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Teksti: Jenni Karjalainen

Pääkirjoitus

Uusia tuulia
Vuoden alussa tehdään usein lupauksia ja aloitetaan
uutta. Kalenteri täyttyy harkkatöiden deadlineista, liikuntavuoroista ja erilaisista tapahtumista. Uuden vuoden
kunniaksi on tavoitteena aloittaa opiskelu uudella innolla,
päästä kesäksi rantakuntoon ja osallistua kaikkiin kiinnostaviin tapahtumiin sekä saada ajoissa hyvä kesätyöpaikka. Näin maaliskuussa toiminta näiden tavoitteiden
saavuttamiseksi alkaa olla joko kokonaan unohdettu,
uudelleen aloitettu tai vaihtoehtoisesti kaikkien tavoitteiden saavuttaminen ja hommien hoitaminen on johtanut
täydelliseen väsymiseen.

vaihdossa olleelta sekä TIMESiin osallistuneilta. Toivottavasti mielenkiintoista luettavaa riittää.
Valitettavasti haastepalstalla tapahtui tiettävästi Infacton
historian ensimmäinen kerta, kun haastettu yksinkertaisesti kieltäytyi kirjoittamasta. Siksi toimin tällä kertaa
itse haastajana ja toivon vakaasti, että perinne ei katkea,
vaan jatkossa haastetut ottavat kunnialla vastaan heille
annetun tehtävän. Haastankin nyt Ida Levonin muodostamaan sressikäyrän vuosijuhlavalmisteluista ja analysoimaan sen muutokset seuraavassa lehdessä.

Itselläni tilanne on lähinnä jälkimmäistä. Vuoden alussa
tuntui, että kyllähän minä saan helposti kirjoitettua kandin, lähetettyä kesätyöhakemuksia, käytyä treeneissä
ja toimitettua kiltalehteä sekä pääsen osallistumaan
kevään mittaan eri tapahtumiin. Näin periodin lopussa
tilanne ei yllättäen tunnukaan enää yhtä helpolta ja
yksinkertaiselta. Vaikuttaa nimittäin siltä, että alun perin
hyvästä aikatauluttamisesta huolimatta tämä lehti ilmestyy hieman myöhässä, kesätyöpaikasta ei ole tietoa ja
futsalkausikin päättyi mitalin sijasta viidenteen sijaan.
Onneksi kaikki ei kuitenkaan ole niin huonosti kuin ensin
näyttää. Joskus pitää vain miettiä asioita uudelta kannalta
ja stressata vähän vähemmän. Viimepäivinä aurinko on
taas alkanut herättää aamulla ja valaissut luku- ja kirjoituspäiviä - edes sieltä ikkunan takaa. Tentit on saatu
tehtyä ja kyllä ne harkkatyötkin lopulta valmistuvat.
Tämäkin lehti on vihdoin teidän luettavananne. Edellinen
päätoimittaja käski varata ensimmäiseen taittoon aikaa,
mutta en tajunnut sen olevan näin paljon tai sitten vain
olin erityisen hidas. No, toivottavasti oppimiskäyrä toimii
ja seuraava taitto sujuu jo helpommin, jotta te saatte seuraavan lehden luettavaksenne ennen kesälomia.
Tästä lehdestä voitte kuitenkin ensin lukea Indecsin aktiivisesta talvesta wanhojen hallitusten sitseistä kyykkäkarsintoihin ja toimitusjohtajien tenttaamisesta yrityspäiviin.
Lisäksi saatte kuulla kuulumisia muun muassa alumnilta,

Julkaisija ja kustantaja:

TTY:n tuotantotalouden kilta Indecs
indecs-hallitus@indecs.info
Päätoimittaja ja taittaja: jenni.karjalainen@tut.fi
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Aurinkoista kevättä toivottaen,
Jenni Karjalainen
Tuotantotalouden kilta Indecsin päätoimittaja 2013

Painopaikka: Juvenes Print TTY, Tampere
Painomäärä: 60 kpl
www.indecs.info

Kannen kuvat: Niko Siltanen
12. maaliskuuta 2013
Tampere, TTY

Puheenjohtajan palsta
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Teksti: Jesse Kivilä

Puheenjohtajan palsta
Aivan aluksi haluan kiittää kaikkia äänestäjiäni, joidenka
ansiosta olen saanut tämän vastuullisen tehtävän ylläpitää tätä palstaa. Valta on nyt killassamme vaihtunut
isältä pojalle. Joku saattaa havaita tässä Pohjois-Korean
meininkiä, mutta valitettavasti en ole vielä ehtinyt toimimaan tutorina. Niinpä Dynastia katkennee tähän, mikäli
en innostu hankkimaan jälkikasvua.
Ennen kuin tämä menee jaaritteluksi, haluan kertoa teille
kiltalaisille lyhyen tiivistelmän Indecsin neljännesosavuosikatsauksesta. Arvioimme, että ROI-% on pysynyt
mittaamattoman korkeana ja kehittämmekin jatkuvasti
uutta mittaristoa tilanteen seuraamiseksi. Muutosjohtaminen on ollut Q1 luonnetta määrittävä tekijä. Tahtotilana on ollut tiimin henkilösynergioiden syventäminen
flown saavuttamiseksi. Tämän jälkeen keskeiset johtohahmot pyritään jalkauttamaan organisaation etulinjaan.
Tulokulma vuoteen 2013 on tuttu, eli pyrimme jatkossa
entistäkin parempaa lisäarvon tuottoon sidosryhmillemme. Lisäksi pyritään lisäämään brandimme tunnettuvuutta, tarvittaessa kyseenalaisinkin keinoin, kuitenkin
lain ja säädösten puitteissa toimien. Sen sijaan normit
tuhotaan tarpeettomina.

minen. Kun tähän päälle lisää vielä kaikki tapahtumat,
on tekemistä varsin riittävästi. Onneksi minun ei tarvitse
tehdä tätä yksin vaan minulla on tukenani aikaansaava
hallitus ja runsaasti aktiivisia kiltalaisia.
Toiveeni vuodelle 2013 on, että kiltamme jäsenistö tulee
jälleen näyttämään, että vaikkemme ole jäsenmäärältämme suurin, olemme taatusti se aktiivisin, äänekkäin
ja näkyvin porukka. Luotto teihin on kova.

Teemu Viljamäki
Tuotantotalouden kilta Indecsin pj 2013

Vaikka killan hallitus on tänä vuonna poikkeuksellisen
nuori, niin innokkuutta tehtävien hoitamiseen tuntuu riittävän sitäkin enemmän. Lisäksi meillä nuorilla on huomattavasti enemmän aikaa harrastustoiminnalle kuin
teillä kehäraakeilla. Meitä ei vielä työt, työllistyminen,
valmistuminen, koulu, harrastukset ja lihominen harmita,
vaan olemme nuoria, komeita ja energisiä.
Killassa riittää jälleen monia projekteja, joihin toivomme
apua tarvittaessa myös muilta kuin hallituslaisilta. Varsinkin osaavat neuvot sekä asiallinen ja rakentava palaute
tulevat aina tarpeeseen. Matrikkeliprojektin loppuunvienti tulee olemaan alkuvuoden isoimpia projekteja.
Niinikään osaaville taittajille on töitä kyseisen projektin
tiimoilta. Killan merkkiohjesääntöä pyritään uudistamaan kevätkokoukseen mennessä, ja tässä mielipiteet
varsinkin vanhemmalta kaartilta ovat tervetulleita.
Käynnissä on myös Mallaksen korjaaminen, uusien nettisivujen hankinta, UlkoExqun suunnittelu, 27. vuosijuhlien valmistelu sekä killan talouden seurannan uudista-

5

infacto ... I/13

Teksti ja kuvat: Tuomas Hirvonen

Hallopedin kynästä

Muutosten vuosi alkoi
Vuosi 2013 on pyörähtänyt käyntiin ja on jo tuonut koulutuspoliittisella saralla useitakin uudistuksia. Opiskelijoille
näkyvin muutos on ollut teknis-taloudellisen tiedekunnan
ja rakennetun ympäristön tiedekunnan yhdistyminen.
Uusi tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunta ei kuitenkaan tuo mukanaan suuria mullistuksia yksittäisen
opiskelijan elämään vaan uudistus on pääosin hallinnollinen.

koulutuspoliittiset murheensa esille ja tarttuisivat hallopedeja hihasta, sillä toimimme teidän edunvalvojinanne
ja edustajinanne yliopiston hallinnossa. Vanha sanonta
kertoo, että kysyvä ei tieltä eksy ja lupaan itse tehdä
kaikkeni löytääkseni noihin kysymyksiin vastaukset.

Selvästi näkyvämpi muutos on helmikuun alussa vahvistetut uudet tutkintorakenteet ja niistä seuranneet
kurssimuutokset. Taustana mainittakoon, että tutkintorakenteiden uudistuksen lähtökohtana on ollut valtiovallan
ohjaus, jonka tavoitteena on muokata tutkintojen rakennetta ja opiskelijavalintaa, että opiskelijat siirtyisivät nuorempina työelämään. Vaikka vanhat opiskelijat saavat
jatkaa entisellä tutkintorakenteella kolmen vuoden siirtymäajan puitteissa, tulee uudistus vaikuttamaan myös
heidän opintoihinsa muuttuvien kurssien muodossa.
Teollisuustalouden laitos selvisi kurssimuutosten osalta
varsin vähällä ja melkein kaikkiin vanhoihin kursseihin suorat vastaavuudet uusilla kurssikoodeilla. Vanhat
TETA-xxxx -malliset koodit muuttuvat elokuusta alkaen
muotoon TTA-xxxxx, mutta kurssien nimet säilyvät käytännössä ennallaan. Tässä kannattaa toki huomioida,
että vaikka pääaineesi kursseissa ei tapahdukaan muutoksia, voivat sivuaineesi kurssit muuttua. Johtavana
ajatuksena on kuitenkin pyritty pitämään, että nykyisiin
opiskelijoihin alussa kohdistuvat muutokset olisivat mahdollisimman vähäisiä.
Ari ja Elina kirjoittavat viime vuoden viimeiseen Infactoon
varsin kattavan artikkelin tulevista tutkinto-ohjelmista,
joten en paneudu liikaa niihin. Tutkintorakenneuudistuksen aikataulussa helmikuun kohdalle on merkattu
siirtymäkauden ohjeistuksen ja opiskelijoiden ohjausmateriaalin saattaminen valmiiksi, joten infoa myös yliopiston suunnasta on odotettavissa lähikuukausien aikana.
Tähän kuuluvat muun muassa uusien DI-pääaineiden
tarkka kurssitarjonta sekä uuden teknis-taloudellisen
kandidaatin tutkinnon kurssisisältö.
Tähän vuoteen kulminoituu monia jo pidempään suunniteltuja muutoksia ja ne tulevat varmasti herättämään
kysymyksiä opiskelijoissa. Tuoreena hallopedina toivonkin, että opiskelijat toisivat rohkeasti nämä kysymykset ja
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Tuomas Hirvonen

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.

Alumnin kuulumisia
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Teksti ja kuvat: Johannes Mamia

Alumnin kuulumiset
Vuoden ensimmäisessä Infactossa saamme
kuulla vuonna 2006 fuksivuottaan viettäneen
ja reilu vuosi sitten valmistuneen Johannes
Mamian kuulumisia pääkaupunkiseudun sillanpääasemalta.
Terveiset lukijoille Helsingistä! Valmistuin 2011 joulukuussa tuta-DI:ksi, ja työskentelen nykyisin Metson
Automaatio-segmentin kymmenhenkisessä Business
Development -funktiossa nimikkeellä Business Analyst,
Strategic Development (luit oikein, 39 merkkiä). Venttiileitä, prosessiautomaatiojärjestelmiä, mittalaitteita ja
palveluita toimittava Automaatio oli vuonna 2012 859
miljoonan euron liikevaihdolla pienin Metson kolmesta
itsenäisestä segmentistä, mutta samalla erittäin mielenkiintoinen työnantaja kunnianhimoisesti kasvavana
ja monia teollisuudenaloja palvelevana toimijana. Oma
tonttini koostuu pääasiassa strategisten kehitysprojektien, vuosittaisen strategiasuunnittelun sekä yrityskauppahankkeiden eri vaiheiden parissa työskentelystä; ja
lisäksi osallistun kilpailija- ja markkinaseurantamme toimintaan sekä kehitykseen. Työ on lähes täysin projektimuotoista, joten tyypillisestä päivästä voi todeta vain,
että Excel ja PowerPoint aukeavat aamulla ja sulkeutuvat kun on sen aika.

tehtävissäni A-Katsastus-konsernin controllerina. Suurimmiksi täydennettäviksi alueiksi ovat jääneet kansantalous sekä yrityskauppoihin liittyvät laki- ja sopimusasiat.
Vastaaviin tehtäviin pyrkivälle opiskelijalle painottaisin,
että jo opiskeluaikana on syytä oppia ymmärtämään eri
teollisuudenalojen ajureita mahdollisimman hyvin, ja että
se tapahtuu lähinnä numeroiden kautta ja ulkomaista
talouslehdistöä seuraamalla.
Toimin itse Indecsissä pilkkitoimarikautta lukuun ottamatta lähinnä joka paikan hang-aroundina, mutta lähes
koko opiskeluajan eri tehtävissä Talouskerho Markassa.
Molempien alumnien suhteen Helsingin-pää on epämuodollinen, mutta aktiivinen, joten yhteydet kiltalaisiin pysyvät yhä. Tästä Wapusta tullee tosin työsyistä ensimmäinen ei-tampereelainen.

Seuraavaa lakinkäyttötilannetta odotellessa!
Johannes Mamia

Alumnikuulumisiin on perinteisesti jaariteltu latteuksia
opiskeluaikana opittujen taitojen hyödyntämisestä myöhemmässä elämässä, eikä tämä kirjoitus tee poikkeusta,
koska käytössä on vanha kunnon Viimeisen Illan Ihme®
– tällä kertaa tosin hyvästä syystä. Palasin juuri neljän
entisen ja nykyisen indecsiläisen kanssa viikon reissulta Alpeilta, jolla olin hämmästyksekseni matkan ainoa
helsinkiläinen. Pääkaupunkiseudun sillanpääasemaan
kuuluu pian jo neljännes 2006-vuosikurssista, ja vuotta
vanhempien määrää arvioimalla osuus varmaankin vielä
kasvaa. Vaikka työmarkkina on nyt nihkeä ja yt-neuvotteluista selviytyminen osa vaadittavaa ammattitaitoa,
fiksuille tutalaisille on näyttänyt edelleen löytyvän hyviä
paikkoja viimeistään pienen odottelun jälkeen.
Ammattisubstanssin suhteen olen päässyt soveltamaan
opintorekisterin sisältöä miellyttävän laajasti. Strategian,
rahoituksen ja laskentatoimen kolmio viitekehyksineen
on jatkuvassa käytössä, ja lisäksi energia- ja ohjelmistotekniikan sivuaineet ovat olleet hyödyllisiä monissa hankkeissa – ohjelmistotekniikka erityisesti aikaisemmissa
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Teksti ja kuvat:
Olli Siren ja Mikko Virtanen

yrityspäivät

Yrityspäivät
pähkinänkuoressa
Missasitko yrityspäivät? Ei hätää! tiivistimme
yrityspäivien kaiken annin seuraavaan artikkeliin. Testiryhmämme keräsi yrityspäivviltä kaiken mikä irtosi ja karkkien syömisen jälkeen
käteen jäi tukku kuulakärkikyniä. Analysoimme
kynien ominaisuuksia ja järjestimme sen perusteella yrityspäivien yritykset järjestykseen.
Arvosteluperusteet
Arvostelimme kunkin kynän ominaisuuksia selvitä arkipäivän haasteista tieteellisesti validien standardien
mukaan. Testeissä ilmeni oletettua suurempia eroavaisuuksia kynien laadussa. Suuri pettymys oli OMXH:n
pikajunan KONE Oyj:n edustuskynän suorituskyky.
Kynän desing on nähty hieman turhan useiden pikkupuljujen mainoskynissä. Kynä vaikuttaa porukasta selvästi
halvimmalta. Kieliikö tämä siis jotain Koneen nykytilasta?
Myimme osakkeemme tämän huomion perusteella. Massasta laadukkaalla olemuksellaan poikkesi työnvälitysfirma Eilakaislan piirtoväline. Myös TEK:n ja M-Filesin
kynät erottuivat joukosta positiivisesti. Erityista huomiota
kiinnitimme Wärtsilän ja Yaran kynien samankaltaisuu-

8

teen. Onkohan tämä merkki tulevasta yritysfuusiosta?
Selkeästi suurimman panostuksen kynän printtiin on
laittanut Barona, jonka kynä oli graafisesti valovuoden
muita edellä. Onkohan Henalla ollut näppinsä pelissä?

Toimialuetestaus
Testasimme kynien toimivuutta eri lämpötiloissa. Tämä
ominaisuus on kynille erityisen tärkeää pohjolan vaihtuvissa olosuhteissa. Toteutimme testin kylmentämällä
kynät -20 asteisiksi pakkasessa, jonka jälkeen teimme
piirtojälkikokeen. Tämän jälkeen lämmimme kynät saunassa + 110 asteisiksi ja toistimme piirtojälkikokeen.

Kestävyystestaus
Valmistimme robotin kynien kestävyysominaisuuksien
testaamiseen. Robotti piirsi kynillä viivaa 20 metrin
minuuttivauhdilla. Annoimme robotin käydä 14 tuntia.
Yöllä oli hieman vaikeaa saada unta, koska tulokset
jännittivät suunnattomasti ja kone piti hirveää meteliä.
Teimme myös pudotus- ja törmäystestejä. Testin yllätyksenä tuli Yaran ja Wärtsilän kynän eroava tulos.

infacto ... I/13

yrityspäivät

Testejä suoritettiin eri lämpötiloissa.

TOP 3
Eilakaislan akilleen kantapää oli selkeästi piirtojälki,
jonka tuloksesta testaajat ällistyivät. Piirtojälkeä ei ollut.
Ainoastaan lämmittämällä Eilakaislan kynää tunnin ajan
100 asteisessa saunassa, sillä on mahdollisuus piirtää,
mutta piirtojälki oli silloinkin huonoimpia. Arvostelimme
kynän silti joukon parhaaksi. Toiselle sijalle ylsi Tekniikan
akateemisten kynä. TEK:n kynä ylsi Eilakaislan kynän
kanssa tasapisteille, mutta tuomarineuvoston päätöksen

ja pienen lahjonnan jälkeen jäi juuri ja juuri toiselle sijalle.
Kynän laatu oli kauttaaltaa hyvää ja mikä tärkeintä, kynä
ei tuntunut halvalta. Viimeisen pallisijan nappasi itselleen
M-filesin kynä. Kynän suunnitteluun ei selvästi ole käytetty liikaa T&K tunteja, mutta kynän laatu oli kauttaaltaan hyvä. Testin huonoin oli Nokian renkaat.

Piirtojälkitestin tulokset
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Teksti: Arttu Hujanen
Kuva: Teemu Viljamäki

Räppisitsit

NesuBoomin Räppisitsit
feat. Indecs
NesuBoomi kutsui Indecsin mukaan toisen periodin tenttiviikolla järjestetyille Räppisitseilleen. Indecs lähetti paikalle katu-uskottavimman rähinäremminsä Arttu ”Daddy”
Hujasen, Jaakko ”Mama” Nurkan ja Teemu ”Baby” Viljamäen. Koska sitsit osuivat sopivasti päällekkäin Artun ja
Jaakon saksan tentin kanssa, päätettiin toteuttaa näyttävä myöhäinen sisääntulo. Puoli tuntia sitsien alkamisesta Teemu kilisytti maljaa ja ehdotti, että sitsit voidaan
aloittaa nyt. Sitten hän aloitti Livet är härligt -kappaleesta
tutun taputuksen, jonka saattelemina Arttu ja Jaakko räppäsivät tiensä sisään Sorin Klubille.

”Indecs on messis, kylterit on messis, nää on
NesuBoomi sitsit”
Kylterit ympäri Suomen (Nesu on pohjoismaalainen kylterijärjestö, Suomessa Nesun sitseillä kiertävät lähinnä
Suomen kylterit) innostuivat räppisisääntulosta ja kehittämämme ”Indecs on messis, kylterit on messis, nää
on NesuBoomi sitsit”-säkeistö upposi juhlivaan ghettokansaan. Energisen shown jälkeen toastit olivat niin
hämmentyneitä, että meinasivat unohtaa punishmentin
myöhästymisestä. Kansanäänestyksen jälkeen punishmentiin kuitenkin päädyttiin ja Arttu ja Jaakko ottivat
break dance -skaban pyörien ja kierien Freestylerin tahtiin. Kun punishment oli ohi, pääsivät sitsit lopulta alkamaan koko Indecsin osaston osalta.

Sitsit muistuttivat monelta osin teekkareiden sitsejä pienin eroin (mm. samling, … på bordet ja väärin laulettu
Shoe maker). Näistä mainittakoon erityisesti Indecs på
bordet, jossa kylterit halusivat nähdä meidän esityksemme. Muut kylterijärjestöt olivat valmistelleet karaokena porukalla mikkiin laulettavia kappaleita räppiteemalla. Koska olimme jo käyttäneet räppikortimme
sisääntuloon, päätimme näyttää kyltereille minkälaista
porukkaa tutalaiset ovat ja esitimme Hullun tutalaisen
ilman mikkiä (kuka nyt mikkiä lauluun tarvitsee?). Esitys
upposi yleisöön ja saimme raivokkaat Det var den bästa
-suosionosoitukset. Lisäksi saimme kiitosta ”ihailtavasta
riistokapitalisesta asenteesta”.
Sitsit sisälsivät juomista, laulamista ja pari kananugettia. Kaikin puolin sitsit olivat mukavan erilaiset mutta
tarpeeksi tutut teekkarisitseihin verrattuna. Tämä mahdollisti sen, että iskuryhmämme nautti kovasti sitseistä
ja myös kylterit pitivät meidän seurastamme. Tästä osoituksena kutsu ensi vuoden NesuBoomi-sitseille ja Boomin BeerPong Tournamentiin. Ottakaa siis chäänssi vastaan ja menkää nauttimaan kylterimeiningistä tilaisuuden
tullen. Loppujen lopuksi kylterit ovat meille ikään kuin
hengenheimolaisia - kuin humanistisen yliopiston versio
tutalaisista.

Arttu ”Daddy” Hujanen, Jaakko ”Mama” Nurkka ja Teemu ”Baby” Viljamäki
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TEK-palsta

Teksti: Niklas Luukkanen
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TEK-palsta
-OSA 7/63

Olet juuri lukemassa TEK-dekkarin seitsemättä osaa, jossa Aapo pyrkii selvittämään
päivän mittaista muistikatkoaan. Aapolle on
selvinnyt, että hän ei olekaan käynyt Tykkimäellä, toisin kuin hän aluksi luuli. Tamppi
Areenalta on kuulunut valtaisa räjähdys, jonka
johdosta Konetalon ovien sähkölukot ovat
sulkeutuneet. Hädissään Aapo yrittää ottaa
yhteyttä ulkomaailmaan radiopuhelimellaan,
jonka kiinalainen alkuperä aiheuttaa pelkoa
Viestintäviraston suhtautumisesta radioliikenteen häirintään.
Painan hädissäni tangenttia ja alan kutsumaan Lauria,
jonka tiedän kuuntelevan linjaa yötä päivää. Lauri vastaa välittömästi ja kertoo huomanneensa, kuinka aamun
posti on tänään ollut myöhässä kaksi ja puoli minuuttia tavallisesta. Tästä hän on päätellyt jonkin olevan
tänään menossa pahasti pieleen. Kun kerron tilanteestani koululta ja työmaalta kuuluneesta räjähdyksestä,
Lauri oivaltaa oitis, mistä on kyse. Hän kertoo, kuinka
TEK-Kyykkäliigaa varten on aloitettu sisähallin rakentaminen, sillä onhan jo korkea aika saada Tampereellekin ensimmäinen kyykkähalli. Tämän avulla Oulun ja
lappeen Rannan dominointi kyykän saralla tulee loppumaan, kun harjoitteluolosuhteetkin paranevat. Keskeytän Laurin luennoinnin tulevassa hallissa vallitsevasta
kosteudesta ja sen vaikutuksesta kenttämiesten työhön
huomauttamalla, kuinka olen silti edelleen Konetalossa
vankina. Raatikainenkin on jo saanut tasattua hengitystään TARAKIN väliaikaisella kiltahuoneella käynnin
jälkeen ja käynnistänyt Korean vaihtovuottaan varten
syömäpuikko-harjoittelun, ja sen varalta, että niitä ei
käytetäkään, kertauksen haarukan ja veitsen käytöstä.
Laurin puhuessa minulle radiopuhelimen välityksellä,
kiltahuoneen valot ja sähkölaitteet sirisevät äänenpainojen tahtiin. Lauri neuvoo minua etsimään kiltahuoneelta pienimmän tähtipäisen ruuvimeisselin, sinitarraa ja palan paperia. Tämän jälkeen hän pyytää minua
astumaan kiltakäytävälle ja pysymään kaukana katosta
roikkuvista sähkö- ja verkkokaapeleista ja konttaamaan
varovasti ulko-ovelle. Ulko-ovella hän kehottaa minua
painamaan punaista ovenavauspainiketta ja… avaamaan oven. Tavarat, joita hän käski minun etsiä, olivat
vain tekemistä minulle, jotta rauhoittuisin ja kiinnittäisin
ajatukseni johonkin muuhun. Kiitän Lauria, joka kehot-

taa minua siirtymään ensimmäiselle väistötaajuudelle
ja palaamaan radiohiljaisuuteen. Kuulen, kuinka Lauri
aloittaa monologin foliohatun taitteluohjeista ja takaaajajien karistamisvinkeistä, minkä luulen päättyvän katkaisemalla virran radiopuhelimestani. Ääni kuuluu edelleen terävänä ja saan sen loppumaan vasta irrottaessani
laitteestani akun. Astuessani ulos huhuilen Raatikaista,
joka on ilmeisesti päättänyt jäädä jatkamaan itämaisia
harjoituksiaan.
Raittiissa ulkoilmassa mieleeni palaa tuo Sipposelle kuuluva Tykkimäen kuitti, kuinka se on voinut joutua minulle?
Johtolankojen mukaan en ole astunut Tykkimäelle matkanneeseen xq-bussiin, joten kuitin on täytynyt kulkeutua
minulle… Niin, missä tahansa Tykkimäen ja Tampereen
Keskustorin välillä, enhän edelläänkään voi olla varma
mistään muusta kuin siitä, että Sipponen ei muista nähneensä minua Tykkimäellä tai heidän bussissaan. Tätä
miettiessäni olen jo kävellyt etuparkille asti ja yhtäkkiä
huomaan silmäkulmastani, kuinka jokin lähestyy kovaa
vauhtia päätäni. Salamannopeasti nosta vasemman
käteni täydellisessä 90 asteen kulmassa eteeni, vedän
povitaskustani Teekkarin
Työkirjan ja kääräisen sen
kyynärvarteni
suojaksi.
Lähestyvä karttu kierähtää
kyynärvarteni ympäri, kartun kahvan viistäessä kasvojani. Huomaan kävelleeni ajatuksissani keskeltä
kyykkäpeliä ja poistaneeni
9 kyykkää, jonka johdosta
kuulen joukkueiden kovaäänistä kinastelua heiton
hyväksymisestä.
Kiitän hyvää tuuriani ja jatkan pohdintaa Tykkimäen kuitin päätymisestä lompakkooni. Otan uudelleen suunnan
kohti kotia Mikontalossa. Pyydellessäni anteeksi kyykänpelaajilta, huomaan kuinka kampusalueelle palautuu
sähköt ja hyytävä tilanne alkaa palautua ennalleen. Täysin varoittamatta viereiseltä kyykkäkentältä sinkoutuu
jotain kohti silmäkulmaani ja näen, kuinka elämäni alkaa
vilistä filminauhana silmieni edessä.
Jatkuu seuraavassa numerossa…
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Teksti ja kuvat: Karoliina Tuominen

Tutalainen Maailmalla

A bad day in Paris is still
better than a good day
anywhere else
Vietin viime syksyn vaihdossa Pariisissa täydellisten
kliseiden keskellä. Tavoitteenani oli tutustua ranskalaiseen kulttuuriin (tätähän kun en ole aiemmin tehnyt) ja
yksinkertaisesti saada kokemuksia. Nämä hyvin persoonalliset tavoitteet kuitenkin hieman muuttuivat, sillä
perillä selvisi, että opiskelua tulisi olemaan paljon. Noh,
kaikkihan on aina lopulta asenteesta kiinni ja kulttuurin
lisäksi opin ehkä (toivottavasti) myös uusia asioita koulun penkiltä.
Kouluni oli EPF École d’Ingénieurs eli yksityinen Grande
École, jolle ei löydy Suomesta vastaava laitosta. Opetustyylin vastine sen sijaan kyllä löytyy; peruskoulusta.
Lukukauden alussa oppilaat jaettiin ryhmiin valitun spesialisaation mukaan ja tämän saman ryhmän kanssa
opiskeltiin koko syksy. Opetusta oli maanantaista perjantaihin klo 9-17 ja läsnäolot olivat aina pakollisia. Luokkahuonekin pysyi samana, mitä nyt muutaman kerran
tunteja pidettiin ATK-luokissa. Kuulosta aika karulta
akateemiseen vapauteen tottuneelle, mutta rehellisesti
tykkäsin. Ainakin yksi uusi kokemus sekä paljon ystäviä
eikä pelkästään hyvän päivän tuttuja.

Yksi koulurakennuksista
Olettaisin mielelläni, että Pariisi alkaa olemaan minulle
tuttu kaupunki. Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Tarraudun helposti niihin kohteisiin joista pidän ja muutenkin hakeudun vain ympäristöön joka miellyttää. Tunnen
siis vain niin paljon kuin haluan tuntea. Toisin sanoen en
luultavasti pysty tarjoamaan vinkkejä esimerkiksi boheemeille taitelijasieluille, vaikka toisaalta, tuskin niitä tämän
lehden lukijakunnasta suuri määrä löytyykään.

Pieni osa Louvrea

12
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Tutalainen Maailmalla

Jardin du Luxembourg
Minulle Pariisin paras nähtävyys löytyy arjen tunnelmasta
ja kaikista niistä täydellisistä kliseistä, mitä siltä voi odottaakin. Ranskalaiset ovat äärettömän taitavia muokkaamaan arjesta luksusta. Siellä eletään patongilla, viinillä
ja kulttuurilla. Ihmiset ovat ylpeitä, hoikkia, hieman turhamaisia eivätkä stressaa ajankäytöstä, ravintoarvoista,
liikunnasta, eivät mistään. Ranskalaisiin verrattuna suomalaisissa on yhtä paljon karismaa kuin maalarinteipissä. Kyllähän väestöstä aina niitä iloisia poikkeuksia
löytyy, mutta yleisesti ottaen tämä on totta.
Tiedoksi siis vain kaikille, jotka ovat sanoneet minun vaikuttavan ranskalaiselta, että en ole sinnepäinkään. Stressaan ihan kaikesta ja vähän enemmästäkin enkä tunne
taidetta (tai siis osaa edes esittää tuntevani sitä). Täytyy
myös myöntää, että vaikka itse halusin oppia hieman
rennomman elämänasenteen, ajattelen silti edelleenkin,

että 1,5 tunnin ruokatauko ja poskisuudelmien vaihto yli 2
ihmisen kanssa on ajanhukkaa. Suomenleijona tatuointia
en kuitenkaan aio hankkia.
Se siitä opiskelusta ja ihmisten analysoinnista. Seuraavaksi sitten omia lempparipaikkoja.
1. Louvre. Niistä taideteoksista en ymmärrä juuri
mitään, mutta rakennus on aivan uskomattoman
upea.
2. Hôtel Le Bristol. Kivaa leikkiä asuvansa luksushotellissa pelkästään istumalla aulabaarissa. Muita vaihtoehtoja ovat Hôtel du Louvre ja Crillon
3. Shakespeare & Company. Notre Damen vieressä
sijaitseva viehättävän persoonallinen kirjakauppa,
jossa myös englanninkielisiä kirjoja. Tänne saa myös
jäädä lukemaan, leikkimään tai soittamaan pianoa.
4. Café Constant ja Les Cocottes. Ranskalaisen huippukokin, Christian Constantin, vierekkäin sijaitsevat
ravintolat, jotka tarjoavat maailman parasta ranskalaista ruokaa melko halvalla.
5. Jardin du Luxembourg. Mieletön.
6. Ladurée. 1862 perustettu luksuskonditoria, josta löytyy maailman parhaat macaron leivokset sekä ylihinnoiteltuja tuoksukynttilöitä.
Siinä osa minun seikkailun löydöksistä. En kyllä ole vieläkään vakuuttunut otsikon sanomasta.

Parhaat ystävät reissun aikana
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Teksti ja kuvat: Lauri Haavikko, Jaakko Nurkka,
Harri Pakkala ja Johanna Rinne

times

Kasvua neljässä kaupungissa

eli Tampereen TIMES-tiimin odysseia bisneskeissien ja
oluenhuuruisten elämännautintojen tuolle puolen

Helsinki
Helsingissä matka alkoi harjoittelemalla case-ratkaisua Accenturella lappeen Rannan ja otaniemen joukkueiden kanssa. Yritimme jo tuttuun
tapaan kasvattaa yritystä ja kasvoimme samalla valtavasti ihmisinä. Lisäksi kasvatimme yritystä myös itänaapurin markkinoilla
BCG:n tiloissa. Jälleen kasvoimme ihmisinä.
Osa seurueestamme sai jopa kunnian ihailla
lautalattiaa vuoristoneuvoksen tiloissa Hakaniemessä. Hämmennyksiksemme osallistuimme lounaalle humanistien tiloissa ja hämmensimme tarjottiemien kanssa.

Hampuri
Osasto loma panosti matkamme toisella etapilla keskeisiin kulttuurielämyksiin,
kuten hampurilaisiin
aamu- ja iltapalaksi,
kylmästä, märästä
ja tuulisesta ilmastosta
nautiskeluun, brunssiin St.
Paulin merirosvokaupunginosassa
sekä pikkulasten
kuvaamiseen luistinradalla
pitkällä
objektiivilla. Etapin kohokohta oli kuitenkin vierailu maailman suurimmassa
miniatyyrimaailmassa!

Osasto kasvu ei paljoa päivänvaloa Hampurissa ehtinyt näkemään. Ruuhkaiset aamumetrot, 12 h työpäivät ja
esiintymisharjoitukset Arkwrightin konsulttien kanssa täyttivät
päivämme osasto loman nauttiessa paikallisia lautaselta.
Kasvoimme tietysti paljon
enemmän kuin lomalaiset. Yliopisto mukaili silmiähivelevää
rakennustyömaa-arkkitehtuuria sisätilojen muistuttaessa lähinnä skeittiparkkia. Päivän uurastukset palkittiin BBQ-partyilla,
iltariennoilla ja kunnon kollektiivikänneillä. Yksi yö saattoi mennä jopa
Saksan kuuluisimmalla poliisilaitoksella… Lompakkoa etsimässä tietty!

Yhdessä osastot kasvu ja loma viettivät iltaa aidossa paikallisessa Hofbräuhauskopiossa sekä
Reeperbahnilla, jonne jätimme muistoksi muun muassa yhden lompakon sekä palan etuhammasta. Illanviettoa rikastutimme valmistamalla haukea (fisu) paikallisista luomuraaka-aineista,
joiden myyjä tunnisti meidät ostostemme perusteella suomalaisiksi ja ihmetteli juomatapojamme.

14
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times

Kaiserslautern
Matkan perimmäinen tarkoitus kristallisoitui lopulta Kaiserslauternissa järjestettyihin semifinaaleihin. Kahdeksan tiimiä ympäri Euroopan valloitti
seurakunnan leirikeskuksen tämän jalkapallolle sydämensä antaneen kaupungin laidalla, metsän siimeksessä ja matkapuhelinverkkojen kantamattomissa. Iloisen ESTIEM-hengen lisäksi läsnä olivat siis
myös vahvat kauhuleffavibat. Kahdessa kilpailukeississä sivuttiin niin Intian teleoperaattoribisnestä kuin sosiaalisen
median potentiaalin valjastamista. Jatkopaikka finaaliin
ei auennut, mutta taistelu oli ylvästä ja hymynsekaista
huolimatta satunnaisista angiinoista ja muista kommelluksista. Maininnanarvoisiin muistikuviin lukeutuu dominantti saunamestari -vetoinen saksalainen
saunakulttuuri, Harrin laskurenkaan vesiliukumäessä
härskisti vienyt röyhkeä pikkutyttö, 1½ tunnin valintasessio supermarketin iloliemiosastolla lähtöpäivänä
sekä 50 Cent/Candy shop -henkinen vapaalle vaihtaneiden amerikkalaissotilaiden miehittämä klubikompleksi,
jossa juomat maksettiin petollisesti vasta lähtiessä. Kaiken
kaikkiaan retki oli ehdottoman maukas yhdistelmä intensiivistä
tilanteessa oppimista ja lungimpaa lystiä: tämän mahdollisti ainutlaatuinen TIMES-konteksti, jonka kokemista voi mahdollisuuden saapuessa kohdalle peukku krampaten suositella.

Köln
Viikonlopun välietappina toimi Köln, jossa joukkue lähinnä keskittyi nauttimaan paikallisesta juoma- ja ruokakulttuurista sekä arkkitehtuurista.
Ensimmäisen illan panimoravintola maailman parhaine sinappeineen toi jo maistiaisia saksalaisesta asiakaspalvelusta, kun tarjoilijamies kertoi ilmaisi tilauksiaan pohtineille
miehille, että hänen vaimonsakin päättää nopeammin.
Toinen tarjoilija saatiin tuskastumaan seuraavan
päivän brunssilla, kun maksukuvioista ei tahdottu
päästä yksimielisyyteen. Vohvelit olivat kuitenkin
erinomaisia, ja kioskista hankittu digestiiviryyppy lämmitti iloisesti vatsanpohjaa. Pakollisen kyläkirkkovierailun jälkeen oli vuorossa viikonlopun
kohokohta, Kölle Appro am Rhing, jossa parhaaksi
Kölsch-olueksi kymmenkunnan kokeilun joukosta
valittiin yksimielisesti Päffgen. Illanvietoissa hostellilla oli vahvasti mukana How I Met Your Mother –sarja,
joka sai aikaan hillitöntä riemua huoneeseen salakuljetetun oluen avustuksella. Ennen matkan jatkumista ehdittiin vielä kiivetä kyläkirkon tikapuut taivaaseen ja ihmetellä sieltä
avautuvia maisemia.

15
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Teksti: Elisa Lukin
Kuvat: Niklas Luukkanen

Wanhojen hallitusten sitsit

Wanhojen hallitusten sitsit
Kulkiessamme kohti kiltahuonetta perjantaina 25.1. oli
ilmassa odotuksen tuntua ja meidän nakkilaisten katseet
kirkkaita tammikuun ”tipattomista” Kolmioista huolimatta.
Saapuessamme koululle, odotti killan oma Chewbacca
meitä ostoskärryjen sekä tehtävälistojen kanssa. Zipissä
meille nakitettiin duunit kattamisesta kahvinkeittoon ja
kerrottiin hieman uusille mitä nakkilaisena olo sitseillä
tarkoittaa. Uusia vuoden 2013 hallituksen toimijoita
ilmestyikin paikalle tasaisena virtana, kunnes lopussa
meitä olikin niin paljon, että luppoaikana ehdimme tehdä
Karimin ja Tuomas Hirvosen kanssa taidetta järjestelemällä skumppalasit Indecsin käyrän muotoon.
Wanhuksetkin olivat vauhdissa

Illan toastit Lauri Haavikko ja Niko Ahola

Keltaisia tipuja ja pupujusseja
Sitsit pärähtivät käyntiin kello 19:00 illan toastien Niko
Aholan sekä Lauri Haavikon astellessa paikalle dramaattisesti. Tervetulopuheen jälkeen ymmärsin tehneeni aloittelijan virheen tullessani nälkäisenä sitseille, sillä nämä
Wanhat konkarit eivät ujostelleet vaan laulu raikasi ja

puhetta riitti, kun wanhat tutut kerääntyivät yhteen. Kuitenkin vaikka kokeneita olivatkin, hekin törttöilivät ja rikkoivat sitsien säännöstöä mm. räpläämällä puhelinta.
Tästä arwon toastit rankaisivat kypsällä ja diplomaattisella tavalla pukemalla Henri ”Hena” Plantingin angry
birdsiksi ja tipun tehtäväksi lankesi wasabipalleroitten
nokkiminen lattiatasolta. Toinen törttöilijä, rakas yritystoimarimme Tuure Visapää aka Turre pomppi pitkin Zipin
lattiaa jäniksenä. Framerin Samu Hällförs taas paikkaili
myöhästymistään kertomalla taksimatkastaan Wäinölästä Zipille.

Lights camera, ACTION
Tutalaisten kilpailuhenkeä nosti Laurin heittämä haaste
parhaasta viiden minuutin leffatraileri-esityksestä. Pöy-

Anrgrybird ja wasabipallerot sekä Tuure ”Jänöjussi” Visapää
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Wanhojen hallitusten sitsit

Ken ompi ollut hallituksessa ylös nouskohon!
dissä jakaannuttiin ryhmiin ja kaikille jaettiin genre.
Saimme keitettyä kokoon draamaa sisältävän trailerin aiheena: Mikko Rahikainen finds true love. Saimme
kiteytettyä viiteen minuuttiin herwantalaisen teekkarin
rakkaudenetsinnän. Mikko (eli minä) katseli Senssissä
naisia, sai sen jälkeen osumaa Herwood grillillä, kunnes seuraavana päivänä tapasi elämänsä rakkauden,
Jaakko Cornerin Salen kassalla. Arttu Hujasen taitava
tarinankerronta tuotti hedelmää ja ryhmämme palkittiin
gloorialla ja karkeilla.

The neverending song
Makean voiton jälkeen sitseistä jäi päällimmäisinä
mieleen Haluatko Miljonääriksi? -osio, jossa Lauri aka
Lasse Lehtinen tenttasi Niklas Luukkaselta, mikä on
hallitus viroksi. Todentuntuiset ääniefektit kirvoittivat sitsiyleisössä ihailun ääniä. Kuten sitsien perinteisiin kuuluu, illan aikana laulettiin paljon. Laulu ”Ken ompi fuksi”
paisuikin melkein äfäärisiin mittoihin, kun siihen lisättiin
hallitus- sekä toimaripestit. Tämä johtikin vierustoverini Jänöjussi Turren mäenlaskuun omalta tuoliltaan.
Kyseiseen sattumukseen on voinut vaikuttaa myös nakkilaiskollegani Mikael Ahosen
klassinen vesidrinkki.
Nämä sitsit olivat toiseni ja verrattuna Indecsin järjestämiin fuksisitseihin oli meno hurjaa potenssiin kymmenen, sillä kun yhteen
kasataan Indecsin aktiivisimmat hallituslaiset on meno legen wait for it... DARY.
Ensi vuoden sitsejä odotellessa,
Elisa Lukin
Indecsin sihteeri 2013

Nightmare-trailerin kauhuntunnelmia
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Teksti ja kuvat:
Mikael Ahonen ja Tuomas Hirvonen

Toimitusjohtajat tentissä

Teräsmiehiä tenttaamassa
Joukko indecsiläisiä suuntasi 4.2.2013 yhdessä
mikkiläisten ja korkkilaisten kanssa Helsinkiin
Marina Congress Centeriin Helsinkiin tenttaamaan Suomen metallinjalostusyritysten toimitusjohtajia. Matkan tarjosi Metallinjalostajat ry,
joita paikalla edustamassa olivat Boliden Harjavalta, Outokumpu, Outotec, Norilsk Nickel Harjavalta, Ruukki sekä Ovako.
Kävelin aamulla excubussiin sieraimissani hieman pistävä haju. Onneksi aurinkoinen päivä ja tieto siitä, että
pääsisin pian Metallinjalostajien toimitusjohtajat tentissä
–tapahtumaan, reipastuttivat mieltäni siinä määrin, että
jatkoin matkaa bussiin, joka oli saapunut TTY:n pihaan
hyvissä ajoin. Katku alkoi voimistua astuessani sisään
bussiin ja tervehdittyäni tapani mukaan kuljettajaa kohteliaasti. Sitten tajusin sen! Haistoin humanistin, joka
oli ryöminyt penkkien väliin piiloon, mutta minua hän
ei hämännyt. Kuljin muina miehinä ohi ja istuin bussin
perälle. Kyseinen kauppatieteilijä paljastui loppumatkasta ihan hyväksi tyypiksi, kun hän tarjoili muille kahvia.

”Rynnistimme suoraan luentosaliin, eikä tämä
jäänyt huomaamatta salissa istuvalta yleisöltä”

Saavuimme tapahtumapaikalle, Helsingin Katajanokkaan, muutaman minuutin myöhässä. Rynnistimme suoraan luentosaliin, eikä tämä jäänyt huomaamatta salissa
istuvalta yleisöltä - puhumattakaan juontajasta, joka
ystävällisesti ilmoitti meidän tulleen hieman aikataulusta
jäljessä. 200 teknillisen ja kaupallisen alan opiskelijaa
jaettiin 3 ryhmään satunnaisesti, Tampereen lisäksi osallistujia oli Oulusta, Lappeenrannasta ja pääkaupunkiseudulta.

Luentoja, workshoppeja ja ruokaa
Oma ryhmäni aloitti luennolla, jossa pääsimme pohtimaan syitä opiskeluvalinnoillemme ja käymään läpi
teknologiateollisuuden tunnettuja yrityksiä. Tilaisuuden
vetäjä oli mukava täti, jonka opetustausta oli ala-asteelta.
Kuuntelin hänen hunajaista ääntään ja pirteää esiintymistään ekaluokkalaisen innolla, ja tuntui kuin yliopistoluennoitsijoiden kuivattamat korvani olisivat heränneet
henkiin.

”Kuuntelin hänen hunajaista ääntään ja pirteää
esiintymistään ekaluokkalaisen innolla, ja tuntui
kuin yliopistoluennoitsijoiden kuivattamat korvani olisivat heränneet henkiin.”
Kello kilahti sen merkiksi, että oli aika vaihtaa paikkaa.
Luentosalista 60-henkinen ryhmä jaettiin pienempiin
porukoihin, sillä vuorossa oli workshoppeja. Omassa ryhmässäni pohdittiin niitä haasteita, joita tuotantolaitoksen
rakentaminen keskelle sademetsää aiheuttaa. Vaikka
idea ryhmätöistä oli hyvä, toteutus oli hieman vaisu, sillä
ajatukset pyörivät jo seuraavaksi vuorossa olleen buffetpöydän antimissa.

Toimitusjohtajien tenttaamiseen osallistui myös
vuoden 2013 yritysvastaava Niko Siltanen
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Seuraava 45-minuuttinen oli omistettu syömiselle ja
vapaalle tutustumiseen yritysten tulevan kesän työvoimatarpeisiin. Varsin maittavan salaattilounaan lomassa
kuulimme muun muassa Outokummulla olevan Torniossa jaossa yli kuusisataa kesätyöpaikkaa ja mikäli Tornioon muuttaminen kesäksi tuottaisi vaikeuksia, on käytännön järjestelyihin luvassa apua firman puolelta. Myös
muut paikalla olleet yritykset rekrytoivat varsin mukavia
määriä työntekijöitä, tosin Ovakoa lukuun ottamatta työpaikat painottuvat läntisille rannikkoalueille.
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Toimitusjohtajat tentissä

tryffelikastikkeessa, maissikananrinnan ja perunaterriinin
näin pahimpaan nälkään mainitakseni. Palanpainikkeeksi tarjottiin viiniä, jota pitkän päivän kuivattamaan
suuhun saattoi upota useampikin lasillinen. Päivällisen
aikana oli mahdollisuus jatkaa keskusteluja yritysten
edustajien kanssa ja ainakin allekirjoittanut kävi erittäin
mielenkiintoisen keskustelun Outotecin myyntipuolen
edustajan kanssa.

Toimutusjohtajat tentattavana

Toimitusjohtajat tulessa

Kotimatkalle lähdettäessä bussissa odotti iloinen yllätys,
kun teekkarien mielenlaadun tuntevat metallinjalostajat olivat varmistaneet, että jano ei yllättäisi kotimatkallakaan. Näinpä matka takaisin Hervantaan sujui varsin
mukavasti ja joutuisasti.

Lopulta pääsimme itse tapahtuman aiheeseen, kun yritysten toimitusjohtajat astelivat lavalle. Ennen ”tenttaamisen” aloittamista tapahtumaa juontaneet improvisaatioteatteri Stella Polariksen näyttelijät kutkuttelivat yleisön
nauruhermoja esittämällä kohtauksia erilaisista työhaastattelutilanteista. Pienen esittelykierroksen jälkeen varsinainen kyselyosuus pääsi alkamaan ja sen kysymykset
pyörivät pitkälti energia- ja ympäristökysymyksissä. Keskustelujen aikana paljastui, että suomalainen metalliteollisuus on kehittynyt edelläkävijäksi alallaan ja pian tällä
osaamiselle olisi kysyntää muuallakin. Tosin kysymys
Itämeren rikkidirektiivin vaikutuksista veti varsin hurtilla
huumorilla liikkeellä olleet TJ:t hetkeksi vakavaksi.

”Nimetkää yksikin tavara, jonka valmistusprosessi ei jossain vaiheessa tarvita metalleja; ja
lapset jätetään pois laskuista.”
Tiukkoja asiakysymyksien välissä kuultiin myös muisteloita johtajien opiskeluajoilta. Kaikki olivat valmistuneet
suhteellisesti rivakasti, vaikka osa olikin ollut vahvasti
mukana opiskelijatoiminnassa, jonka kautta kartutettuja
yhteistyötaitoja toimitusjohtajat pitivät suuressa arvossa.
Kaiken kaikkiaan ”tenttaaminen” oli varsin epäformaalia
ja toimitusjohtajatkin keljuilivat rennosti toisilleen. Tentin
lopuksi meille pyrittiin osoittamaan metallien tärkeys arkielämässä, kun Norilsk Nickel Harjavallan toimitusjohtaja
Jyrki Makkonen esitti meille haasteen: ”Nimetkää yksikin
tavara, jonka valmistusprosessi ei jossain vaiheessa tarvita metalleja; ja lapset jätetään pois laskuista.”

Evästystä kotimatkalle
Pitkä päivä Helsingissä tekee kenet tahansa lihansyöjän
varsin nälkäiseksi, joten päivällinen tuli todelliseen tilaukseen. Päivällisen laatu oli Juveneksen pöperöihin tottuneelle teekkarille positiivinen yllätys; härän paahtopaistia

Workshoppien antia
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Teksti ja kuvat: Henri Planting

Yritysesittely

Barona

-henkilöstöpalvelualan markkinajohtaja

Barona liittyi Indecsin networkyritysten joukkoon viime syksynä. Seuraavassa pääsemme
tutustumaan tähän henkilöstöpalvelualan yritykseen sekä yhteen sen toimihenkilöistä, diplomi-insinööri Lauri Hyryyn.
Etsitkö vaihtelevia työtehtäviä? Mahdollisuutta tutustua
erilaisiin yrityksiin ja ihmisiin? Baronalta saat monipuolista työkokemusta ja kehityt vauhdilla. Barona työllistää
vuosittain noin 10 000 ihmistä logistiikka-, teollisuus-,
rakennus-, toimisto-, IT- sekä sosiaali- ja terveystoimialan tehtäviin. Barona on henkilöstöpalvelualan markkinajohtaja, joka on 50 suurimman työllistäjän joukossa
Suomessa. Vuonna 2011 teimme reilusti yli 1000 suorarekrytointia, eli työllistimme nämä osaajat suoraan asiakkaillemme. Vuonna 1999 kahden opiskelijan perustama
yritys on kasvanut vauhdilla reilun 160 miljoonaa euroa
vuodessa vaihtavaan monipalveluyhtiöön.

Rekrytointikonsulttimme ovat oman toimialansa asiantuntijoita. Vuosien kokemuksella voimme aidosti sanoa
hallitsevamme rekrytoinnin prosessin ja ymmärrämme
työnhakijan haasteet. Olemme vuosien varrella haastatelleet tuhansia työnhakijoita ja tämän kokemuksemme
perusteella voimme sanoa pystyvämme yhteen sovittamaan työnhakijan ja asiakkaamme tarpeet. Voit luottaa
meidän asiantuntemukseemme. Palvelemme sinua valtakunnallisesti. Jos etsit elämänmuutosta – vaikka muuttoa toiselle paikkakunnalle, autamme sinua niin työn kuin
asunnonkin löytämisessä.
Tuotantotalouden opiskelijoiden näkökulmasta Baronan
mielenkiintoisin tarjonta lienee Barona Engineering -palvelu, joka keskittyy vastavalmistuneiden insinöörien ja
diplomi-insinöörien rekrytointiin. Tässä artikkelissa esittelemme yhden baronalaisista, Barona Engineering -palvelua luotsaavan Lauri Hyryn. Miten diplomi-insinööri on
päätynyt henkilöstöpalvelualalle ja löytyykö sieltä miten
mielenkiintoisia työtehtäviä? Voisinko itse tuotantotalouden opiskelijana harkita työllistyväni Baronalle?

Mikä on taustasi?
Aloitin opinnot Hervannassa tietotekniikan puolella. Valmistuin kuitenkin automaatiotekniikasta Otaniemestä,
pääaineena systeemianalyysi ja operaatiotutkimus. Sivuaineena oli yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta.

Miten päädyit Baronalle?
Halusin eroon korporaatioiden peräkammareissa tehtävistä asiantuntijatehtävistä (mm. erilaisten analyysien
tekemisestä, joihin johdossa harvoin on kuitenkaan aikaa
syventyä). Liekki asiakastyöhön roihusi valtoimenaan.
Olin jo tekemässä työsopimusta sähköpörssin kaupankäyntiin liittyvän softan myyntitehtäviin, mutta päädyinkin
Baronalle. Tässä omat valintakriteerini taisivat olla laajempi kohdemarkkina ja paremmat kasvumahdollisuudet
(Barona on menestynyt ja nopeasti kasvava yritys, liikevaihto 2011: 158 M€ ja kasvua edelliseen vuoteen 56,3
%).
Baronan myyntijohtajan muistan myyneen paikkaa seuraavasti: ”Lauri. Päätös on sinulle on ihan helppo: se vain
ikään kuin nousee sieltä päätöksenteon singulariteettipisteestä.” No, täällä ollaan. Ja viihdytään.
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Yritysesittely

Nykyset työtehtäväsi?

...teit jotakin ensimmäistä kertaa?

Vastaan tekniikan asiantuntijoiden rekrytointiin erikoistuneesta Engineering-palvelusta: myyn, tarjoan teknistä
tukea rekrytointiin ja kehitän palvelua.

Tänään tuli kuluneeksi viikko niin, että olen treenannut
joka arkiaamu (lumilautailua tai muuta hauskaa ei lasketa treeniksi. :)). Henkilökohtainen ennätys.

Mielenkiintoisinta nykyisessä työssäsi?

.. kerroit valkoisen valheen, minkä?

Isossa kuvassa: Uuden palvelun konseptointi, kehitys ja
kasvattaminen kaikessa haastavuudessaan.

Ei taida olla mun juttu… Kyllä se on sitten ihan rehellistä
vääristelyä ja itsensä kusettamista, jos tälle linjalle lähdetään.

Yksittäisistä työtehtävistä: Asiakastyö, uusien päättäjien
tapaaminen, uuden palvelun myynti, vakuuttaminen.
Asiakastyössä kehittyminen.

Vinkki opiskelijoille millä menestyy elämässä/työssä/opiskeluissa?
Kannattaa keskittyä siihen mikä kiinnostaa ja heittäytyä
kun sitä vaaditaan.
Analyyttisyyden ei saa antaa halvaannuttaa ja suhteellisuudentajua tarvitaan (ns. ison kuvan merkitys).
Parhaimmatkin ajatukset pitää osata paketoida ja myydä.

Milloin viimeksi..

.. olit opiskelijakemuissa?
Olin lakinlaskijaisissa Dipolissa viime syksynä. Oli ikimuistoinen reissu, jonka yksityiskohtia en avaa tässä. :)
.. kävit tentissä?
Alkuvuodesta 2010? On se kumma, kun ei ole mitään
käsitystä, mikä on ollut viimeinen tentti.

Avoimet työpaikat ja vinkkejä työnhakuun –
barona.fi
Käy keskustelua myös Facebookissa, facebook.com/BaronaGroup
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Teksti: Erik Haara
Kuvat: Niko Siltanen
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Haalarisauna

Haalarisauna

- fuksit saivat hohtavan valkoiset haalarinsa

Tiistaina 29.1. koitti fuksien kauan odottama
haalarisauna, joka tänä vuonna pidettiin Juveneksen Ratinanlinnan saunalla aivan Tampereen keskustan ytimessä. Tuota päivää, kun
saisimme pukea yllemme nuo kauniit, neitseellisen valkoiset haalarit, olivat kaikki odottaneet ensimmäisistä fuksiviikon päivistä lähtien.
Tämä oli ehkäpä tärkein hetki ennen Wappua.
Haalarisaunaa kuitenkin edelsi pitkä ja kivinen prosessi
kaikkine pienine haasteineen, joista kuitenkin lopulta
selvisimme. Erityisesti mainosmyynti tuotti vaikeuksia
tänä vuonna, mutta tarvittava rahapotti kuitenkin kerättiin
ajallaan. Haalarit saapuivatkin jo tammikuun ensimmäisellä viikolla ja ne jouduttiin siirtämään hetkeksi turvaan
odottamaan tätä kaivattua päivää. Kokonaisuudessaan
haalariprojekti ja koko vuosikurssimme teki koko syksyn
hyvää työtä haalareidemme eteen.
Itse tapahtumapäivänä väkeä alkoi virrata saunalle heti
kello 18 alkaen ja Viron antimet, joita tarjoilemaan oli saapunut neljä Man@gerin fuksia, tekivät hyvin kauppansa.
Paikalle saapui todistamaan tätä tärkeää hetkeä myös
paljon rakkaita tutoreitamme ja muita vanhempia. Kellon
lyödessä puoli kahdeksan, haalariprojektin puheenjoh-

taja Jussi piti puheensa ja sen jälkeen kaikki fuksit saivat
omat uutuuttaan kiiltävät haalarinsa. Jokaisen kasvoilla
oli aistittavissa haalareiden pukemishetkellä leveä hymy.
Myös kiltamme viimeisiään vetävä amme, joka vuoti
sieltä täältä, oli raahattu paikalle. Ensimmäisenä sinne
pääsivät kylpemään perinteisesti haalariprojektin
puheenjohtaja Jussi ja fuksikapteenimme Jukka. Tästä
alkoi railakas juhliminen. Sauna oli jatkuvasti täynnä toinen toistaan komeampia miehiä ja kauniita naisia. Myös
amme oli ahkerassa käytössä ja eräät näyttivät, että
myös kuntouinti onnistuu siinä. Amme jouduttiin kuitenkin tyhjentämään illan myötä suurentuneen vesivahinkoriskin takia.

Fuksit vuosimallia 2012 puhtaan valkeissa haalareissaan
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Turkoosi käyrä
Ilta jatkui railakkaana ja hyvässä hengessä. Harvemmin
kaikki Indecsin fuksit ovat olleet saman katon alla, joten
tämä oli erityisen ainutlaatuinen tapahtuma, jossa fuksit
saivat nauttia toistensa seurasta. Sauna pysyi lämpimänä koko illan ja kaikilla oli hauskaa. Ohjelman osalta
erityisesti Snaps-juomapeli oli joukon suosiossa.

”Snaps-juomapeli oli joukon suosiossa.”

Ilta jatkui saunan jälkeen Fat Ladyssa, jossa allekirjoittaneen ja monen muunkin muistikuvat alkavat sumentua.
Ilta oli kuitenkin selvästi onnistunut, sillä monen haalarit
eivät enää seuraavana aamuna olleet neitseellisen valkoiset. Toivottavasti me kaikki fuksit tulemme elämään
elämämme ikimuistoisimpia hetkiä näissä valkoisissa
haalareissamme ja ulkoilutamme niitä säännöllisesti eri
tapahtumissa. Tästä on hyvä aloittaa seuraavan merkittävän tapahtuman eli teekkarikasteen odottaminen, mikä
alkaakin hyvää vauhtia lähestyä.

Haalareiden jakoa
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Teksti: Jukka-Pekka Piirainen, Topi Järvensivu,
Simo Jylhä-Ollila ja Niilo Huusko
Kuvat: Riku Färm

Kyykkäkarsinnat

Cocks in the Spotlight
- tiedekunnan kyykkäkarsinnat

Uuden tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekunnan kyykkäkarsinnat järjestettiin tammikuun
viimeisenä päivänä TTY:n takaparkissa. Karsinnoista meille raportoivat pinkin käyrän edustajat Jukka-Pekka Piirainen, Topi Järvensivu,
Simo Jylhä-Ollila, Niilo Huusko sekä Riku Färm
Ja niin oli lopuillaan tammikuu, tuo vuoden urheilullisin
ja lupausten täyttämä kuukausi. Tammikuun lähestyessä
loppuaan lähestyi myös alkuvuoden ja kenties koko vuoden merkittävin urheilutapahtuma, sillä akateemisen kyykän MM-kilpailuihin oli enää muutama viikko aikaa. Näin
ollen aika oli kypsä kiltojen välisille kyykkäkarsinnoille,
joissa atleettisimmat opiskelijat vievät suorituskykynsä
äärimmilleen ja valmistautuvat rituaalinomaisesti suuren urheilujuhlan tuntuun. Upouuden tuotantotalouden
ja rakentamisen tiedekunnan MM-kyykän karsinnat tulisivat kuukauden viimeisenä päivänä kokoamaan yhteen
Indecsin, Man@gerin, TARAKIn ja TamArkin opiskelijat
mittelemään maineesta ja kunniasta.

Joukkue kokoon
Myös Tekniikantornien uumenissa joukko kunnianhimoisia kolmannen vuoden tuotantotalouden opiskelijoita
päätti koota neljän hengen joukkueen ja hankkiutua kerralla kesäkuntoon kyykän vaativien urheilusuoritteiden
avulla. Pinkkiä käyrää haalareidensa selässä tunnustava
joukkue sai nimekseen Hervannan Cocks, joka nimenä
ammentaa inspiraationsa eläinmaailman ihmeistä. Joukkueen lähes perinteeksi muodostunut kokoonpano ei

Evästystä pelien välillä
realisoitunut, mutta pelaajamarkkinoilta tarjoutui mahdollisuus värvätä kansainvälisen kyykkäliigan työsulun
ansiosta niin kutsuttu lock-out -vahvistus. Vuoden 2012
akateemisessa MM-kyykässä seitsemänneksi sijoittuneen ja fuksikyykän 2011 voittaneen joukkueen helmi,
kyykkäkenttien Erik Karlsson eli Niilo liittyi vahvistamaan
joukkuetta. Näin ollen itsevarmuutta uhkuva joukkue oli
valmis tarttumaan kyykkäkilpailun haasteisiin sekä nauttimaan tapahtumaan liittyvästä oheistoiminnasta. Hauet
päätettiin jättää kaislikoiden rauhaan jo hyvissä ajoin
ennen kilpailun alkua.

”MM-kyykässä seitsemänneksi sijoittuneen ja
fuksikyykän 2011 voittaneen joukkueen helmi,
kyykkäkenttien Erik Karlsson eli Niilo liittyi vahvistamaan joukkuetta.”
Kyykkätouhut käynnistyivät verkkaisesti urheilujuomia nautiskellen
ja tunnelmaan virittäytyen. Kisapaikalla leijaileva paistetun makkaran
tuoksu herätti joukkueen eläimelliset metsästäjän vaistot ja valmisti
tuleviin koitoksiin. Ensimmäisenä
vastaan saimme oman kiltamme
toisen vuosikurssin edustajia. Saavutettuamme ansiokkaasti ensimmäisen voittomme tulevaisuus näytti
valoisalta, vaikka parantamisen
varaa jäi. Suvereeni voittokulku jatkui kuitenkin toisessakin ottelussa,
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Kyykkäkarsinnat

Heittovuorossa kyykkäkenttien Erik Karlsson
kun puoliksi vaihtareista koostunut joukkue kaatui marginaalisen piste-eron turvin. Niukkoihin pistevoittoihin
perustuva strategia takasi sen, että voimia säästyi myös
loppupäivän rientoihin. Strategia osoitti heikkoutensa
kolmannessa, varsinaiseksi trilleriksi muodostuneessa
otteluspektaakkelissa. Jännitysnäytelmä eteni molempien pelattujen päätyjen jälkeen jatkoerään, josta monivaiheisten tapahtumien jälkeen jatkopeleihin poistui sinihaalaristen joukkue.

Lupauksille kyytiä
Annettuamme epäitsekkäästi muille joukkueille mahdollisuuden koetella kykyjään jatkopeleissä, siirryimme
itse jo muiden urheiluaktiviteettien pariin. Kaikki tammikuulle annetut lupaukset (ainakin oman joukkueemme
puolesta) jouduttiin pyörtämään viimeistään kyykkäkarsintojen epävirallisilla jatkoilla, kun esiin kaivettiin uudenkarhea beer pong -pöytä. Ja pöydälle annettiinkin arvoisensa neitsytmatka. Vaikka TOASin yksiössä tilaa oli
niukasti, tunnelmaa oli sitäkin enemmän. Nyrkkisääntönä
voitaneenkin sanoa, että mitä tahmeampi lattia lopputuloksena, sitä paremmat pelit

kisesti. Tässä positiivisessa ja vastaanottavassa tunnelmassa unohtui lopulta myös joukkueen ennenaikainen
karsiutuminen alkulohkoissa.
Kokonaisuutena voidaan sanoa, että vuosittainen kyykkäkarsinta on mainiota lämmittelyä varsinaisiin akateemisen kyykän MM-kisoihin monellakin tasolla. Varsinkin
siinä tapauksessa, että jostakin syystä estyy pääsemästä
MM-kisoihin, on kyykkäkarsinta oivallinen korvike ja
lohtu. Joukkueemme jäsenille karsinnat jättivät kuitenkin
sopivasti voitontahtoa hampaankoloon, joten pelaajisto
päättikin jatkaa menestyksen tavoittelua tositarkoituksella myös akateemisen kyykän MM-kilpailuissa. Vuoden 2013 kyykkäkarsinnat olivat tunteiden vuoristoradan
sävyttämä kokemus, jonka muistelu väistämättä riemastuttaa pitkälle tulevaisuuteen.
.

”Vaikka TOASin yksiössä tilaa oli niukasti, tunnelmaa oli sitäkin enemmän.”
Lopulta kun sekä pelaajat että lattia olivat nauttineet riittävästi beer pongin ja toistensa iloista, siirryttiin iltaa viettämään teekkarisauna Mörrimöykkyyn kyykkäkarsintojen
virallisille jatkoille. Mörrimöykky oli täyttynyt urheilu- ja
juhlahengelle antautuneista hilpeistä illanviettäjistä, ja
musiikin soidessa asialleen omistautuneimmatkin kyykkääjät pystyivät viimein rentoutumaan fyysisesti ja hen-

Uudenkarhea beerpong -pöytä käytössä
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Teksti: Hallitus 2013
Kuvat: Jukka Tuomisto ja Vesa Tiitola

Hallitusesittely

Hallitusesittely 2013
- kuin kaksi marjaa

s
u
t
alli

•
•
•
•
•

H

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Teemu Veikko Viljamäki / Jyrki Katainen
Herra Puheenjohtaja
Yleensä joko 15 tai sitten 78.
Puheenjohtajan nuijan varsi on 27 cm pitkä, paksuus
on 1,7cm tai 6cm paikasta riippuen.
Meillä on saman puolueen jäsenkirja, matala ja miellyttävä ääni, huono näkö, tylsä pukeutumistyyli ja
harrastuksena erinäiset luottamustehtävät. Jyrki boy
tosin saa pestistään (vielä) hieman parempaa palkkaa.

Mikael ”Mikke” Ahonen / Heikki Silvennoinen
Killan uuden linjauksen mukaan Rahastonhoitaja on
nykyisin Taloussheriffi.
Jaa-a, ainakin se laskee joka vuosi yhdellä.
Reilu 20 cm kovana, löysänä suunnilleen sama. En
tosin treenaa hauista hirveästi.
Ei minkäänlaista aivotoimintaa,huono tilannetaju ja
raha-asioista täysin pihalla.
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Nimi?
Pesti?
Henkinen ikä?
Strategiset mitat?
Ukonäön lisäksi yhteistä hahmon kanssa?

•
•
•
•
•

Elisa Lukin / Helinä-keiju
Sihteerikkö
Harlem shake
Frontside ollie
Gangnam style

•
•
•
•
•

Karim Hafez / Karim Z. Yskowicz
Varapuheenjohtaja
Henkinen ikä: keho kuin 60v, mieli kuin 5v.
Hauis on kuin hauki (löysä ja haisee).
Karim ja Karim Tykkaa iihanaa suamalainen nainen
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•
•
•
•
•

Niko Siltanen / Daniel Negroni
Yritysvastaava
17, kuten Daniele
90-60-90 (mallin mitoissa!)
Suosio rouvien keskuudessa

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ottopekka ”Ottis, Ollis, Ode, OP, Ottobekjar” Leskinen / Eppu Pastinen
Teekkarivastaava
Ikuisesti 19v
100,5 - 83 - 91
Yhteisiä asioita löytyy painon lisäksi ruotsin ja miekkailun harrastaminen. Lähde: Teatterikorkeakoulu.
Eppu Pastinen. Saatavissa http://www.teak.fi/exitcatalog/henkilo.asp?id=71. Viitattu 11.2.2013.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elina Poikonen eli ELLA / Victoria Beckham
Fuksikapteeni jr.
Noin 9WEE!!! (Hypin tasajalkaa riemusta ku pääsin
museoon, jossa oli dinosauruksien luita :D)
Melkein yhtä pitkä ku lipputanko
Tykkään kuumista futaajista

Ida Myllyharju / Hipster Ariel
Tapahtumavastaava
Kaverien seurassa n. 10, muualla yritän käyttäytyä
edes 20 tasolla, mutta se on huijausta.
Pieni, isot ja paljon.
Ei mitään. Ariel asuu vedessä, yksi suurimmista
peloistani on hukkuminen. Ariel on naimisissa prinssin kanssa, itse en kestäisi valmiiksi päätettyä elämää ja viimeiseksi menin vielä värjäämään kirkkaanpunaisen tukkanikin punaruskeaksi. Ollaan me
kuitenkin molemmat alle 25 vuotiaita, ehkä.

Tommi Valkonen / Ville Vallaton
KV-vastaava
Hyvänä päivänä 23, muulloin enemmän
Pokedex antaa lukemiksi 175 cm, M, 161 paunaa.
Kun jään kiinni, kokeilen aina ensin koiranpentuilmettä ja käsien levittämistä.
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•
•
•

Nieminen Terhi / Angelina Jolie
Kolmiotoimari
18 v.
0.0129412 lästiä ja 600 m syvä katse
Oscarit

•
•
•
•
•

Matti Mäkinen / Johnny English
Datatoimari
27 T. http://www.testimaa.com/testi.php?t=age
178,3 cm, 92-87-97-52-37-30-20-60
Myös Rowan Atkinson tunnetaan taitavana vitsiniekkana ja hulvattomana koomikkona.

•
•
•
•
•

Olli Siren / Olli Hiidensalo
Mallasmestari
18 eikä se varmaan muuksi muutu.
179cm, 41, 68kg, 32cm.
Hmm.. Jos jotain yhteistä pitää vielä keksiä niin
vaikkapa etunimi. Olemme myös samassa koulussa samalla koulutusohjelmalla ja vuosikurssilla.
Jaamme myös osan ruokaostoksistamme, koska
asumme samassa asunnossa.

Ida (von) Levón / Hilary Clinton
Tapahtumatoimari
4,5
Näpsäkät
Voimanainen, tulevaisuuden johtaja. ;)

Jukka ”Juomisto” Tuomisto / Andre Wickström
Fuksikapteeni sr.
1,5 vuotiaan kehitysvammaisen keisaripingviinin yläpuolella!
BMI 23, KK 43.5, PP< 20 cm, tummat silmät & ruskea tukka
Emme kumpikaan pelkää homoja tai suomenruotsalaisia. Vitsimme eivät aina ole poliittisesti korrekteja.
Molemmat ovat alle 40-vuotiaita.
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•
•
•
•
•

Martti Luotonen / Jarkko Ruutu
Yritystoimari
13v
26cm, 1,7kg
Kumpikaan ei ole voittanut mitään vuoden 1998
jälkeen, tosin mä en ole voittanut sitä ennenkään

•
•
•
•
•

Fanni Laurila / Alice Cullen
KV-toimari
16
A-kuppi
Jouduin lukemaan tämän takia jotain Twilight-wikiä,
ei ollut miellyttävää. Mutta ollaan näemmä molemmat asuttu Mississipissä.

•
•
•
•
•

Tuure ”Turre” Visapää / Vladimir Putin
Yritysvastaavan oikea käsi
Ei saatavilla
23
Suuri ja mahtava hmmm

•
•
•
•
•

Arno Samuli Lehtonen / Ryan Gosling
Taloustoimari
Fyysinen ikä +- pari vuotta
Satakaheksanviis senttiä ja 82 kiloa pelkkää iloa
Jos olisinkin edes yhtä komea niin.... sanotaan ikuinen darrasänki.

•
•
•
•
•

Jesse Turkka / Matthew McConaughey
SporttiJésus
Niño
Poco
Belle donne

•
•
•
•
•

Jenni Karjalainen / Hermione Granger
Päätoimittaja
Fuksivuonna oli 15, nyt lähempänä 25
21, 37, 168
Ainakin joskus historiassa hikkeily
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Lotta Suni / Blake Lively
Vujutoimari
20
Pituus 183
Toivottavasti jotain:D

•
•
•
•
•

Tuomas Hirvonen / Horatio Caine
Matrikkelitoimari
Varmaan jossain viidenkympien tienoilla
300m Alkoon, 50m pizzeriaan
Horation tavoin menen silloin tällöin logiikan sijasta
vaistolla

•
•
•
•

Jack Corner / Justin Bieber
Projektitoimari
Sama kun Justinilla
Justin.. siis Jack Corner kieltäytyi vastaamasta kysymykseen ja haistatteli haastattelijalle
Naispuolisten 12 - 15 vuotiaidenihailijoiden määrä

•
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Chewbacca a.k.a. Chewie
Killan Jesse Kivilä
Hmm... Riippuu tilanteesta. Yleensä n. 30, mutta tarpeen vaatiessa vaikka 15! Me Wookiet osataan olla
leikkisiä... Grrau!
250 cm, 140 kg (josta turkin osuus 59 kg)
Kumpikaan meistä ei tykkää Darth Vaderista tai muutenkaan Voiman (The Force) tai ihmisten pimeästä
puolesta. Jessellä on melkein yhtä kova ääni ja tuuhea turkki!

•
•
•
•
•

Niko Ahola / Pedobear
Wanhustoimari
Liian vanha mutta silti nuorehko
Pääsee karuselliin!!
Jätettäköön tässä mainitsematta

•
•
•
•
•

J-P Teini
Kiltakummi
187
177/91/63/65
Opiskelemme kumpikin TTY:llä ja olemme kumpikin hypänneet Suomen ennätyksen pituushypyssä,
paitsi minä.

