitä ei meillä kummallakaan ollut mitään arvauksia.
Sovin antavani kuitin hänelle seuraavan kerran tavatessamme.

”Raatikainen konttasi kaikkensa antaneena
kiltahuoneen kynnyksen yli”
Puhelun loputtua olin toisaalta helpottunut, sillä en
ilmeisesti ollutkaan käynyt Tykkimäellä, mutta toisaalta,
missä minä sitten olin tuon koko päivän viettänyt? Tätä
pohtiessani kiltamme päätoimittaja Raatikainen konttasi kaikkensa antaneena kiltahuoneen kynnyksen yli.
Hän kertoi käyneensä etsimässä TARAKI:n väliaikaista
kiltahuonetta kiinnittääkseen sinne Kolmiojulisteen.
Harhailu Konetalon kellarissa oli kestänyt puolitoista
tuntia huolimatta ”tää on ihan tässä kulman takana”
reittiohjeesta, jonka TARAKI:n emäntä Jasmin oli antanut. Raatikainen yritti selittää kulkemaansa reittiä, kun

yhtäkkiä kuului valtaisa räjähdys Tamppi Areenan rakennustyömaan suunnalta ja samassa kaikki valot ja sähkölaitteet pimenivät. Katsahdin puhelintani, siitäkin oli
hävinnyt kenttä. Oliko Hervannassa alkanut maailmanloppu? Aavemainen hiljaisuus laskeutui Konetaloon ja
kuulin, kuinka kiltakäytävän ulko-oven sähkölukko naksahti kiinni. Raatikainen raportoi jo kiltahuoneen ikkunasta, kuinka koko Hervanta oli täysin pimeänä. Mitä
oikein oli tapahtunut ja kuinka muistini metsästykselle
kävisi?

Aapon elämänohjeet
Kaivoin salamannopeasti repustani kiinalaisen radiopuhelimen, jolla aloin ottaa yhteyttä ulkomaailmaan, sillä oli
olemassa yksi mies, joka voisi auttaa meidät pimeästä
Konetalosta. Jännityksellä jäin odottamaan vastausta,
joka tulisi joka tulisi radioaaltoja pitkin joko pelastajaltamme tai Viestintävirastolta koskien radioliikenteen häirintää.
Jatkuu seuraavassa numerossa…
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Teksti ja kuvat: Mari Tuomela,
Petri Rantakokko, Heidi Leinonen

alumnien kuulumisia

Alumnien kuulumisia
Vaisalasta

Mikäli seuraat sääennusteita tai liikut teillä, lentokentillä tai merillä, olet miljoonien muiden ihmisten tavoin
tietämättäsi tekemisissä Vaisalan teknologian kanssa.
Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden
mittausratkaisuja tarjoava yritys. Vaisalan juuret yltävät
1930-luvulle, jolloin Vaisalan perustaja ja pitkäaikainen
toimitusjohtaja professori Vilho Väisälä kehitti radiosondin ylemmän ilmakehän meteorologisten olosuhteiden
mittaamiseen.
Vaisalan tuotetarjonta kattaa tänä päivänä mittausratkaisut pienistä mittapäistä laajoihin järjestelmätoimituksiin,
kuten lentokenttien sääjärjestelmät datapalveluineen.
Vaisalan pääkonttori sijaitsee Vantaalla ja yhtiö työllistää
noin 1400 ihmistä. N. 277 miljoonan euron liikevaihdosta
(2011) viennin osuus on 98 prosenttia. Toimipisteitä Vaisalalla on miltei joka mantereella, yhteensä 30, ja asiakkaita yli 140 maassa.
Vaisalan palveluksessa on paljon tutalaisia erilaisissa
tehtävissä, tutustu heistä muutamaan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valmistusmisvuosi + pää- & sivuaineet
Diplomityön aihe + teettäjä
Olitko kilta-aktiivi?
Paras muisto opiskeluajoilta
Mistä ollut eniten hyötyä työelämässä ?
Nykyinen toimenkuva
Urapolku Vaisalassa
Miten päädyit Vaisalaan?
Mikä parasta Vaisalassa?
Missä näet itsesi 5 vuoden päästä?
Terveisiä Infacton lukijoille

6.
7.

8.
9.

hjan työelämään. Muutamia mainitakseni projektinhallinta, business casien ja analyysien teko, perus
tuloslaskelman ja taseen tulkitseminen, katelaskenta
ja budjetointi, tietokanta-ajattelu. Vaihtariksi lähtemistä voin suositella lämpimästi kaikille, koska siitä
jää vähintään käteen uusia kokemuksia, kielitaitoa,
itsenäisyyttä, rohkeutta ja perspektiiviä.
Työtehtäväni liittyvät erityisesti myynnin työkalujen
ja prosessien kehittämiseen ja kehitysprojektien
vetämiseen.
Vaisalassa työtehtäväni ovat mukavasti vaihtuneet
noin 2 vuoden välein, mikä on pitänyt mielenkiinnon yllä ja tunteen siitä, että pysyy oppimiskäyrällä.
Aloitin Vaisalassa Customer Service Engineerinä,
missä asiakasrajapinta ja tarjooma tulivat hyvin tutuiksi. Sen jälkeen siirryin kehitystehtäviin - erityisesti
myynnin työkaluihin liittyviin projekteihin.
Opiskelujen loppuvaiheessa aloin tutkailla mielenkiintoisia yrityksiä ja positioita ja Vaisalassa oli avoinna
paikka, johon minut valittiin.
Olen ylpeä siitä, että yrityksen juuret ja historia ovat
suomalaiset, mutta silti jopa 97% myynnistä on ulkomaille. Ja onpa teknologiaamme hyödynnetty avaru-

10. Myynnin ja myynnin kehittämisen johtotehtävät
11. Kannattaa olla ylpeä koulutuksesta, mutta
työelämässä olla utelias ja nöyrä oppimaan ja soveltamaan uutta. Valmistumisen jälkeen vahvuutesi
on innokkuus ja rohkeus kyseenalaistaa totuttuja
tapoja ja käytäntöjä sekä ajatella asioita ”boksin”
ulkopuolelta.

Heidi Leinonen, Project Manager, Vaisala
Group Sales & Marketing
1. 2004, pääaine tuotantotalous, markkinointi, sivuaine
ympäristönsuojelu
2. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsiminen ja
arviointi kumialan yrityksessä
3. Osallistuin paljon oman ja muiden kiltojen järjestämiin aktiviteetteihin bileistä yritysexcuihin. En ollut
killan hallituksessa - ystäväni hoitivat niin hyvin killan
4. Uudet ystävät
5. Saattaa kuulostaa tylsältä perushokemalta, mutta
koulutus on antanut erittäin hyvät peruseväät ja poHeidi markkinointikuvauksissa

12

alumnien kuulumisia
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Mari Tuomela, Sales Manager, Weather Sales

Petri ”työmatkalla” Coloradossa

Petri Rantakokko, Process Expert, Business
Solutions Center
1. 2010, pääaine tuotantotalous, sivuaineet elektroniikan
tuotantotekniikka, kielet
2. Diplomityö käsitteli globaalien projektien resurssihallintahaasteita, etenkin Vaisalan Project Management
3. Kyllä, kaksi vuotta, vapaa-aikatoimari (2005) ja teekkarivastaava (2006)
4. Parhaimmat muistot opiskeluajoilta liittyvät vahvasti
kiltatoiminnan aikaisiin rientoihin ja ihmisiin.
5. Eniten konkreettista hyötyä on tullut laskentatoimen
kursseista sekä tietysti kiltatoiminnassa hankitusta
järkkäilykyvystä. Lisäksi useisiin tutan kursseihin liittyneet esitysten pidot ovat auttaneet työelämässä; on
vakuuttavampaa työkuvioissa jos esiintymistaitoa on
opeteltu jo koulussa.
6. Mukana globaalissa muutosprojektissa, jossa uusitaan toimintatapoja sekä toiminnanohjausjärjestelmä.
7. Diplomityön jälkeen mukaan kyseiseen projektiin, jossa saanut lisävastuuta projektin eri osa-alueista sekä
projektinhallinnasta.
8. Vaisalan traineeohjelma Giant Leapin jälkeen diplomityö ja sen jälkeen vakituinen duunipaikka.
9. Nykyisessä toimenkuvassa parasta ovat kansainvälisyys sekä työkaverit.
10. Näen itseni viiden vuoden päässä kehittämässä osaamistani ja oppimassa uutta.
11. Haastan lukijat kokeilemaan viikon kuluessa jotain
urheilulajia mitä ette aiemmin ole vielä kokeilleet.

1. 2009, pääaine teollisuustalous, sivuaineina paperinjalostustekniikka, tietotekniikka ja vaihdossa Meksikossa suoritettu kv liiketoiminta
2. Tein diplomityön KONEelle kansainvälisen projektimyynnin tehostamisesta
3. Fuksikapteeni 2004-2005, päätoimittaja 2007 + kvtutor 2004
4. Ihmiset, yhteisöllisyys, teekkaririennot, vaihtovuosi,
kiltatoiminta
5. Tiimityöskentely, esiintymistaito, multitasking, kielitaito
6. Säämyynnissä, useita eri sovelluksia, alueena EMEA
7. Aloitin Vaisalassa Tender Specialistina tiimissä, joka
tukee myyntiä isoissa tarjouskilpailuissa sekä kehittää Vaisalan tarjouksia ja niiden valmisteluprosessia,
mistä siirryin itse myyjän saappaisiin, ensin Sales
Engineeriksi ja siitä Sales Manageriksi. Uusia tilaisuuksia on avautunut tasaisin väliajoin.
8. Vaisalan työpaikkailmoitus kiinnitti huomioni keväänä jona valmistuin, hain paikkaa vaikken kaikkia
kriteerejä täyttänytkään ja sain sen, sillä katsottiin
että valmius ja halu oppia kompensoivat kokemuksen puutteen vuosissa
9. Vaisalan koko, yhtä aikaa sopivan pieni & suuri,
toiminnan kansainvälisyys, asiakassovellusten kirjo,
työkaverit, monipuoliset harrastusmahdollisuudet
10. 5 vuoden päästä näen itseni edelleen asiakasrajapinnassa, monta kokemusta rikkaampana, esimiestyö
kiinnostaa myös sekä ulkomaankomennus
11. Nauttikaa opiskeluajasta täysin rinnoin niin pitkään
kuin sitä kestää ja kun valmistuminen koittaa, kohdatkaa työelämän haasteet uteliain ja nöyrin mielin

Mari asiakastapaamisessa Ranskassa
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Are you theoretical or practical? Are you conservative
or radical? Are you made to measure? We don’t know
yet, but we want to find out. Join us for an internship
and you get a chance to demonstrate your potential.
Show us your curiosity and come as you are. With us
you can be what ever you want.

www.vaisala.com/giantleap

The application period for the Vaisala Giant
Leap Summer internship program begins
on January 10th is and ends on February
10th, 2013. For more information visit
www.vaisala.com/giantleap.

sPorttiCuP
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Teksti: Ville Väliaho

SporttiCup tilannepäivitys
Kuten jokainen itseään kunnioittava indecsläinen tietää,
niin Sportti Cupissa on kyse vuosikurssien välisestä
raivokkaasta kilpailusta, jossa mitataan vuosikurssien
todellinen potentiaali. Tuhansien megapascalien paine,
tuhannet silmäparit katsomossa ja äärimmäiset olosuhteet ovat leimallisia ominaisuuksia Sportti Cupille.
Sen takia tätä vuosikurssien välistä herrasmiesmäistä
ja jaloa kisailua voidaan pitää tehokkaampana indikaattorina yksilön ja vuosikurssin suorituskyvystä kuin
yhtäkään tenttiä tai arvosanaa. Tänä syksynä tätä jaloa
gladiaattorien taistoa on käyty neljän lajin verran.
Ensimmäinen laji tänä syksynä oli 29.8. Hervannan
vesitornin kentällä pelattu pesäpallo. Paikalle tulleiden kilpailijoiden määrä yllätti positiivisesti kilpailijatkin. Pesäpallon kaksinaisen luonteen takia vuosikurssit
jaettiin kahteen osaan: fuksit & 2. vsk vastaan 3. vsk &
pinsä peliin ja vain alle 5 minuuttia hutunkeiton jälkeen
vettä alkoi tulla kuin siitä kuuluisasta Esteristä. Tämä
hieman sateinen keli aiheutti otteluun pientä lisäjännitystä lentävien mailojen muodossa. Kuitenkin ilman
suurempia vahinkoja selvittiin ja märät, mutta urheat
kiltalaiset pääsivät lopulta kotiinsa juomaan lämmintä
(minttukaakaota). Ottelu ratkesi huimiin yksilösuorituksiin ja kaikilla oli luonnollisesti hulvattoman hauskaa.
Pisteitä osakilpailusta jaettiin seuraavasti:
Fuksit ja kakkoset:
Kolmoset ja Wanhukset:

3 pistettä/vsk
2 pistettä/vsk

Seuraavana lajina toimi yleisurheilu, jonka järjestelyistä suuri kiitos kuuluu prjoketitoimarille ja jokapaikanhöylälle eli Lauri Vuoriselle. Tämä spektaakkeli
järjestettiin Hervannan keskuskentällä heti seuraavalla
viikolla pesäpallon jälkeen. Hyvällä omallatunnolla voidaan sanoa, että ilmassa todellakin oli suuren urheilujuhlan tuntua, sillä paikalle oli tullut jopa yli 50 sportinnälkäistä kiltalaista. Lajeina oli 100 metrin juoksu,
1500 metrin juoksu, pituushyppy, korkeushyppy, keihäänheitto, kuulantyöntö sekä ruotsalaisviesti. Viiden
ensimmäisen lajin perusteella määritettiin lähtöjärjestys
ja –viive joukkueille. Kilpailun voittaja oli siis se, joka
ensinnä ylitti maaliviivan. Tässä tapauksessa kyseinen
joukkue oli Fuksijoukkue. Viimeiseksi jäi 2. vuosikurssi,
koska heillä ei ollut yhtään tyttöä joukkueessaan. Lopulliset pisteet jakautuivatkin näin:

Fuksit:
Wanhukset:
3. vsk
2. vsk

4 pistettä
3 pistettä
2 pistettä
1 piste

Syysiltojen jo tummentuessa 10. lokakuuta olikin aika
Sportti Cupin kolmannen lajin, jalkapallon. Paikalle oli
saapunut hieman vähemmän innokkaita liikkujia kuin
aiempiin Sportti Cupeihin. Liekö syynä sitten kisakunnon
loppuminen vai lajin vastenmielisyys. Tästä huolimatta
pelit saatiin pelattua jo hieman viileässä lokakuun illassa.
Kentällä nähtiin poikkeuksellista pallotaituruutta (Jari) ja
kovia liukutaklauksia. Pelaajia oli niin vähän, että sekajoukkueilla pelatusta sekamelskasta jaettiin pisteitä:
Wanhukset:
2. vsk
Fuksit:
3. vsk

6 pistettä
6 pistettä
5 pistettä
4 pistettä

Viimeisenä Sportti Cupin lajina vuonna 2012 oli salibandy, tuo intensiivinen ja Indecsin sisällä joskus hyvinkin
väkivaltainen laji. Paikalla ei pelaajia ollut ”liikaa”, mutta
pelit saatiin kuitenkin hyvin pelattua. Myöskin Bommarin
perinteisen hyvä ilmanvaihto toi haasteensa otteluihin,
mutta olihan jo Sportti Cupin neljäs laji, joten kuntopiikki
oli huipussaan. Otteluista pisteitä jaettiin seuraavasti:
3. vsk
2. vsk
Wanhukset
Fuksit

4 pistettä
3 pistettä
2 pistettä
1 piste

Kokonaistilaanteeksi muodostui loppujen lopuksi tiukkaakin tiukempi taulu:
Wanhukset:
2. vsk:
Fuksit:
3. vsk:

13 pistettä
13 pistettä
13 pistettä
12 pistettä

Sportti Cupin voitto jaettiin siis fuksien, kakkosten ja
”Vilpittömät onnittelut”
- Sporttitoimari
P.S. Joulun jälkeen jatketaan!
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Teksti: Jukka Tuomisto
Kuvat: Niklas Luukkanen, Ville Väliaho

sukulaissitsit

Sukulaissitsit

- Sukupolvien välistä kuilua kaventamassa

Kuinka usein kuuleekaan siitä, miten omat vanhemmat
ovat päässet nolaamaan pienokaisensa? Kaikki jutut
niin tenavatähtiajoista kuin käyneestä mehusta päiväkodissa ovat varmasti sitä parasta antia, kun juttuja
pääsee kertomaan muille ihmisille. Mutta vielä paremmaksi nämä jutut tekee se, että ne kerrottiin Indecsin
sukulaissitseillä!

”tärkeä tekijä olivat vanhempaa sukupolvea
edustavat sukulaiset, joiden heittäytymiskyky
ylitti ainakin omat odotukseni totaalisesti!”
Ensimmäistä kertaa järjestetyistä sukulaissitseistä tuli
kertaheitolla allekirjoittaneen mielestä ehdottomasti
paras Indecsin tapahtuma. Syitä tähän voisi luetella
vaikka kuinka pitkän listan! Tärkeimpänä tekijänä onnistuneissa bileissä oli ehdottomasti Jenni Karjalainen,
jonka hermoja tämäkin tapahtuma on varmasti koetellut paikanvaihdosten ja elintarvikepuutosten vuoksi.
Onneksi ko. Nainen on kuitenkin ehjä ja edelleen hengissä. Toinen lähes yhtä tärkeä tekijä olivat vanhempaa
sukupolvea edustavat sukulaiset, joiden heittäytymiskyky ylitti ainakin omat odotukseni totaalisesti!

”Ken ompi....”
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Ennen sitsejä sukulaiset saivat tutustua kouluun opastetulla kierroksella. Tämän jälkeen lähdimme bussilla
sitsauspaikalle. Sitseillä pääsi tutustumaan omien vanhempiensa lisäksi myös opiskelijatovereidensa vanhempiin ja sukulaisiin. Pienen alkujännityksen jälkeen
alkoi tuntua siltä, että ehkä teekkarihuumori saattaakin
upota tähän porukkaan. Fuksina kunnostautuneen Meri
Vainion ilmoille täräyttämä lisäsäkeistö ”Rosendahlin
rantaan” hävitti riman kokonaan, joten jutut alkoivat
lähestyä normaalien sitsien tasoa. Näiltä enemmän
maailmaa nähneiltä persoonilta lähti myös sellaista
huumoria, joka sai pienen teekkaripojan nauramaan
kaunista huutonaurua kyyneleet valuen.

”Meno on kuin armeijassa, tästä on pakko tulla
hyvä ilta”
Vieraat omaksuivat sitsikulttuurin hyvinkin nopeasti ja
pyysivät puheenvuorojakin oma-aloitteisesti. ”Meno on
kuin armeijassa, tästä on pakko tulla hyvä ilta”, tokaisi
isä-Tuomisto kun sitsit alkoivat. Itselleni jäi elävästi
mieleen lyhyt ja ytimekäs puheevuoro eräältä pöytäseurueeni jäseneltä, Rinteen Pekalta: ”Moi, mä oon
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sukulaissitsit

Kuka sanoi, ettei vanhemmat osaa pitää hauskaa?
Pekka (sitsaajat vastasivat ”moi Pekka!”). Ei mulla
muuta!” ja sittenhän taas jo kilisteltiin. Opin myös pöytävierustoveriltani Raija Roitolta, että kilistelyssä ei tarvitse välttämättä lyödä laseja yhteen: riittää kun lasit
käy lähellä ja sanoo samalla kovaan ääneen ”djoing!”.
Myös vanhan kaartin tutalainen Hannu Saarinen luritteli
useammankin itselleni uudenkappaleen illan aikana.
Pitääpä yrittää muistaa sanat ensi sitseillä.
Sitsien päätyttyä meno jatkui siten, että pöydät roudattiin sivuun ja paikasta tehtiin tanssilattia. Lattia pääsikin
kovalle kulutukselle, sillä sulavaliikkeiset lauaintai-illan
travoltat näyttivät parhaimmat muuvinsa. Vanhemmat
ja nuoremmat tanssittivat sekaisin toisiaan ja esittivät
myös hyviä tanssikuvioita ihan soolona. Taisimpa itsekkin käydä heittämässä muutaman valssiaskeleen erään
äidin kanssa, joka kehui sekä minun tanssitaitojani (?)
että tyttärensä lauluääntä. Kiitos vain itsellesi hyvästä
tanssista, Marju Kari!

Omnom, Jallua!

Mitä täällä tapahtuu?!

”Ei tätä maun takia juoda!”
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Teksti: Elina Poikonen & Ari Nousiainen

halloPedin kynästä

Tiedekuntauudistus
ja tutkintouudistus
.

Hallopedin kynästä -palstalla Teknis-taloudellisen tiedekunnan (TTT) opiskelijaedustajat raottavat yliopiston hallintoelinten kabinettien verhoja. Tarkoituksena on kertoa
kokouksissa käsiteltävistä ajankohtaisista
yliopistoon, tiedekuntaan ja opiskeluun liittyvistä aiheista. Uusien ja miksei vanhojenkin
fuksien kannattaa tutustua myös aiempiin
kirjoituksiin, jotka ovat julkaistu vuoden 2011
Infactoissa.

Uusien toimielimien tehtävät
Tiedekuntien toimielimet uudistuivat syksystä alkaen ja
uusien toimielimien on tarkoitus astua voimaan vuoden
2013 alusta lähtien. Monelle on varmasti epäselvää,
mitä DIA-tutkinto-ohjelman suunnitteluryhmän tehtävät
ovat. Yleisesti suunnitteluryhmä toimii perustutkintoohjelmien suunnitteluryhmän ja DIA-tutkinto-ohjelman
vastuuprofessorin apuna DIA-tutkinto-ohjelmaa kosaminen>Halloped>Toimielimet) löytyvän määritelmän
mukaan suunnitteluryhmän tehtävänä on vastata DIAtutkinto-ohjelman sisällön suunnittelusta ja opetuksen
kehittämisestä. Suunnitteluryhmät voivat kuitenkin itse
vaikuttaa melko vapaasti määritelmän yksityiskohtaistamiseen, ja ensimmäisten kokouksen perusteella
päädyimme alustavissa keskusteluissa suunnitteluryhmän mahdollisista rooleista seuraaviin:
Tärkeä rooli DI-ohjelman laadun seurannassa;
mm. tuloksellisuutta ja valmistuneen palautteita
seurataan. Alumnien integrointi ja katseiden kohdistaminen työelämän suuntaan ohjelman suunnittelun ja laadun seurannan avuksi
Tuotantotalouden DI-ryhmä pitää huolen, että kaikissa kolmessa ohjelmassa on yhtenäinen linja.
Tuotantotalouden alan kehityksen seuranta niin
kotimaassa kuin kansainvälisesti
Rajapinnat muihin TTY:n ohjelmiin
Perustutkinto-ohjelman suunnitteluryhmä vastaa tekniikan kandidaatin- ja DI-tutkinto-ohjelmien suunnittelusta, järjestämisestä ja kehittämisestä yhteistyössä
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laitoksen kanssa sekä raportoi tutkinto-ohjelmien tuloksista ja laadusta tiedekuntaneuvostolle.
Suunnitteluryhmän tehtävänä on:
Vastata tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöstä
ja pedagogisesta kehittämisestä
Käsitellä tutkinto-ohjelmasta kerätty palaute
Seurata tutkinto-ohjelman opiskelijoiden etenemistä
Kehittää tutkinto-ohjelman opiskelijoiden ohjausta
Valmistella tutkinto-ohjelman opiskelijavalintaperusteet, -kriteerit ja –määrät
Valmistella tutkinto-ohjelman vaihtokriteerit konsistorin linjausten mukaisesti
Osallistua tiedekunnan vuosisuunnitteluprosessiin
tutkinto-ohjelmien osalta
Tehdä tutkinto-ohjelmia koskevat esitykset tiedekuntaneuvostolle

Tutkintorakenteesta ja sen
muutoksista
Tuotantotalouden ja tietojohtamisen koulutusohjelmien
kandi-vaiheet ovat yhdistymässä vuonna 2013. Suurimmat muutokset vanhaan tutkintorakenteeseen verrattuna ovat jo kandi-vaiheessa valittava pääaine sekä
10 opintopisteen tiedekunnan johdantokurssi. Johdantokurssin tarkoituksena on valmistaa opiskelijaa yliopistoopiskeluun. Kandi-vaiheen opintojen yhdistymisestä
huolimatta hakukohteet pidetään erillään ja tulevat opiskelijat hakevat siis edelleen tuotantotalouden koulutusohjelmaan. Yhteisen kandi-vaiheen jälkeen on kuitenkin
mahdollisuus hakea vaihtoa tietojohtamisen maisterivaiheeseen.
Pääainevaihtoehtoina uudessa kandi-vaiheen tutkintorakenteessa ovat seuraavat:
Teollinen liiketoiminta 21 op
Liiketoiminnan uudistaminen 22 op
Tietotalous 21 op
Tutkintorakenne DI-vaiheessa on myös muutoksen myllerryksessä. Infacton 2012 toisen kvartaalin julkaisussa
esitellään uuden tutkintorakenteen mukaiset pääaineet,
joiden olisi tarkoitus astua voimaan 2013. Tällöin uusi
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Tuotantotalouden kandi-vaiheen uudistunut rakenne
DI-vaiheeseen tuleva uusi opiskelija pystyy valitsemaan
uusista vaihtoehdoista itselleen sopivan, ja jo DI-vaiheessa opiskeleva pystyy siirtämään opintonsa uutteen
tutkintorakenteeseen erillisen hakemuksen perusteella,
mikäli näin haluaa. Vanhassa tutkintorakenteessa opiskeleva voi kuitenkin suorittaa opintonsa vanhan mallin
mukaisesti.

Syksyn keskustelut pääainevaihtoehdoissa ovat tällä
hetkellä kurssitasolla. Kurssien määrää pyritään yleisesti
vähentämään opetustarjonnasta, huomioiden kurssien
tarpeellisuus, resurssikäyttö sekä osallistumismäärä.
Kurssien sisällöt pyritään saada myös vastaamaan
paremmin nykyisiä ja tulevaisuuden työelämän tarpeita
huomioiden. Kurssitason uudistuksista tullaan tiedottamaan opiskelijoita tarkemmin myöhemmin.

Hallopedit välittämässä teidän
tarpeitanne

Tuotantotalouden DI-vaiheen uudistunut rakenne

Pääainevaihtoehtoina uudessa DI-vaiheen tutkintorakenteessa ovat seuraavat:
Talouden ja liiketoiminnan hallinta 30 op
Teknologia- ja projektiliiketoiminta 30 op
International sales and sourcing 30 op
Tuotannonohjaus ja logistiikka 30 op, mahdollisuus
täydentää 50-60:n opintopisteeseen syventymällä
tuotantojärjestelmiin ja –verkostoihin, kuljetusjärjestelmiin tai turvallisuustekniikkaan.

Kehitystoimet elävät vielä kuitenkin muutoksessa,
joten teidän kanssaopiskelijoiden palautetta kaivataan
mieluusti yleisesti tutkintorakenneuudistuksiin liittyen.
Palautteen avulla pystytte vaikuttamaan esimerkiksi
niihin asioihin, joita haluatte korostaa vastaamaan työelämän tarpeita. Palautetta DI-vaiheen uudistuksista voi
antaa kaikkien hallopedien kautta. Lisätietoa tutkintouuKehittaminen>Tutkinto-ohjelmien ja opiskelijavalinnan
uudistus sekä TTYY:n uudistuneista toimielimistä ja niilloped>Toimielimet.
Terveisin,
Ari Nousiainen ja Elina Poikonen

Maisterivaihe on mahdollisuus suorittaa myös Business
and Technology –tutkinto-ohjelman kautta, joka koostuu
pakollisten opintojen lisäksi aineopinnoista, International
Sales and Sourcing –pääaineesta, vapaavalintaisista
opinnoista sekä diplomityöstä.
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Tekstit ja kuvat:
Elina Poikonen & Ari Nousiainen

halloPedin kynästä

Uudet hallopedit
esittäytyy
Olen Ari Nousianen, neljännen vuoden opiskelija.
Itselle tämä merkitsi mahdollisuutta osallistua vaikuttamaan muun muassa TTY:n opetukseen ja opetettaviin
kursseihin liittyviin seikkoihin – käydäänhän keskustelua nykyään paljon siitä, mitkä ovat oleellisia kursseja
tulevaisuuden työelämän tarpeita ajatellen. Täten 4.
vuosikurssin alkaessa kiinnostus TTYY:n hallinnollisia
tehtäviä kohtaan vaihtui konkreettisisiksi toimiksi. Tehtäväni aloitin tänä syksynä uudistuvissa tuotantotalouden DIA-tutkinto-ohjelman suunnitteluryhmässä sekä
laitoksen opettamisen kehittämisryhmässä. Tuotantotalouden DI-vaiheen suunnitteluryhmän opiskelijavarajäsenenä toimii Katja Kaartinen. Suunnitteluryhmien
virallinen toiminta on määrä alkaa vuoden 2013 alusta
lähtien, mutta DI-ohjelman suunnitteluryhmän toiminta
on jo käynnistynyt aloitustapaamisen merkeissä tutustuen sekä keskustellen DI-tutkintorakennetta ja opintoja
koskevista muutoksista.

Olen Elina Poikonen, kolmannen vuoden opiskelija TTY:llä. Olen kotoisin Turun seudulta, vaikka sitä
häpeänkin syvästi. Kiltatoiminnan lisäksi aloitin hallopedina toimimisen nyt syksyllä perustutkinto-ohjelman
suunnitteluryhmässä. Jotta voin opiskelijaedustajana
edustaa tutalaisten yhteistä kantaa, on tärkeää, että ne
joilla on mielipiteitä asioista kertovat niistä myös minulle.
Jos siis mieltäsi painaa jokin asia, esimerkiksi tutkintouudistukseen liittyen, nykäise hihasta ja kakaise ulos.
Kiltahuoneen ollessa toinen kotini, on se varmin paikka,
mistä minut löytää. Tule siis juomaan kupponen kahvia
kanssani ja keventämään mieltäsi! Jos minua ei jostain
käsittämättömästä syystä kiltahuoneella näy, sähköpostiakin saa lähettää.

Halloped Ari Nousiainen
Kahvihetkiin!
Elina Poikonen
Perustutkinto-ohjelman suunnitteluryhmän halloped
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Pankkien, kellojen ja
suklaan luvattu maa
Sveitsi ei todellakaan ole tuottanut pettymystä. Vaihtovuoteni Zürichissä on alkanut lupaavasti, jos nyt enää
voi alkamisesta puhua, kun vaihtoajan puoliväli häämöttää jo pelottavan lähellä.
Zürich on kaupunkina täydellinen suuren kaupungin ja
pienen kylän yhdistelmä. Vanhat ja matalat talot luovat
vuorien ympäröimään kaupunkiin lämpimän ja kotoisan
tunnelman, samalla kuitenkin tarjonta kaupungilla vastaa lähes miljoonakaupunkia. Zürichin keskustan voi
kokea kävellen melkein yhdessä päivässä, mutta tähän
päivään saa silloin myös mahduttaa paljon monipuolista tekemistä. Bahnhofstrassen ylelliset kelloliikkeet
ja lukuisat pankit sekä kadulle kiiruhtavat bisnesmiehet pitävät osaltaan yllä Sveitsin kuvaa rahamaana.
Toisesta päästä Bahnhofstrassea löytyy shoppaajan
paratiisi kauppakeskuksineen ja muotiliikkeineen. Limmat joen toiselta puoleltä löytyy Niederdorf, jonka pääkadun varrelta löytyy vierivieretä erilaisia baareja ravin-

Sveitsin yksi parhaimpia puolia on, että tähän pieneen
maahan on saatu mahtumaan niin paljon. Muutaman
tunnin junamatkalla pääsee matkaamaan aivan toiselle
puolelle Sveitsiä tai jopa naapurimaahan. Itse olen tehnyt
kaksi vaellusreissua Alpeille, eikä kumpaakaan reisuua
varten tarvinnut istua yli kahta tuntia junassa. Vaeltaminen on kyllä aivan ehdoton aktiviteetti, mikä tulee kokea
jos sattuu käymään Sveitsissä loppukesästä tai alkusyksystä. Vaeltaessa Alpit ja alppijärvet muodostavat
henkeäsalpaavia maisemia aivan sama minne suuntaa
katseensa. Seuraavaksi olisikin sitten vuorossa laskettelukausi, enkä jaksa odottaa, että pääsen jälleen lakemaan uskomattomissa maisemissa.

kapeat kujat ja sivukadut saavat unohtamaan, että kulkee Sveitsin suurimman kaupungin ydinkeskustassa.
Zürich järvi on etenkin kesällä rentoutujan paratiisi,
vihreällä ranta-alueella voi ottaa aurinkoa, järveen voi
pulahtaa uimaan tai ajan voi käyttää vaikka lenkkeillen
rantapuiston kävelyteitä pitkin. Etenkin kirkkaana päivänä Zürichissä ei voi kauniilta maiemilta välttyä.
Sveitsiläinen linna

Sveitsiläinen hampurilainen

Vaihtoon lähdettäessä varotellaan aina kulttuurishokista ja sopeutumisvaikeuksista, näitä en voi väittää
kohdanneeni täällä. Ainoa tottumista vaativa seikka on
Sveitsin uskomaton vanhoillisuus. Luulisi, että pankeista
tunnetussa maassa pankkikortin käyttö olisi arkipäivää
ja nettipankin käyttö sujuisi kaikilta käden käänteessä.
Kuitenkin, käteistä on kannettava aina mukana, sillä esimerkiksi kouluruokaa ei voi maksaa kortilla. Useat sveitsiläiset eivät ole myöskään tottuneet hoitamaan pankkiasioitaan netissä vaan, näin suomalaisen silmin, hoitavat
asiat mahdollisimman monimutkaisesti käyden postissa
maksamassa erääntyvät laskunsa. Nämä eivät nyt kuitenkaan ole omaa elämääni turhaa hankaloittaneet, suurempia ongelmia onkin koitunut, kun olen useaan otteeseen unohtanut, että täällä kaupat eivät ole sunnuntaisin
auki. Tästä syystä olen monet sunnuntait joutunut kituuttamaan jämäruuilla ja muilla hätäratkaisuilla.
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Opiskelijaelämä Zürichissä ei ole aivan yhtä monipuolistakuin kotisuomessa. Paikalliset opiskelijajärjestöt
kyllä järjestävät erilaisia tapahtumia, kuten luistelua ja
fondueiltaa sekä erilaisia seminaareja, mutta etenkin
esn:n puolelta vapaa-ajan ohjelma on lähinnä erikseen
sovittuja baari-iltoja tai opiskelijabileitä. Täällä on tullut
järjestettyä huomattavasti enemmän ohjelmaa kaveriporukalla. Enkä voi kyllä sanoa, että se olisi huono asia.
Näin ihmisiin on päässyt tutustumaan hieman lähemmin
ja kaveriporukka on kasvanut vähitellen kun uusiin ihmisiin on tutustunut esimerkiksi koulun kautta.
Vaihtovuotta Sveitsissä ei voi pitää missään suhteessa
rellestysvuotena. Koulu vie melko suuren osan ajasta
ja siksi täällä asumine ehkä tuntuukin jo niin normaalilta
arjelta. ETH on kyllä ansainnut hyvän ranking paikkansa
maailman yliopistojen joukosta. Luennoitsijat ovat lähes
poikkeuksetta huippuluokkaa. Joidenkin ansioluettelot ovat kertyneet jo pitkiksi listoiksi, kun kokemusta on
usein omista yrityksistä, korkeista asemista konsultti-

Kuva Talvivaaran laskualtaasta
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pystyvät siis kertomaan oikeita esimerkkejä yritysmaailmasta omien kokemustensa perusteella. Pätevyyttä ei
siis tästä yliopistosta puutu. Vaikka kurssit ovat välillä
hieman työläitä, on opetuksen taso ja kurssien mielenkiintoisuus hyviä kompensoimaan työmäärän tuomaa
stressiä. Itsellä tuli valittua huomattavasti enemmän
kursseja kuin oli alun perin tarkoituksena. Tästä on
seurannut, etten ole ehtinyt vaellusreissuja lukuun ottamatta reissaamaan tai tekemään turistiaktiviteettejä.
Vaikka matkustaminen houkuttelisi, en olisi silti valmis
luopumaan yhdestäkään meneillä olevasta kurssista.
Ehkä sitten joulun jälkeisellä puoliskolla pystyn hillitsemään itseäni…
Onhan tässä ehtinyt tulla jo vähän ikävä Suomeen,
mutta jos totta puhutaan, olen erittäin tyytyväinen, että
pääsen vielä palaamaan takaisin ja jatkamaan tätä
kokemusta vielä ensivuonna. Ja jos koti-ikävä iskee,
sveitsiläisen suklaan avulla saa aivan varmasti lievennettyä ikävän oireita.

Fuksisitsit

Teksti: Alina Salmi
Kuvat: Niklas Luukkanen
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Ensikosketus sitseihin
Olin joskus kuullut juttua, että sitsit tarkoittavat jonkinlaista akateemista pöytäjuhlaa, jossa nautitaan ruuasta
ja juomasta sekä lauletaan paljon. Tämä kuvaus sitseistä kuulostaa hyvältä, mutta ei kuitenkaan mitenkään
häikäisevän huikealta. Onneksi me fuksit saimme syksyn aikana kuulla hehkutusta (ja vähän myös pelottelua) tulevista fuksisitseistä ja vähitellen odotukset nousivat korkeuksiin.

toisen tauon odottaminen sen sijaan tuntui ikuisuudelta,
kun nestemäisestä tarjoilusta oli tullut nautittua jonkin
verran. Yhtäkkiä muutaman meidän pöydän tyttöjen katseet kohtasivat ja tämä oli merkki siitä, että nyt on uhmattava toasteja ja yritettävä mukamas huomaamattomasti
nousta pöydästä ja hiippailla vessaan. Juuri kun pääsimme takaisin paikoillemme, ilmoitettiin seuraava tauko
alkaneeksi. Niinpä tietenkin.
Toasteina toimivat fuksikapteenimme jakoivat tapansa
mukaan sääntöjä uhmanneille fukseille rangaistuksia.
Muun muassa ei-niin-tyylikkäästi myöhästyneet nimeltä
mainitsemattomat fuksit pääsivät esittämään meille
huikeita pantomiimiesityksiä. Illan pimetessä ja lasien
tyhjentyessä tunnelma vapautui hetki hetkeltä ja useat
fuksit uskaltautuivat jopa tekemään aloitteita. (Tässä vaiheessa kyse oli kuitenkin vain laulun aloittamisesta.)

Alussa meno oli melko rauhallista...
Lokakuun alussa Facebookiin ilmestyi kutsu tapahtumaan nimeltä ”Indecsin fuksisitsit” ja tästä alkoikin sitten
spekulaatiot tulevista Halloween-teemaisista sitseistä.
Meitä fuksityttöjä tietysti mietitytti erityisesti, miten sinne
pitäisi pukeutua. Sosiaalisen median mukaan pukukoodi oli oranssi/musta kun taas jonkin lähteen mukaan
myös esimerkiksi kurpitsa olisi ollut hyvä pukuvaihtoehto. Vaatekriisistä kuitenkin selvittiin ja eräänä synkkänä lokakuisena torstai-iltana löysimme tiemme Zipiin
muiden sitsaajien joukkoon.
Yleisen häsläyksen ja sähellyksen jälkeen löysimme
omat paikkamme ja saimme tutustua pöytäseurueeseemme. Onneksi vieressäni istui monet sitsit kokenut
wanhus, joka johdatti meidät kokemattomat pikkufuksit
sitsaamisen makuun ja kertoi heti alkuun lyhyen oppimäärän sitsaustavoista. Kohta sitsit pyörähtivätkin kunnolla käyntiin, kun illan toastit Jukka ja Nikke pääsivät
ääneen ja kertoivat lyhyesti sitsien säännöistä ja illan
kulusta.

Mutta kyllä se siitä sitten lähti :p
IKInäMUISTa(OIN)EN ilta ei kuitenkaan jäänyt vain fuksisitseihin, vaan jatkui vielä useita tunteja Halloween-kolmioiden merkeissä. Koska illan hämäryys oli verrannollinen
muistikuvien hämäryyteen, voidaan kolmioiden tunnelmat kuitata kahdella sanalla: Hauskaa oli! Kokonaisuudessaan fuksisitsit olivat aivan loistava ja opettavainen
kokemus. Nyt minäkin tiedän, millaista on sitsaaminen
(sanainkuvailemattoman huikeeta), millaisia ovat indecsläiset (mahtavia huipputyyppejä) ja miksi pöydässä on
myös vesikannu (myös veden juominen on sallittua ja
jopa suositeltavaa). Seuraavia sitsejä odotellessa!

Sitsatessa aika kului nopeasti hyvässä seurassa laulaen sekä juomasta (ja ruuasta) nauttien. Jopa ensimmäinen tauko tuntui tulevan ihan liian nopeasti, mutta
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Berliinin muureilla
Moro köyhille ja myös Väliaholle! Ja terveiset myös
Berliinistä kummallekin säädylle. Lensin tänne syyskuun alussa aikomuksenani ottaa kaupunki haltuun,
opiskella sopivasti ja pitää hauskaa. Nyt kolmen
kuukauden jälkeen kaksi kolmasosaa tavoitteista on
saavutettu ja enää täytyy suorittaa kurssit. En halua
täyttää armoitetun Infactomme sivuja tylsillä jutuilla,
joten jätän perusasioiden käsittelyn minimiin. Kerron
mieluummin asioista, jotka ovat minusta olleet kiinnostavia. Jos haluatte tietää lisää opiskelusta, asumisesta tai byrokratian kiemuroista, niin ottakaa yhteyttä
ja kysykää.

”kyllähän tämä vähän Eurasta poikkeaa!”
En oikeastaan tiedä, miksi tulin vaihtoon Berliiniin.
Osaltaan se oli sattumaa ja osaltaan kai halusin maalaispoikana päästä kokemaan, millaista on asua maailmanluokan metropolissa. Ja kyllähän tämä vähän
Eurasta poikkeaa! Sokerijuurikkaita ei näy missään!
Mielestäni Berliini tarjoaa vaihtokohteena oivan vaihtoehdon opiskelijalle, jota ei syystä tai toisesta kaukomaiden eksotiikka kiinnosta. Positiivisia puolia ovat
hyvät mahdollisuudet saksan kielen opiskeluun, kustannustehokkuus ja suurkaupungin tarjoamat loputtomat mahdollisuudet. Varsinkin Berliinin yöelämä
on yllätyksiä täynnä. Berliini on monissa vertailuissa
rankattu Euroopan parhaimpien bilekaupunkien joukkoon, eikä suotta. Miinuksia taas ovat tietty eksotiikan
puuttuminen ja se, että Berliinin teknillinen yliopisto ei
ole varsinaisesti mikään huippukoulu. Hyvää saksalaista keskitasoa kuitenkin. Eksotiikkaakin kaupungista kyllä löytyy, sillä Berliini on ehdottomasti Saksan
ei-saksalaisin ja selvästi Saksan turkkilaisin kaupunki.
Berliinin 3,6 miljoonasta asukkaasta noin 15 % on eisaksalaisia. Lisäksi täällä asuu valtava määrä toisen
tai kolmannen sukupolven maahanmuuttajia. Tämä
15 % myös näkyy ja kuuluu vahvasti katukuvassa.
Syyslukukausi alkaa Saksassa vasta lokakuun puolessa välissä. Tulin tänne kuitenkin jo puolitoista
kuukautta aiemmin, koska koulumme tarjoaa kaikille
vaihto-opiskelijoille mahdollisuuden osallistua maksulliselle kolmen viikon intensiivikielikurssille. Arvelin, että kielikurssi saattaisi olla minulle hyödyllinen.
Olihan viimeisestä vuonna 2007 suoritetusta saksan
kurssista kuitenkin vierähtänyt jo tovi. Lisäksi minulla
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oli vielä tuoreessa muistissa jatkuvat kielelliset nokkakolarit Indecsin vuoden takaisella Eurooppa-exqulla. Sivuhuomautuksena, että Darmstadtissa kaljan tilaaminen
kioskista onnistuu fraasilla ”Ein Bisse, bitte!” Kielikurssi
oli kuitenkin hyvä, ja suosittelen sitä ehdottomasti kaikille,
jotka tänne tulee. Siellä opin fraasin, jolla tarjoilija tuo
oluen ja myös muita hyödyllisiä fraaseja, joilla tarjoilijan
saa tuomaan muita asioita. Oppimisen lisäksi kielikurssi
on loistava paikka tutustua muihin vaihto-oppilaisiin ja
päästä mukaan kuvioihin. Me ollaan oltu kielikurssiporukan kanssa paljon yhteyksissä vielä kurssin jälkeenkin.
Me lanseerattiin Internationales Abendessen –konsepti,
jossa jokainen järjestää vuorollaan illanvieton oman
maansa tunnelmassa asiaankuuluvien ruokien ja juomien kera. Suomalaisessa illassa syötiin karjalanpaistia
ja juotiin salmaria. Tai no, jälkimmäiseen ei moni yrityksestä huolimatta pystynyt.

Saksalainen jono (suora)

Kielikurssin aikana oli myös hyvin aikaa järjestellä joukkojaan pitkittyneeksi asemasodaksi kääntyneessä byrokraattisessa väännössä, jonka tavoitteena oli saada TU
Berlinin opiskelijakortti kouraan ja ilmoittautuminen yliopistoon hoidettua. Kuvittelin ilmoittautumisen hoituvan
blitzkrieg-hengessä nopeasti kertarysäyksellä, mutta
loppujen lopuksi siihen meni reilu kuukausi, ennen kuin
virkailija minulle kortin myönsi. Ensimmäinen haaste prosessissa oli kämpän löytäminen. Ilman vuokrasopimusta
ei kouluun ilmoittautuminen ole mahdollista. Koulu tarjosi
minulle kesällä huonetta opiskelija-asuntolasta, mutta
kieltäydyin, koska arvelin paikallisväestön kanssa asumisen olevan kymmenen muun vaihto-opiskelijan kanssa
solussa sekoilemista opettavaisempi kokemus. Kämpän
haussa minulle tuli yllätyksenä paikallinen tapa järjestää
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”casting”-tilaisuuksia,
joissa
talon asukkaat etsivät itselleen
uutta kämppistä. Joskus ”castingit” ovat kuin työhaastatteluita, joissa asukkaat istuvat
pöydän takana ja kyselevät
hakijalta kysymyksiä, välillä
taas kaikki hyväksytyt hakijat kutsutaan nykyisten asukkaiden järjestämiin bileisiin ja
bileiden päätteeksi parhaiten
bilettäneelle hakijalle tarjotaan
huonetta. Oman asuntoni löysin lopulta Pohjois-Berliinistä,
lähinnä maahanmuuttajien kansoittamasta kaupunginosasta.
Täällä tutalaisen on hyvä olla.
Naapurissani on katolinen
kirkko ja kirkon tornissa roik- Moro Köyhille!
kuva mahtava kultakello on
arviolta 20 metrein päässä huoneestani, joten tunnelma
käy välillä siinä määrin hengelliseksi, että rappaukset
tippuu katosta. Kämppikseni Ofri on Israelista, hän on
32-vuotias, soittaa sinfoniaorkesterissa ja treenailee päivät pitkät kontrabasson kanssa. Vaikka joku minut tunteva voisi väittää, että meillä kahdella ei ole kauheasti
yhteistä, niin me tullaan kyllä erinomaisesti juttuun.

”Jonoja näkee muuallakin -....- mutta ei koskaan häröpalloja”
Ilmoittautumisprosessin toinen vaihe oli ilmoittautuminen kaupungin meldestelle-nimiselle virastolle. Jokaisen
Berliinissä pidempään oleskelevan on ilmoittauduttava
meldestellessä. Täällä törmäsin ensimmäistä kertaa
erääseen perisaksalaiseen ilmiöön, joka minua on täällä
monet kerrat askarruttanut ja välillä jopa huvittanut. Meldestellen ovelta alkoi pitkä kiemurteleva jono, joka jatkui pihan poikki aina kadulle saakka. Eikä siinä mitään
että on 40 metriä pitkä jono, mutta täällä jengi oikeasti
nauttii jonossa odottamisesta. Olen varma, että siellä
meldestellen pihallakaan osalla ei ollut mitään asiaa itse
virastoon. He eivät vain pystyneet hillitsemään itseään
nähdessään niin pitkän jonon. Samanlaisia jonoja näkee
muuallakin: koulun opintotoimistolla, Döner-kioskilla tai
valokuva-automaatilla. Jonot voivat olla viivasuoria tai
kiemurtelevia, mutta ei koskaan häröpalloja. Joskus
jos jonon lähettyvillä on penkkejä tai tuoleja, voi syntyä
erikoisjono, joka kiemurtelee penkkien läpi. Tällöin osa
jonottajista istuu penkillä ja jonon liikkuessa eteenpäin
ensimmäisellä penkkipaikalla istuva nousee jonottamaan

seisomapaikalle, ja kaikki muut
penkkipaikoilla jonottavat siirtyvät
yhden istumapaikan eteenpäin,
ja näin yhdelle innokkaalle häntäpään jonottajalle vapautuu paikka
penkin päästä.
Sain ilmoittautumisen lopulta hoidettua kunnialla ja pääsin aloittamaan oikeat opinnot. Kiinnostavia
kursseja löytyi riittävästi ja joitain
poikkeuksia lukuun ottamatta
kurssit ovat olleet laadukkaita.
Itse koulunkäynti täällä ei poikkea
mitenkään hirveästi suomalaisesta mallista. Merkittävin ero on
ehkä, että täällä opettajat luetuttavat oppilailla paljon enemmän
aihepiirin artikkeleita ja tutkimuksia kuin Suomessa. Yleensä ennen
jokaista luentoa annetaan artikkeli, joka opiskelijoiden
oletetaan lukevan ennen luennolle tulemista. Tämä on
mielestäni ihan hyvä ja toimiva malli. Mieluummin niitä
artikkeleita lukee, kuin yrittää tihrustaa luentokalvoja.
Tenteistä en osaa vielä kauheasti sanoa, koska ensimmäinen tentti on vasta tulevalla viikolla. Sen verran olen
kuitenkin selvittänyt, että kyllä siellä salissa kiire tulee.
Jostain kumman syystä täällä on käytössä Suomen alaja yläasteelta tutut 45 minuutin tentit. Kolmeen laajaan
esseekysymykseen vastaaminen 45 minuutissa ei jätä
kauheasti sijaa pohdiskelulle.
Ei tämä summa summaarum ole paska paikka ollenkaan.
Mukavaa joulunodotusta Indecsille ja myös Väliaholle!

Plussat
Saksan kieli
Kustannustehokkuus (lennot, eläminen)
Yhteydenpito Suomeen Helppoa
Aito Eurooppalainen metropoli
Kansainvälinen tunnelma
Mielenkiintoinen historia
Berliinin yö

Miinukset
Ei kovin eksoottinen
TUB ei varsinaisesti mikään huippukoulu
Sää

25

26
Sukulaissitsien jatkot

Päätoimittaja lupasi tissit kiltalehteen, ole
Jukka hyvä! (kirjoita URL täydellisenä tietokoneen selaimeen, puhelin ei välttämättä osaa aukaista linkkiä oikeasta kohdasta
2:47)

Sveitsiläistä tunnelmaa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Vares 2
Sooloilua
Häjyt
Forrest Gump
Scareface
Gladiaattori
Dark Night
Uuno Turhapuro - Pisnismies
Full Metal Jacket
Fight Club
Monty Python - Holy Grail
Kill Bill Vol. 1
Gone in 60 seconds
Braveheart
Shawshank Redemption
Green Mile
Uuno Turhapuro -Huikeat poikamiesvuodet
maaseudulla

Leffavisan oikeat
vastaukset
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Making a lasting impact,
not a quick impression.
Summer trainee opportunities
A better world begins with you at www.abb.fi/kesatyo
You find us also at www.facebook.com/ABBUralle

Our project.
Your legacy.

The thrill of real
challenges
At McKinsey, your work will be meaningful
and future-defining. Purposeful, creative,
and original. We bring new perspectives.
We conduct revealing analyses. We
possess deep expertise. Together we
are shaping the way industries work.
The McKinsey Helsinki office is
looking for outstanding Master’s
degree candidates for management
consultants (Junior Associate). We
hire exceptional people with excellent
capabilities. We look for great potential
in problem solving, leadership, drive,
and interpersonal skills.

To learn more about our work,
people, and career options visit

With any questions, please contact
Mira Svedholm,
mira_svedholm@mckinsey.com
or +358 9 6157 1728.
You can send your application
anytime, already before
online application at

