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Indecsin fukseja Tiedekunnan Kyykässä. 
Kuva: Karoliina Salminen

Making a lasting impact, not a quick 
impression.
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 Your legacy.

A better world begins with you at www.abb.fi/uralle
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4 5Pääkirjoitus

En aio kirjoittaa uudesta vuodesta, 
en uusista aluista, enkä uudesta halli-
tuksesta. Kaikelle tälle on varattu täs-
sä numerossa jo ihan tarpeeksi tilaa. 
Haluan käyttää puheenvuoroni avau-
tuakseni useaa meistä tällä hetkellä 
piinaavasta tuskallisesta henkisestä 
taistelusta: kesätöiden etsimisestä. 
Itse usean kymmentä hakemusta kir-
joittaneena ja joitain kielteisiä vas-
tauksiakin jo saaneena haluan jakaa 
turhautumiseni teidän, rakkaat kans-
sa opiskelijat, kanssa, jotta tiedätte, 
että ette ole tuskanne kanssa yksin.

Huomaan liian usein ajattelevani, että 
”Ne hakevat vain niitä superihmisiä ja 
ydinfyysikoita” ja jo valmiiksi lannis-
tuneena rustaan omat saavutukseni 
netin hakulomakkeeseen. Kuitenkin 
yrityspäivillä kiertäessäni törmäsin 
yhteen itseään toistavaan kriteeriin: 
”Etsimme hyviä tyyppejä!”. Tähän liit-
tyen eräs hyvä ystäväni kerran totesi, 
kun vertailimme sitä kummalla on 
enemmän 26. alkuainetta tulessa, että 
hyville tyypeille löytyy aina kysyntää. 
Hän tarkoitti lausahduksellaam sitä, 
että kun uskot ja tiedät olevasi hyvä 
tyyppi, huomaat pian saavasi kutsuja 
ja pyyntöjä mukaan erilaisiin projek-
teihin ja ryhmiin ja sitä kautta ehkä 
luottamustehtäviin ja mahdollisuuk-
siin saada uusia kontakteja, jotka taas 
etsivät hyviä tyyppejä.. Tämä jatkumo, 

hyvien tyyppien verkosto, on avain 
ulos kesätyöahdistuksesta, sillä uskon 
jokaisen olevan hyvä tyyppi.

Kun sitten vihdoin luovuin kesätyöah-
distuksesta, aloin pohtimaan tarkem-
min sitä, millainen olisi hakemani 
työnantaja.  Asiaa pohdiskellessani 
huomasin yhtäkkiä laulavani mieles-
säni vanhaa Päämiehen mainoslau-
lua ”Tule sellaisena kuin olet!”. Laulu 
tiivistää erinomaisesti sen, mitä tule-
valta työpaikaltani toivoisin, että saan 
tulla sellaisena kuin olen. Huvikseni 

Etsitään hyviä tyyppejä!
- Päätoimittajan tie kesätyöahdistuksesta mielenrauhaan

Puheenjohtajan palsta

Tervehdys arvon lukijat! Vuosi on 
vaihtunut ja sen mukana myös killassa 
vastuun on ottanut uusi hallitus. Siinä 
onkin suurin syy, miksi minä kirjoitte-
len tänne Tommin sijaan. Vuosi sitten 
saatoin vain haaveilla kirjoittavani 
vielä joskus tätä palstaa. Viime vuo-
si fuksikapteenina oli minulle hyvin 
opettavainen ja onnistuin luomaan it-
selleni sellaisen kontaktiverkon, mikä 
lopulta mahdollisti valintani tähän 
tehtävään.
Uusi hallitus on iältään hyvin nuori: 
varsinaisessa hallituksessa on viisi 
täysin uutta toimintaa, joista kaksi 
on fukseja. Nuoruus näkyy erityisesti 
innokkuutena. Kaikki hallitustoimijat 
ovat tarttuneet toimeen aktiivisesti 
ja hommat ovat lähteneet rullaamaan 
hyvin. Ilmapiiri on avoin uudistuksil-
le unohtamatta kuitenkaan vanhojen 

perinteiden toteuttamista. Minulla 
on erittäin kova luotto hallitukseen, 
ja uskon, että tänä vuonna on mah-
dollisuus saada oikeasti jotain suurta 
aikaan.
Hallituksen innokkuus näkyy muun 
muassa siinä, että Indecsin kevään 
tapahtumakalenteri on jo mukavan 
täynnä. Ja tapahtumien paljouttakin 
parempaa on jäsenten innokkuus 
osallistua kaikkeen. Tästä hyvänä esi-
merkkinä toimivat valkohaalarisitsit: 
Indecsille oli varattu tapahtumaan 20 
paikkaa, mutta halukkaita tulijoita oli 
40. Tämä toimii hallituksen suuntaan 
hyvänä palautteena, että asioita on 
tehty oikein.
Vaikka kilta järjestääkin paljon ta-
pahtumia, niin rohkaisen avoimesti 

lähtemään myös muiden kiltojen or-
ganisoimiin tapahtumiin, sillä niissä 
voi luoda hyödyllisiä verkostoja oman 
killan ulkopuolelle. Koulun jälkeen 
työelämään siirryttäessä käytännössä 
missään organisaatiossa ei voi työs-
kennellä pelkkien tutalaisten kanssa, 
niin miksipä ei loisi kontakteja val-
miiksi jo opiskeluaikana. Luopumalla 
suurimmasta ylpeydestään ja tutustu-
malla rohkeasti muihin teekkareihin 
voi luoda uskomattomia kontakteja ja 
tutustua todella loistaviin tyyppeihin. 
Fuksi- ja kiltaneuvostojen kautta olen 
tutustunut moneen todella hyvään 
tyyppiin, ja toivon, että myös muut 
indecsläiset hyödyntävät tarjolla ole-
vat verkostoitumismahdollisuudet. 
Lisäksi sivuainekursseilla saattaa olla 
mukava tuntea esimerkiksi joku tite-
läinen tai ykiläinen, jolta voi tarvit-

Julkaisija ja kustantaja:
TTY:n tuotantotalouden kilta 
Indecs
hallitus@indecs.fi
www.indecs.fi

Kuvassa Indecsin päätoimittaja          
Ellinoora Korpela
Kuva: Karoliina Salminen

Puheenjohtajan palsta
- Haastan indecsiläiset verkostoitumaan killan ulkopuolelle

taessa kysyä apua vaikkapa ohjelman 
koodaamiseen tai savukaasulaskun 
laskemiseen. 
Haluan myös kannustaa kaikkia in-
decsläisiä osallistumaan kiltatoimin-
taan. Vaikka seuraavaan vaalikokouk-
seen ja toimarivalintoihin on lähes 
vuosi aikaa, on sitäkin ennen useita 
mahdollisuuksia päästä mukaan kil-
lan toimintaan. Tänä vuonna on tu-
lossa useita isoja projekteja, joihin 
hallitus tarvitsee myös ulkopuolisten 
apua. Esimerkiksi UlkoXQ:n ja Indecs 
Challengen järjestäminen ei onnistu 
pelkän hallituksen voimin, ja vielä tä-
män kevään aikana vastuussa olevat 
tiimit etsivät innokkaita indecsläisiä 
mukaan. Olkaa siis hereillä ja tarttu-
kaa tilaisuuteen sen tarjoutuessa!

Vanhana fuksikapteenina haluan myös 
sanoa pari sanaa fukseista. Nuorin 
vuosikurssi näyttää kokonaisuudes-
saan melko lupaavalta killan kannalta: 
haalariprojekti teki parhaan tuloksen 
moneen vuoteen, meidän fuksimme 
oli kärjessä koulun superfuksikisassa 
välilaskennassa ja tutorhaussa hake-
muksia tuli 26 kappaletta. Ei ollen-
kaan hullummin. Toki menestyäkseen 
tässä koulussa ja saavuttaakseen jo-
tain muullakin kuin opintojen saralla, 
täytyy heidän vielä verkostoitua oman 
killan ulkopuolelle ja oppia hieman 
nöyryyttä. Vaikka kuinka onkin pääs-
syt tutalle opiskelemaan, ei se tee ke-
nestäkään yhtään parempaa ihmistä. 
Ainoa, millä on todellista merkitystä, 
ovat omat saavutukset. T3-prosessin 
ollessa käynnissä suosittelen pitä-
mään kiinni suhteista muihin teekka-
reihin: asioihin hieman perehtyneenä 
voin todeta asioiden olevan TTY:llä 
paljon paremmin kuin monessa muus-
sa korkeakoulussa.
Lopuksi haluan toivottaa kaikille kil-
talaisille menestystä kesätyönhakuun 
ja jaksamista myös opinnoissa. Näh-
dään tapahtumissa, kiltahuoneella ja 
ehkä joskus luennoillakin… ;)

Juuso Koivula
Indecsin Puheenjohtaja 2015

Kuva: Karoliina Salminen

“Toki menestyäkseen tässä koulussa ja saavuttaak-
seen jotain muullakin kuin opintojen saralla, täytyy 
heidän [fuksien] vielä verkostoitua oman killan ul-
kopuolelle ja oppia hieman nöyryyttä. Vaikka kuin-
ka onkin päässyt tutalle opiskelemaan, ei se tee ke-
nestäkään yhtään parempaa ihmistä. Ainoa, millä 
on todellista merkitystä, ovat omat saavutukset.”

Päätoimittaja:
Ellinoora Korpela
ellinoora.korpela@student.tut.fi

Toimittaja ja taittaja:
Karoliina Salminen
karoliina.s.salminen@student.tut.fi

Painopaikka:
Nekapaino Oy, Pirkkala

Painomäärä:
50kpl

pohdin vielä, millaisen kumppani-
netsintä –ilmoituksen kirjoittaisin 
työnantaja-työntekijä-deittisivustolle, 
mikäli sellaisia laajemmin harrastet-
taisiin. Sain kasaan seuraavanlaisen 
sepustuksen: 

Etsitään helposti lähestyttävää työn-
antajaa kesäsuhteeseen! 

Etsin tositarkoituksella rentoa ja hel-
posti lähestyttävää työnantajaa ly-
hyehköön suhteeseen. Mikäli yhteinen 
elomme sujuu mutkattomasti, olen 
kuitenkin valmis myös pidempään, 
vakavampaan suhteeseen jos Sinäkin 
olet. Koollasi ei ole väliä, etsin lähinnä 
hyvää ilmapiiriä ja mahtavia tyyppejä. 
Tiedät selvästi mitä tahdot ja osaat 
myöskin kertoa sen. Tarvittaessa olet 

valmis ojentamaan minulle auttavan 
käden, mutta kannustat minua ylittä-
mään itseni ja tekemään oman par-
haani. Olet reilu ja luotettava, niin mi-
näkin olen. Itse olen tiedonjanoinen ja 
halukas oppimaan sekä saamaan uu-
sia kokemuksia. Sinä puolestasi olet 
alasi rautainen ammattilainen, mutta 
haluat henkilöstösi sellaisena kuin he 
ovat.

Millaista työnantajaa Sinä, rakas kans-
saopiskelija ja hyvä tyyppi, etsit?

Tavoiterikasta syksyä toivottaen,
Ellinoora Korpela
Infacton päätoimittaja 2015

”Etsitään helposti lähestyttävää työnantajaa 
kesäsuhteeseen!” 
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TEKin palsta
- IAET-kassa

Näin kesähakujen käynnistyttyä on 
hyvä aika puhua työttömyyskassas-
ta eli IAET -kassasta. Te, jotka aiotte 
viettää kesänne töitä tehden, suo-
sittelen IAET-kassaan tutustumista. 
IAET-kassa antaa taloudellenne tur-
van työttömyydeltä valmistumisen 
jälkeen ja näin antaa sinulle mahdol-
lisuuden keskittyä työnhakuun rau-
hassa.          IAET-kassaan kuuluminen 
nostaa siis tulosi peruspäivärahasta 
ansiosidonnaiseen päivärahaan, joka 
on merkittävästi suurempi.

IAET-kassa on siis insinöörien, arkki-
tehtien ja ekonomien työttömyyskas-
sa, johon me TEKin opiskelijajäsenet 
voimme liittyä jo ensimmäisestä työ 
suhteestamme alkaen. IAET-kassan 
jäsenenä olet oikeutettu ansiosidon-
naiseen työttömyysturvaan valmistut-
tuasi, mikäli olet ollut 26 viikkoa työs-
säoloehdon täyttävässä työsuhteessa 
ja työttömyyskassan jäsenenä. Työn 
voi kerätä pätkissä ja sen ei tarvitse 
olla edes oman ammattialan työtä. 
Tämä tarkoittaa sitä, että jo muuta-
man vuoden kesätyöt voivat täyttää 
työssäoloehdon. 

IAET- kassa jäsenmaksu on vuodelta 
2015 105€. IAET-kassaan voi liittyä 
esimerkiksi TEKin verkkopalvelussa. 
Kassaan liittyessä on oltava työsuh-
teessa eli liittymisen voi hoitaa vaik-
ka kesätöiden tai muun työsuhteen 
alkaessa. 

Tsemppiä kesätöihin toivottaen,

Karoliina Salminen
Indecsin kiltayhdyshenkilö 2015
Infacton toimittaja 2015

Kansa kohisee T(ampere)3:sta 
– sehän on kilpirauhashormoni!

TEK-palsta

No miten tämä vaikuttaa normaa-
lin tutalaisen opiskeluun?

Miltä kuulostaisi, että tulevaisuuden 
tutalaiset eivät opiskelisikaan TTY:l-
lä vaan uudessa tamperelaisessa 
korkeakoulussa, johon on yhdistet-
ty kaikki Tampereen korkeakoulut? 
Sinulla oli varmasti koulun alkaessa 
paljon mietteitä siitä, mitä haluat lu-
kea ja mikä olisi se ”sinun juttusi”. 
Muutaman vuoden opiskelun jälkeen 
sinulle avautuu mahdollisuus jatkaa 
opintojasi teoriapainotteisille maiste-
ritasolle asti tai jos huomaat, että työ-
elämä vetääkin sinua puoleesi, niin 

sinulla on mahdollisuus siirtyä am-
mattipainotteisemmalle kandidaatin 
tutkintoon. Toisin sanoen, nykyinen 
TTY:n kandidaatintutkinto on melko 
lailla välivaihe diplomityön tekemi-
seen, mutta uudessa Tampere3 raken-
teessa saatkin niin maisterin paperit 

tai työelämään kelpaavan kandidaatin 
tutkinnon, jotka tunnistetaan myös 
muualla Euroopassa (kts. Bolognan 
prosessi).  Etkö vielä vakuuttunut? 

Ajatellaanpa asiaa hieman isom-
massa mittakaavassa:

Oletko miettinyt kuinka paljon pääl-
lekkäisyyksiä TTY:llä, TAMK:lla sekä 
TaY:llä on? Kuinka monessa niistä lue-
taan kieliä, luonnontieteellisiä aineita 
tai esimerkiksi taloutta? Niinpä. Mitä 
ovat käyttöasteet eri koneistuskoneil-
le esimerkiksi meillä tai TAMK:lla? 
Onko sinua ikinä kiinnostanut ottaa 

” Muutaman vuoden opiskelun jälkeen sinulle 
avautuu mahdollisuus jatkaa opintojasi teoria-
painotteisille maisteritasolle asti tai jos huo-
maat, että työelämä vetääkin sinua puoleesi, 
niin sinulla on mahdollisuus siirtyä ammattipai-
notteisemmalle kandidaatin tutkintoon.”

Tampereella käynnistyi keväällä 2014 T3 –selvi-
tystyö, jonka tavoitteena on luoda Tampereelle 
täysin uusi korkeakoulumalli, jossa ovat muka-
na TTY, TaY sekä TAMK. Nyttemmin T3 kulkee 
nimellä Tampere3, jottei sitä sekoiteta kilpirau-
hashormoneihin. 

keskustan yliopistolta kursseja, mutta 
se on kaatunut JOO -opintojen hake-
miseen? Mitä jos näidenkin resurssi-
en päällekkäisyys saataisiin poistet-
tua? Se vapauttaisi paljon resursseja 
opetuksen laadun kehittämiseen sekä 
huippututkimukseen, jotka vastaa-

vat yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja 
työelämän tarpeisiin. Koko Tampere3 
prosessin aikaansaannoksia on jo nyt 
näkyvissä. Esimerkiksi TTY:n ja TaY:n 
lukuvuosikalenterit ovat yhdenmu-
kaistettu sekä ristiin lukemista on hel-
potettu vanhasta.

Hankkeeseen liittyy myös valtavasti 
kysymyksiä sekä uhkakuvia, jotka pi-
tää ensin ratkaista, jotta Tampereelle 
voi syntyä uudenlainen korkeakoulu. 
Tätä työtä tekee myös rakas ylioppi-
laskuntamme TTYY. Siksi sanonkin, 
että mitäpä jos jättäisit killassa yhden 
änärin pelaamatta, ja miettisit 20 mi-
nuuttia, millaisia ajatuksia tällainen 
korkeakoulumalli sinussa herättää? 
Voit heittää mietteesi vaikka tänne:
 
http://webhotel2.tut.fi/ttyy/uuti-
set/4492. 

Jotkut varmasti miettivät, että ette iki-
nä tule olemaan mukana politiikassa. 
Voin sanoa, että olette jo. Yliopistojen 
sekä korkeakoulujen yhdistäminen 
tulee olemaan kevään eduskuntavaa-
lien alla todella isosti esillä ja Tampe-
re3 on isossa roolissa siinä pelissä.

Mikko Rahikainen

Kuva:  Jukka Tuomisto

Uusi vuosi ja uudet tuulet puhaltaa myös TEKin toimijoissa. Olen kiltamme 
uusi kiltayhdyshenkilö ja minuun saa olla yhteydessä mihin vaan TEKiin tai 
työelämään liittyvissä asioissa. 

 Karoliina Salminen ja Jukka Uusitalo paistamassa TEKin makkaroita Tiedekun-
nan kyykkäkarsinnoissa. Kuva: Aino Hietakangas
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Vuoden 2015 hallitus esittäytyy
Enemmän tai vähemmän virallisesti

Ellinoora ”Elli” Korpela
Päätoimittaja
Ellinoora onnistui jo toista vuotta pe-
räkkäin soluttautumaan Indecsin hal-
litukseen päätoimittajaksi. Hänen teh-
tävänsä on edelleen julkaista neljästi 
vuodessa Suomen laadukkainta jour-
nalismia kiltalehti Infacton muodossa. 
Jos sitä saisi tänä vuonna nettisivuille-
kin jotain päivitettyä. Ellinoora on se 
kokouksissa ja killassa murjottavalta 
näyttävä muikkeli, joka todellisuudes-
sa on vain vajonnut ajattelemaan ruo-
kaa, taas.. Ellinooran tunnistat killan 
yksistä harvoista maihinnousuken-
gistä sekä nähtävyydeksikin luokitel-
tavissa olevasta valkoisesta omenasta.

Karoliina ”Karkki” Salminen
Toimittaja, KYH
Karoliina on killan uusi pelottavan 
tehokas toimittaja. Karoliina on niin 
tehokas, että voisi varmasti toimittaa 
Infactoa yksinkin. Karoliina on niin 
tehokas, että hänen vuorokaudessaan 
on muutama ylimääräinen tunti, joita 
meillä muilla ei ole, jolloin hän nuk-
kuu. Muuten hän tekee taukoamatta 
töitä, opiskeluja ja uhraa aikaansa 
killan hyväksi. Karoliina on se kenen 
puoleen on hyvä kääntyä silloin, kun 
et tiedä mitä tehdä. Karoliina tietää. 
Aina. Ja hän saa aikaiseksi. Tämän dy-
naamisen naisen tunnistat kalevala-
naino-tyylisistä pitkistä valkeista kut-
reista ja delfiinien kaikuluotauksen 
kaltaisesta naurusta, joka kantautuu 
korviisi vaikka Karoliina olisi jossain 
näkö- ja kuulokenttäsi ulkopuolella. 
Karoliina on myös lyömätön seuralai-
nen juhliin kuin juhliin.

Tuomas ”Ilvonen” Ilvonen
Datatoimari
Tuomas tai paremmin Ilvosena tun-
nettu datatoimari on killan uusi Ju-
mala. Hän on (tai hänen oletetaan 
olevan) täysin kaikkivoipa mitä tulee 
killan tekniikan tai ohjelmistojen yl-
läpitoon ja huoltoon. Jos hymypoika 
–patsaita jaettaisiin vielä yliopistossa, 
olisi Ilvonen ehdottomasti se (kaik-
kien kadehtima) henkilö, joka pat-
saan saisi. Hänen ilahduttavan hyvin 
huollettu purukalustonsa on varmasti 
tuttu näky kaikille killassa usein aikaa 
viettäville, sillä miestä ei juuri näe 
ilman kasvoilla paistavaa leveää hy-
myä. Ilvosen tunnistat killan toisista 
harvoista maihinnousukengistä, sekä 
niistä paljonpuhutuista legoista.

Tuukka ”se Indecsin noheva sihtee-
ri” Oksala
Millainen on hyvä sihteeri? Noheva ja 
nätti blondi erinomaisilla kahvinkeit-
totaidoilla. Tuukka on näitä kaikkia. 
Tuukkaa voisi kuvailla ensimmäisen 
vuosikurssin nimeämättömäksi joh-
tajaksi, niin määrätietoisen onnistu-
neesti hän johti laumansa haalaripro-
jektia. Tuukan tunnistaa perinteisestä 
Indecspolyn kansallispuvusta, tasai-
sen varmasta kauluspaita, farkut ja 
nahkakengät –asusta sekä kateutta 
herättävästä vaaleasta hiuskuontalos-
ta, jonka jokainen hius on täydellisesti 
paikallaan. Killan järjestys ja tiedotus 
on taitavissa käsissä. 

Teksti: Ellinoora Korpela

Seuraavassa esitellään uunituore Indecsin hallitus 2015. Joukosta löytyy sekä 
vanhoja korppuja edellisestä, sitä edeltävästä ja sitä edeltävästäkin (ja ehkä 
sitäkin edeltävästä) hallituksesta, että useita uusia toimijoita. Yleiskatsauk-
seltaan Indecsin hallitus on kovin nuori, mutta varmasti sitäkin viriilimpi. Nyt 
on sitä tekemisen meininkiä ja tyyliä. Alla on muutamalla sanalla kuvattu jo-
kaista uutta killan tarpeiden täyttäjää. 

Juuso Koivula
Puheenjohtaja
Juuson aaltoilevat hiukset ja sametti-
nen ääni hurmaavat hallituksen kuun-
telemaan kokouksissa kerta toisensa 
jälkeen. Lähes euforinen nautinto ka-
jahtaa puupöytää pitkin kokoustajien 
vastaanottimiin, kun hän pamauttaa 
keskustelut päätöksiksi valtavalla 
puheenjohtajan nuijallaan. Mikään ei 
pysty huojuttamaan Juuson määrätie-
toisuutta johtajana, ei edes maanjä-
ristys tai liskojen yö – olemme kaikki 
herran kämmenellä.

Tommi Valkonen
Isä Aurinkoinen
Tommo (sic), tuo vanha ryökäle, pili-
palipuuhailija, kansankiihottaja. Pit-
kään killan uratikkaita kiivettyään 
Tommo on viimein löytänyt itsensä 
Indecsin matrikkelitoimarin pallilta. 
Säälistä hänen annetaan silloin tällöin 
toteuttaa mielitekoaan, eli neuvoa 
uutta hallitusta, mutta tämän ukon 
arvo mitataan vuoden lopuksi synty-
neen matrikkelin määrän ja laadun 
perusteella. Jos se nyt edes aikoo syn-
tyä. Kumman ilmestymistä ja muotoa 
sinä jännität enemmän tänä vuonna – 
Tampin vai matrikkelin?

Mikko Rahikainen
Alumnitoimari
Liskot vaivaavat joskus myös Mikon 
iltoja. Harva edes huomaa kun hän 
lipaisee käärmeenomaisesti huuliaan 
ja säntää kohti päämäärää huoma-
tessaan jotain kehitettävää, tai jotain 
muuta hyvin lahjottua tekemistä. Pit-
kään TTY:n järjestöjen uratikkaita 
kiivettyään Mikko on viimein löytä-
nyt itsensä Indecsin alumnitoimarin 
pallilta. Ympyrä sulkeutuu ja galaksit 
räjähtää, kaikki on taas alumneilla hy-
vin.

Fanni Laurila
Opintotoimari
Jänkhän julkea jäkälänpurija. Hän ei 
sitä ehkä itse myönnä, mutta hänen to-
teemieläimensä on saamelainen. Ko-
ettuaan sanoinkuvaamattomia asioita 
harjoittaessaan kansainvälisyysvas-
taavan tointa, hän päätti asettua ta-
loksi opintotoimariksi, eräänlaiseksi 
kukkahattuiseksi omituiseksi otuk-
seksi, joka ei kuitenkaan pelota vaan 
patistaa meitä olemaan vähemmän 
tyhmiä. Niille, jotka haluavat silti jat-
kaa tyhmyyttään Indecs tarjoaa mm. 
Kolmio-vastaavia ja datatoimarin.

Tuomas Suomi
Fuksikapteeni
Entisessä elämässään Tuomas suo-
mi itseään tekemistään synneistä, 
ja päätti syntyä uudelleen jakamaan 
huonoa karmaa pahaa-aavistamatto-
mille Indecsin fukseille. Täydellisyyttä 
hipovan tekniikan hedelmiä voi jo ob-
servoida nykyisissä fukseissa – auta 
armias syksyn uutta satsia. Tuomasta 
on myös joskus kielletty juomasta, vii-
noja tuomasta, korruptiota luomasta 
ja vastikkeettomia fuksipisteitä suo-
masta. Mutta kaikki pyynnöt evättiin.

Varpu Orasuo
Kiltakummi
Varpu ei usko ilkeyteen, vaan ilon 
kautta tekemiseen. Hän on viettänyt 
liian monta tuntia Ykin kiltahuoneel-
la, ja valitsi siksi helpoimman tien 
päästä viettämään aikaa Indecsläisten 
seurassa! Pitkään TTY:n järjestöjen 
uratikkaita kivuttuaan hän on nyt In-
decsin kiltakummi. Varpun, kuten esi-
merkiksi Tommonkin, tehtäviin kuu-
luu yleinen asioiden vatvominen ja 
voivottelu. Hän on kuin Karpo, jolla ei 
ole asiaa. Olemme silti kaikki hänestä 
erittäin ylpeitä, ja toivomme hänelle 
pitkää ikää ja terveyttä.

Teksti: Tommi Valkonen

Vuoden 2015 hallitus esittäytyy

Kuvassa Tuomas Ilvonen, Karoliina Salminen, Ellinoora Korpela ja 
Tuukka Oksala. Kuva: Jussi Blomgren 

Kuvassa Tuomas Suomi, Juuso Koivula, Fanni Laurila, Tommi Valkonen 
ja Mikko Rahikainen.  Kuva: Karoliina Salminen

Kuvassa Varpu Orasuo
Kuva: Karoliina Salminen
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Santtu the gladiator
Sporttitoimari
Santtu pitää huolta valtakunnan asuk-
kaiden fyysisestä kunnosta järjestä-
mällä sportticupiksikin kutsuttuja 
huvitteluja. Hän inspiroi ja motivoi 
kaikkia valtakunnan asukkaita ylläpi-
tämään fyysistä kuntoaan.

Valtteri the bartender
Teekkarivastaava
Valtteri pitää huolta valtakunnan elin-
tarvikkeista ja niiden riittävyydestä. 
Valta syntyy Arvostuksen avulla. Lä-
heisyys ja Tunteellisuus ovat Tehok-
kaan ja Eettisen toiminnan kulmaki-
viä. Rakkaus voi saada alkunsa myös 
Ironiasta.

Oskari the man
Teekkaritoimari
Tämä iloinen veitikka auttaa valta-
kunnan muita jäseniä tuomalla uusia 
ideoita esiin. Oskari myös lämmittää 
tarvittaessa Mallasta, jotta valtakun-
nan asukkaat pysyvät lämpiminä ja 
rentoutuneina.

Valtteri the shepherd
KV-vastaava
Valtteri O. huolehtii, että luova kv-tii-
mi turvaa kansainvälisten lampaiden 
laiduntamisen. Luottamuksellisuus 
ja rehellisyys ovat paimeneen aseet. 
Toisaalta hän pyrkii tuottamaan suu-
rimman lisäarvon teurastukseen (ul-
komaille) lähtevillä kotimaisilla yksi-
löillä.

Niusha the joker
KV-toimari
Niusha, tämä superpositiivinen vitsi-
nikkari pitää valtakunnan asukkaat 
iloisena omalla läsnäolollaan. Muiden 
innokkuuden parantuessa hän toimii 
itse ahkerasti.

Jenni the spy
KV-toimari
Jenni toimii valtakunnan vakoojana, 
sissinä ja sotapäällikkönä. Onneksi 
osasi valita oikean joukkueen. Hänen 
ahkeruutensa ja humanistiverkoston-
sa ovat “etuja” joita koko kansa “kun-
nioittaa”. Tyttö hoitaa omat homman-
sa hienosti.

Teksti: Valtteri Ojansuu

Jo kauan aikaa sitten Indecsissä aukesi tyhjiö, 
jota kaukaisen mikä mikä maan asukkaatkaan ei-
vät pystyneet täyttämään. Tarvittiin ryhmiä, jot-
ka toimivat hyvässä yhteishengessä myös luovan 
kaaoksen aikaan. Valtterien valtakunta syntyi 
kun vahva kv-osaaminen ja teekkarius yhdistyi-
vät Hervannan pimeydessä hyvämiesverkoston 
tapaan. Mukaan valittiin parhaat toimijat, jotka 
tukivat Valtterien toimintamallia:

Vuoden 2015 hallitus esittäytyy
Valtterien valtakunta

Vuoden 2015 hallitus esittäytyy
Yritystiimin viiniesittely

Olli Virtanen
Yritysvastaava 
Väri: keskipunainen
Alkuperä: Länsirannikko, Rauma
Tuoksu: Läntinen, maanläheinen
Arvio: Voimakas merellinen alkuvai-
kutelma, nuorekkaan terhakka, toi-
saalta hennon betoninen. Sopii hyvin 
myös vaativiin tilanteisiin, kuitenkin 
aika ajoin mähinä puskee läpi. Myös 
kypsynyt omena tulee selvästi välillä 
esiin. Kaiken kaikkiaan monikäyttöi-
nen ja toimiva kokonaisuus

Johanna Tavia
Yritystoimari 
Väri: Heleän vaaleanpunainen
Alkuperä: Arktinen alue, Rovaniemi
Tuoksu: Arktisen eksoottinen, tuo 
mieleen pohjoisen kaamoksen.
Arvio: Makean elegantti, kohtalaisen 
kevyt, mutta napakka. Hedelmäisyys 
on hieman piilossa ja toisaalta hel-
posti lähestyttävä. Sopii hyvin yhteen 
muiden kanssa. Kokonaisuudessaan 
mutkaton kokonaisuus, hyvät hapot.
 

Julius Särkkälä
Yritystoimari
Väri: Syvänpunainen
Alkuperä: Eteläinen alue, Porvoo
Tuoksu: Etelän elegantti, hieman sul-
keutunut
Arvio: Terävän ryhdikäs, reilun omen-
ainen, kuitenkin maanläheinen. Hil-
litty ja rauhallinen kokonaisuus, jos-
ta paistaa selvästi läpi iloinen pilke. 
Kyseessä on tasavahva ja klassinen, 
uudenlainen ilmestys. Rationaalinen 
valinta.

Juha-Matti Väisänen
Talousvastaava
Väri: Kalpean keltainen
Alkuperä: Kalakukon kotimaa, Kuopio
Tuoksu: Voimakkaan järvinen
Arvio: Tässä on oikea löytö Savon pe-
rukoilta! Vekkuli kaveri nostattaa hy-
myn huulille ja lupsakka vaikutelma 
jatkuu pitkään. Toisaalta kyse on täy-
destä laadusta ja jälkivaikutelma on 
erittäin asiallinen. tarkasti ja täsmäl-
lisesti kypsynyt.

Tommi Parviainen
Taloustoimari
Väri: Viherkeltainen 
Alkuperä: Savon sydän, Varpaisjärvi
Tuoksu: Rennon lupsakka
Arvio: Toinen kelpo löytö Savosta! Pir-
teä yhdistelmä uutta ja vanhaa. Mää-
rätietoinen asiallisuus jää rennon ja 
pirteän kepeyden alle, mutta puskee 
aika-ajoin esiin. Nostaa makeudellaan 
hymyn huulille.

Jussi Blomgren
Business Excellence –toimari
Väri: Nikkelin vihreä
Alkuperä: Läsirannikko, Harjavalta
Tuoksu: Terävän rikinkatkuinen
Arvio: Voimakkaan teollinen alkuvai-
kutelma, maku on metallinen mutta 
pehmeä. Eloisa hapokkuus tuo ryhtiä 
olemukseen. Hyvä humala. Kehittyy 
vanhetessaan. Jälkivaikutelma on rä-
jähtävän kärkäs, mutta toisaalta pir-
teän rapsakka.

Teksti: Jussi Blomgren

Kuvassa Santtu Loimusalo, Oskari Mikkilä, Valtteri Jokila, Niusha Sa, 
Valtteri Ojansuu ja Jenni Kaipainen. Kuva: Karoliina Salminen

Kuvassa Julius Särkkälä, Jussi Blomgren, Tommi Parviainen, Johanna 
Tavia, Juha-Matti Väisänen ja Olli Virtanen. Kuva: Karoliina Salminen
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Minttu-Nelli Ulmanen
Vuosijuhlatoimari
Tuttavallisemmin Minttu, Mintsa tai 
Minzza on tapahtumatiimin ainut 
aamuvirkku, ainakin jos katsotaan 
erään perjantaiaamuisen tapaamisen 
osallistujaprosenttia. Vuosijuhlatoi-
marin tulikaste maaliskuun puolenvä-
lin jälkeen lähestyy jo kovaa vauhtia 
ja alkunäyttöjen pohjalta odotukset 
ovat korkealla! Tyynellä ja hyväntuu-
lisella tyylikkyydellään neito varmasti 
kuitenkin hoitaa homman kunnialla 
kotiin ja juhlavieraat saavat vielä kiik-
kustuolissaankin muistella Indecsin 
29-vuotisjuhlien loistokkuutta.

Lotta Suni
Tutapäivätoimari
Tapahtumatiimin vanhusjäsen kol-
mannella hallitusvuodellaan. Tutapäi-
vätoimarin hommien eli Tutapäivien 
järjestämisen ohella aikaa jää yllin 
kyllin esimerkiksi luritella enemmän 
ja vähemmän tosia faktoja kanssahal-
lituslaisista sulkapallokisojen pelitau-
oilla sekä tietysti kyläillä hallituksen 
kokouksissa aina kun ne eivät ole klo 
8 aamulla. Vaaleaverikön varsinaiset 
tehtävät hallituksessa alkavat jo lä-
hestyä maaliviivaa, mutta toivottavas-
ti jotain tekemistä vielä löytyy, tästä 
jutustakin huolimatta.

Teksti: Lotta Suni

Maija Kruus
Tapahtumatoimari
Indecsin hallituksen vahvistus Ra-
kentajainsinöörikillalle, tokihan 
meidän nyt heillekin tulee pätevää 
tapahtumatoimaria edes opiskelu-
jen merkeissä lainata. Toisen vuoden 
opiskelijana ja lahjakkaana uimaopet-
tajana neitokainen laittaa kurittomat 
2.vuoden pojat helposti ojennukseen 
ja varmistaa, ettei kukaan tai mitään 
huku tapahtumia järjestäessä. Kaikille 
Indecsin hallituksenvaihdon ulkopuo-
lelle jääneille kerrottakoon vielä, että 
tämän kultakutrin erikoisuus ovat 
herkulliset letut kermavaahdon ja tie-
tenkin vadelmahillon kera.

Elina Ala-Mäyry
Tapahtumavastaava
Tapahtumavastaava Elina on paljasjal-
kainen Hervantalainen, joka sai alkun-
sa teekkarisaunalla leimahtaneesta 
lemmestä. Onhan tyttö toki maailmaa-
kin ehtinyt näkemään, ensimmäinen 
fuksivuosi kun sujui kaupunkipaossa 
Lappeenrannassa. Indecsillä suoraan 
fuksin saappaista hallitukseen hypän-
nyt neito pursuaa intoa ja uusia ideoi-
ta, eikä vuodesta takuulla ole tulossa 
tapahtumien suhteen kuiva. Tiimiään 
tämä kaunokainen vetää hellällä läm-
möllä ja hymyllä, joka tsemppaa kra-
pulaisimmatkin teekkarit uuteen us-
koon.

Vuoden 2015 hallitus esittäytyy

To learn more about what we look for, go to  www.mckinsey.com/careers.

Are you interested in a career 
that’s defined by change?

Change the world. Improve lives.  
Invent something new.  
Solve a complex problem.  
Extend your talents.  
Build enduring relationships.

Then you’ve come to the right place.
There isn’t a more exciting time than  
right now to put your talents to work— 
or a better place to take on interesting  
projects that will make a difference.

We are continuously looking for  
outstanding Master’s degree candidates  
for the Junior Associate (management  
consultant) role. You can send your  
application anytime, even up to a year  
before your expected graduation, by  
filling in an online application at
www.mckinsey.fi.

Don’t just
come to work.
Come to change.

Karim Hafez
Kolmiovastaava
Indecsin hallitukseen soluttautunut 
alun perin vieraskiltalainen sekä ny-
kyisemmin vakiintunut seniori, pors-
kuttaa Kolmiovastaavan tehtävissä jo 
kolmatta vuotta. Tämä kurdi ei pienis-
sä pakkasissa palele, onhan miehellä 
killan komein villapaita omasta takaa. 
Kolmioita mies järjestää loppumat-
tomalla innolla ja aikaa riittää aina 
Kiinassa asti reissaamiseenkin, sillä 
seurauksella, että kiltaan ilmestyy jat-
kuvasti mitä mielikuvituksellisempia 
tarve-esineitä, tutulla laatutakuulla: 
made in China.

Lassi Mäkinen
Kolmiotoimari
Kolmiotiimin tulevaisuuden lupaus. 
Tuskin kukaan TTYllä on välttynyt nä-
kemästä tätä komiotoimaria krebaa-
massa (teille, jotka jo nuorisokielestä 
olette jälkeen jääneet kerrottakoon 
tämän tarkoittavan kreisibailaamista) 
kolmioständillä harva se päivä tunti 
toisensa perään. Facebookin mukaan 
Lassin syvimmän olemuksen voi tii-
vistää lausahdukseen ” I'm a smart-
ass but I'm playing dumb”, mikä tu-
levan hallitusvuoden aikana takuulla 
varmistuu suuntaan tai toiseen. Vielä 
loppuun on mainittava kaikkien nais-
ten iloksi, että tämä mies on vapailla 
markkinoilla!

Kuvassa Karim Hafez, Lassi Mäkinen, Maija Kruus, Minttu-Nelli Ulmanen, Elina Ala-
Mäyry ja Lotta Suni Kuva: Karoliina Salminen
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would have never pictured Finland to 
be this adventurous. 

We got to experience the champion-
ship of Kyykkä and it was fun to see 
how crazy Finnish people are about 
that game. It still doesn’t make a lot of 
sense why people like to throw wood-
en sticks around, but it was so much 
fun to take part in it. I even want to say 
my team wasn’t too bad at all. 

Another great part was that we ex-
perienced a real Finnish dairy farm 
and got to see what challenges Finn-
ish farming people have to stand up to 
and how they manage their daily life. I 
wouldn’t have wanted to miss out on 
that experience, and I am so happy 
that I met so many great people like 

Vision

It was actually the first ESTIEM event 
I have been to. I applied for one in Fin-
land because I have never been to a 
Scandinavian country and so I really 
wanted to go there. I was lucky be-
cause I was the only German partici-
pant and so you don’t get tempted to 
speak in your own language. 

When I arrived in Finland I had to be 
open minded and talkative to get to 
know the others. One of the highlights 
was that we got to spend one night at 
a cottage close to Tampere. It was al-
ready an adventure to get to the cot-
tage because of the snow and the ice. 
But when we arrived there we had our 
own real Finnish experience. We went 
to the sauna, sat all night in a hot tub, 
and even jumped into a freezing lake. I 

ESTIEM Vision Event in Finland
By Julia Kasper from Local Group Munich

Sankarit sukkahousuissa
- Tositarina kahden miehen mielenterveydestä

Jo muinaisilla kenialaisilla oli sanonta, 
että jos näet elävän smurffin, kannat-
taisi harkita jonkinsortin hoitoa. No. 
Näinhän meille Lauri “pidän itseäni 
aika legendaarisena äijänä” Venäläi-
sen kanssa yhtenä pimeänä lokakui-
sena yönä sattui käymään. Illassa ei 
sinäänsä ollut mitään ihmeellistä, 
vaan kyseessä oli hyvin tavanomainen 
keskiviikkoilta. Eli seitinohuet kännö-
set, Puumaan laulamaan karaokea ja 
Fätäriin tanssimaan. Ilta sujui muu-
tenkin perusvarmoissa tunnelmissa. 
Karaokessa meiltä löytyy musta vyö, 
ja hurmasimme lauluillamme kaikki 
Puumassa majaansa pitäneet vieh-
keät rouvat. Fätärissä pistimme jalalla 
jopa niin koreasti, että Lauri meinasi 
saada naistakin. No siitäkin selvittiin 
puhumalla, ja pääsimme jatkamaan 
iltaa keskenämme. Niinhän se on, 
että oman seuran jälkeen parasta on 
kaverin seura. Valomerkin jälkeen oli 
sitten aika kalppia kotia päin. Kuiten-
kin ennen bussipysäkkiä päätimme 
pistäytyä McDonaldsin kautta.

No mitä sitten kävi? Minäpä kerron. 
Käveltiin siinä sitten Laurin kanssa 
Hämeenkatua kohti valitsemaamme 
ravitsemusliikettä, kun yhtäkkiä jos-
tain sivukujalta pöllähti eteemme nai-
nen, jolla oli valkoinen lakki päässä. 
Ei nähty tässä vaiheessa vielä muu-
ta kuin selkä, ja Lauri päätti tokaista 
(huomattavan kovaan ääneen), että 
“Kato Santtu, SMURFFI!”. Tietenkin 
tässä tilanteessa kaikki meni niin-
kuin yleensä, eli nainen kuuli Laurin 
kauniit sulosanat ja käänsi päänsä, 
jotta näkisi kuka puhuu. JA SILLOIN 
SE TAPAHTU! MINDFUCK. Nainen oli 
kuin olikin aito ja oikea smurffi! Kel-
taiset kauniit kutrit ja sininen naama. 
SMURFFIINA! Ja kaikki miehethän 
tietävät, että Smurffiina on smurffeis-
ta kaunein ja ihanin. Jäimme Laurin 
kanssa tuijottamaan toisiamme silmät 

pyöreinä. Mitä just tapahtu? Ehdimme 
tuijotella toisiamme ehkä muutaman 
sekunnin ajan, ja kun katsoimme ta-
kaisin eteenpäin, Smurffiina hävisi 
sivukujalle yhtä nopeasti kuin oli il-
mestynytkin, ja näin emme ehtineet 
edes nimikirjoitusta pyytämään. Har-
min vuoksi myös kuvat tapauksesta 
jäivät ottamatta. Emme vieläkään oi-
keastaan käsitä, mitä tapahtui, mutta 
sen tiedämme, että molemmat nähtiin 
mitä nähtiin ja se oli täyttä totta. Eh-
käpä kauheinta tarinan lopputulok-
sessa on se, että hämmennyksissäm-
me unohdimme mennä mäkkäriin, ja 
jatkoimme matkaamme siis suoraan 
bussipysäkille. Vieläpä nälkäisinä. 

Toisille ilmestyy Jumala, toisille il-
mestyy Jeesus, mutta meille ilmestyi 
smurffi. Yleensä satumaisen olennon 
ilmestyminen luo ihmisessä vahvaa 
uskoa kyseiseen asiaan. Näin meille-

kin kävi. Uskomme vielä tänä päivä-
näkin, että smurffit ovat totta. Myös 
smurffien havainnointikykymme on 
kasvanut. Huomaamme lähes joka-
päiväisessä elämässämme ympäril-
lämme ihmisiä, jotka saattavat olla 
smurffeja. Eivät he välttämättä smurf-
feja ole, mutta ainakin samassa koko-
luokassa liikutaan. Ken tietää, ehkä 
smurffit ovat sinisiä vain pimeällä.

Santtu Loimusalo

my hosts Vili and his girlfriend Elli in 
Tampere. 

I became friends with people from all 
over Europe and we all had an amaz-
ing time. Hope to see you soon one 
day!

I would have never pictured Finland to be this 
adventurous. 

I have to admit   
ESTIEM events are 
kind of addicting!

Participants and organizers after Gala Dinner. Kuva: Aura Rapatti

ESTIEM Spirit. Kuva: Aura Rapatti

Kuvassa Santtu Loimusalo. 
Kuva: Karoliina Salminen

”Niinhän se on, että oman seuran jälkeen parasta 
on kaverin seura.” 
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Vaihto maailman ääriin ja elossa takaisin
- Kokemuksia vaihdosta

Oli aurinkoinen kesäpäivä Nauvon 
saaristossa ja lähtö johonkin kaukai-
seen etelän maahan oli vain kahden 
päivän päässä. Virkeä kesämies otti 
hopeanuolen alleen ja lähti kuitenkin 
kohti Venäjän rajaa vielä ennen lopul-
lista matkaa. Kello 1 yöllä matka Ve-
näjän rajalta lopulta alkoi. Edessä oli 
noin 40 tunnin matkustus kohti tunte-
matonta, vailla paluulippua.

Helsingistä matka jatkui nopeasti 
Milanoon ja jatkui Kiinan tasavallan 
valloittamalle Kowloonin niemimaal-
le. Suomen keskustavallan vakooja 
I. Mahonen oli kuitenkin tehnyt kat-
tavan tutkimuksen, joka on julkaistu 
sensuroituna versiona osoitteessa: 
mikaelahonen.blogspot.hk/2014/10/
suomessa-ollaan-ihmetelty-minka-ta-
kia.html. Raportin tuloksena vältte-
limme mellakoitsijoita ja liikuimme 
ainoastaan yli 200 metriä korkeissa 
rakennuksissa (joita on kuitenkin yli 
50 kappaletta). Valitettavasti matka 
jäi ainoastaan yhden päivän mittai-
seksi, sillä kapinalliset olivat saaneet 

kuulla Kenraali N.M:n saapuneen val-
tioon. Tämän johdosta kaikkia sinä 
päivänä maahan tulleita pyydettiin 
poistumaan välittömästi.

Lopulta yksinäinen matkaaja saa-
pui päämääräänsä, Manilaan. Manila 
on tunnettu maailmalla Aasian puh-
taimpana ja turvallisempana pääkau-
punkina, jossa saasteet ovat ennen-
kuulumattomia ja liikennettä ei ole 
ollenkaan. Ilman ruuhkia taksimatka 
ensimmäiseen yöpaikkaan kesti ai-
noastaan kaksi tuntia, koska matka 
oli pitkä 10 km. Yöpaikka osoittautui 
kuitenkin syntien pesäksi, johon län-
simaiden riistoporvarit olivat kotiu-
tuneet. Manilasta löytyi kuitenkin no-
peasti mukavampi asunto, joka sopii 
myös vaatimattomalle matkaajalle.

Monet ihmiset kyllästyvät usein Ma-
nilan kiiltokuvaan ja matkaavat köy-
hempiin valtioihin kuten Singaporeen. 
Ja myös tämän tarinan matkaaja halu-
si katsomaan tuota ihmeellistä kää-
piövaltiota, johon tutalaisten miljardit 
ovat talletettu. Matkan alku hieman 
viivästyi, sillä varattu yksityislento-
kone laskeutui väärälle lentokentäl-
le. Lisäksi uusi lento ei voinut lähteä, 
koska kiitoradalla oli vaivaiset 50cm 

vettä. Lopulta Singaporen hienous sel-
visi: kaupungissahan saa tehdä mitä 
haluaa! Auton pysäköinti keskelle 
tietä on sallittua, purkan sylkeminen 
kaduille on paikallinen tapa ja poliisit 
tulevat juomaan alkoholia kanssasi. 
Singaporessa vastassa oli myös tuttu 
vakooja Mahonen ja kylän kesyttänyt 
naistenmies Suomesta. Singaporen 
kuningas ja ruhtinatar olivat järjestä-
neet suuret bakkanaalit, joiden pää-
esiintyjinä olivat Kimi Räikkönen ja 
Jennifer Lopez.

Vain kaksi viikkoa Singaporen matkan 
jälkeen Filippiinien kuningas Juan Car-
los I kutsui seurueen vastavuoroisesti 
jättiläisten saarelle, Boholille. Bohol 
on kuuluisa jättiläisten kyynelistä, eli 
suklaakukkuloista ja kummituseläi-
mistä (lat. darra darra). Saarella ei 
ollut tarjolla tarpeeksi voimakkaita 
kantajia, joten seurue joutui tyyty-
mään moottoriajoneuvoihin. Saaren 
suurinta antia oli kuitenkin ihmisen-
pää hampurilaiset, joiden paino oli 

huumaavat 4 kiloa. Valitettavasti ku-
ninkaan tarjoama 7 tähden rantama-
joituksessa ei katsottu hyvällä suoma-
laisten miesten avointa ruskettumista. 
Rannalle tulleen porttikiellon jälkeen 
moottoripyörien nokka suuntasi kohti 
lentokenttää ja uusia seikkailuita. 

Boholin matkan jälkeen mielikuvat 
vaihdosta ovat ainoastaan kuulopu-
heita, sillä pääasiassa vaihdon on tar-
koitus keskittyä opiskeluun, ei pelk-
kään matkustamiseen. Tästä johdosta 
matkaaja ei siis käynyt esimerkiksi 
Malesiassa, Vietnamissa, Thaimaassa 
eikä Kambodzassa. Myös Filippiinien 
sisällä matkustamisessa ei ollut mi-
tään järkeä. Muistakaa siis opiskella, 
se on hauskaa. (Artikkelissa esiintyvät 
kuvat eivät liity reissuun vaan ovat 
löydettyjä kuvia paikoista joissa kir-
joittaja ei ole käynyt. Valitukset kuvi-
en käytöstä voi siis esittää päätoimit-
tajalle.) 

Niko Siltanen

Vasemmalla: Tekstin matkaaja Oikealla: Kummituseläin (lat. darra darra) Kuva: ?

Kuvateksti Kuva: ? Kuvateksti Kuva: ?

Hiekkarouvva Thaimaassa 
Kuva: ?

"Matkan alku hieman viivästyi, sillä varattu yksi-
tyislentokone laskeutui väärälle lentokentälle. Li-
säksi uusi lento ei voinut lähteä, koska kiitoradalla 
oli vaivaiset 50cm vettä."

"Valitettavasti kuninkaan tarjoama 7 tähden 
rantamajoituksessa ei katsottu hyvällä suoma-
laisten miesten avointa ruskettumista."
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nimutkaisista offshore-hankkeista. 
Lopullisen päätöksen hakea töihin Ac-
centurelle tein kun huomasin IYP-oh-
jelman ilmoituksen. Tätä tilaisuutta ei 
voinut jättää välistä!

Millainen kokemus kuusi kuukaut-
ta Intiassa oli?

Kokemus oli samalla raskas mutta erit-
täin palkitseva ”high risk high reward”. 
Erilaisessa ympäristössä asuminen oli 
raskasta ja jatkuva kurjuuden näke-
minen oli arkea. Itse asuimme oikein 
mukavalla alueella mutta Intiassa ei 
voi välttyä kurjuuden näkemisestä 
ympärillään. Kokemus oli kaiken kaik-

Accenture

Erilainen urastartti Intiassa
Accenture International Young Professionals 

Millaista Intiassa työskentely oi-
keasti on?  

Tanja Turunen valmistui 2014 tieto-
järjestelmätieteiden maisteriksi Jy-
väskylän yliopistosta ja lähti pian sen 
jälkeen International Young Professio-
nals –ohjelman mukana neljän muun 
suomalaisen kanssa Intian Puneen. 
Millaisia kokemuksia Tanja keräsi 
reissulta:

Miksi hakeuduit töihin Accenturel-
le ja erityisesti IYP-ohjelmaan?

Halusin tehdä IT-töitä erilaisissa ym-
päristöissä ja olin kiinnostunut mo-

kiaan kuitenkin hieno, ja parasta ehkä 
oli se, miten paljon ohjelman aikana 
oppi itsestään.

Mikä oli mielenkiintoisinta tai yl-
lättävintä?

Osasin odottaa, että arki on vaikeam-
paa ja että asiat eivät suju yhtä helpos-
ti kuin Suomessa, kuitenkin yllättävin-
tä oli se, miten huonosti voi varautua 
siihen miten itse reagoi erilaisuuteen. 
Toisaalta se on hyvä asia ja lisää koke-
muksen arvokkuutta, ettei voi varau-
tua kaikkeen.

Millainen on paikallinen työkult-
tuuri?

Erittäin hierarkkinen Suomeen ver-
rattuna. Lisäksi yksittäisen työnte-
kijän kannalta merkityksellisintä on 
että, työtä tehdään yhdessä. Työpäivät 
ovat pitkiä ja intialaiset rakentavat 
pitkälti sosiaalinen elämäänsä työ-
paikoilla. Paikalliset työkaverit ottivat 
meidät erittäin hyvin vastaan ja mu-
kaan kaikkeen sosialisointiin.
Intialaiset olivat aina iloisia ja puhe-
liaita. Päivittäiset yhteiset kahvitauot 
olivat tärkeä osa työkulttuuria. Me 
suomalaiset emme olisi oikein jaksa-
neet kaikkia kahvitaukoja. Intialaisille 
kahvitauot ja yhdessä olo ovat jopa 
tärkeämpiä kuin se että asiat tulee 
tehdyksi. Tästä oli kuitenkin meille 
paljon opittavaa: stressaaminen ei 
auttanut mitään, lisäksi intialaiset 
osasivat yhdistää työn ja vapaa-ajan 
saumattomammin kuin meillä on ta-
pana.

Mitä teit vapaa-aikana Punessa?

Ehdimme pitkistä päivistä ja työ-
matkoista huolimatta urheilemaan 
(salille, juoksemaan, pelaamaan sul-
kapalloa ja pojat pelasivat jalkapal-
loa). Lisäksi söimme hyvin joka ilta. 
Punessa oli hyviä ja erittäin edullisia 
ravintoloita. Mukavaa oli ettei tarvin-
nut kokata itse ollenkaan! Jotenkin va-
paa-aika tuntui enemmän vapaa-ajal-
ta kuin suomessa. Ehkä osasin nauttia 
elämästäni enemmän kun ei elänyt 
normaalia arkea.

Olet palannut Suomeen reilut puoli 
vuotta sitten. Millainen on työnku-
vasi tällä hetkellä?

Työskentelen edelleen samassa pro-
jektissa samalle asiakkaalle mutta In-
tiassa olin testauspuolella nyt osittain 
määrittelijänä. Vastuualueeni on kas-
vanut ja Intian kokemuksen jälkeen ja 
vastuuta on varmasti helpompi antaa 
minulle lisää. Intiassa vietetyn ajan 
ansiosta minun on selvästi helpom-
paa työskennellä Intian kontaktien 
kanssa. Luonnollisesti siitä on apua, 
että tunnen ihmiset joiden kanssa 
työskentelen pitkän välimatkan pääs-
tä. On myös paljon helpompaa näh-
dä molempien päiden kitkatekijät ja 
työskennellä niiden poistamiseksi ko-
kemukseni ansiosta.

Mikä tekee Accenturesta hyvän 
työnantajan?

Vaikka tämä kuulostaakin hieman 
kliseiseltä, Accenturella on oikeasti 
ainutlaatuiset mahdollisuudet tehdä 
erilaisia asioita ja kehittää omaa uraa. 
Se vaatii omaa aloitteellisuutta ja pal-
jon työtä, mutta jos on valmis teke-
mään töitä asioiden eteen, Accenture 
voi tarjota rajattomia mahdollisuuk-
sia.

Mitä seuraavaksi?

Toivon, että vastuu projektissa kasvaa 
edelleen. Haluan jatkaa työskentelyä 
isoissa ja monimutkaisissa kansain-
välisissä projekteissa. Nyt alkaa myös 
pikkuhiljaa tuntua siltä, että jos tilai-
suus tulee eteen, voisin vaikka lähteä 
uudelleen ulkomaankomennukselle.

Accenture tarjoaa monipuolisesti työpaikkoja kaupallisen ja 
teknisen alan ammattilaisille ja vastavalmistuneille. 

Lisää tietoa Accenturen työpaikoista ja urasta Accenturella:
www.accenture.fi/tyopaikat
www.facebook.com/accenturesuomi

Tällä hetkellä IYP-haku ei ole avoinna. Seuraamalla Accentu-
ren Facebookia ja urasivuja, saat tiedon kun ohjelma jälleen 
avataan.

Accenture International Young Professionals  (IYP) on harjoitteluohjelma, jon-
ka mukana vastavalmistuneet ammattilaiset työskentelevät kuusi kuukautta yh-
dessä Accenturen Intian toimipisteessä. IYP-harjoittelijat kartuttavat osaamis-
taan ja kansainvälisiä kokemuksiaan suomalaisten asiakkaiden IT-projekteissa.

”Suosittelen kokemusta hotellissa asumisesta. Puoli 
vuotta arkea niin, ettei tarvitse pestä pyykkiä tai teh-
dä ruokaa itse, on oikein mielenkiintoinen kokemus.”

Kuva: Accenture

Kuva: Accenture
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portailla viimeisen kerrosvälin.
Portaiden jälkeen saavuimme rappu-
käytävään ja näimme valoa tunnelin-
päässä. Tuo etelän lämmin tuulahdus 
puhkui naamalleni ja tunsin kuinka 
oluen (lue: viinan) kaino tuoksu ta-
voitteli gastronomisia aistejani. Eteis-
hallista päästyäni, kengät jätettyäni 
ja takkini ripustettuani otin rohkean 
loikan kohti saunan oleskelutiloja. 
Eteeni aukesi mieletön näky: Pari or-
jatyöhön alistettua man@geria, tut-
tuja teekkareita ja jumalaton määrä 
eksyneenoloisia fukseja odotti oles-
kelutilassa kuin kuuta nousevaa. Ki-
paisin hakemassa itselleni mukillisen 
päihdyttävää Serengetin lähdevettä, 
istahdin alas ja jäin odottamaan toi-
veikkaana..

Kuun tavoittaessa oikean aseman ja 
tähtien tuikkiessa yksi järjestäyty-
mättömän lauman edustajista kauhai-

Indecsin Haalarisauna

Indecs Haalarisauna’15
- Gnuuantilooppeja, krokotiileja ja valkohaalareita 

Eräänä koleana tammikuun toisena 
tiistaina (siis 13.1.2015) tepastelin 
muutaman intoa puhkuvan fuksin 
kanssa pitkin Aleksanterinkatua koh-
ti Juvenes Ratinanlinnan saunatiloja. 
Oluen huurteinen tuoksu nenässäm-
me saavuimme lopulta kiinteistön 
alaovelle. Siinä ehtinyt edes summe-
ria, kun jo joku kokeneempi teekkari 
avasi meille oven ja päästi turvaan 
lämpimään. Ennen ”maaliin” pääsyä 
oli edessä kuitenkin vielä yksi koitos: 
fuksien palikkatesti. Sauna sijaitsi 4. 
kerroksessa, mutta hissistä ei löytynyt 
nappuloita kuin 3:een asti. Siis mitä 
tehdä? Onneksi eräs lauman älyk-
käämpi yksilö oivalsi painaa 3-nappia 
ja neuvoi tyhmempiään menemään 

si soidinhuudollaan hetkeksi lauman 
muiden yksilöiden huomion ja ryhtyi 
avaamaan tilaisuutta. Jäsen nimesi it-
sensä Haalariprojektin päälliköksi ja 
kutsumanimen kertoi olevan Tuukka. 
Tämä piteli tärisevin käsin kädessään 
indecsin valkeaa A4-paperiarkkia, jo-
hon oli rustattu kauniilla käsialalla 
molemmin puolin laatukirjallisuutta. 
Se oli puhe. Puhe oli hieno. Lyhyt se 
ei ollut, mutta hieno. Puheessa Tuuk-
ka käytti mahtavia kielikuvia liittyen 
laumaeläimiin, krokotiileihin ja gnuu-
antilooppeihin, ja näiden yhteyttä 
Indecsin fuksien ainutlaatuiseen ky-
kyyn toimia ryhmässä. Sitä synergi-
an määrää! Myös myyntijohtaja Mr. 
Strandman otti toviksi lavan haltuun. 

Indecs Haalariprojekti’15
- Haalariprojekti puheenjohtajan silmin

Eletään elokuun loppua Herran 
vuonna 2015. Ensiraapaisu yliopis-
toelämään on tehty: orientaatioviik-
ko takana, ensimmäinen IMA-luento 
edessä. Elämä Hervannassa on fuk-
sille tässä vaiheessa vielä varsin help-
poa: ei polttavia dediksiä, ei luomisen 
tuskaa kandin kanssa, ei ulko-XQ:illa 
särjettyjä sydämiä. Pienen fuksin suu-
rin haaste on muistaa kolmen eri opis-
kelijaravintolan nimi ja tietää, kuinka 
paljon puruja pitää lisätä killan kah-
vinkeittimeen.

Jotakuinkin näistä lähtökohdista aloi-
tettiin infotilaisuus Indecsin haalari-
projektia koskien. Epätietoisuutta oli 
niin alkaneista opinnoista, kyseisestä 
projektista kuin omasta itsestäkin. 
Kaikki epätietoisuus kuitenkin pyyhit-
tiin pois, ja Powerpointin jälkeen oli-
kin vuorossa tilaisuuden H-hetki, pro-
jektin puheenjohtajan valitseminen.

Luentosaliin laskeutui syvä hiljaisuus. 
Vedin syvään henkeä. Suonissa vir-
taavan veren kohina täytti korvani ja 
silmieni periferiassa näin tyhjyydel-
lä täyttyneen käsien meren. Muiste-
lin orientaatioviikolla onnistuneesti 
keittämiäni kiltakahveja ja sen seu-
rauksena salaa päästämiäni vaimeita 
riemunkiljahduksia; puhkuin itseluot-
tamusta.

Ilmoitettuani halukkuuteni pu-
heenjohtajan toimeen, astelin salin 
etuosaan esittelemään itseni. Feeniks-
linnun tavoin tuhkasta taivaan kan-
teen noussut itseluottamukseni teki 
muihin fukseihin ilmeisesti niin suu-
ren vaikutuksen, että kukaan muu ei 
puheenjohtajakisaan lähtenyt. Palasin 
paikalleni ja suljin silmät. Kaukaa käy-
tävältä kaikui enkelten laulu.

Tilaisuuden jälkeen kahdeksanhenki-
nen iskuryhmä oli viimein valikoitunut 
erittäin suuresta ja potentiaalisesta 
hakijajoukosta projektin hallitukseen. 
Sisäistettyäni sen tosiasian, että nois-
ta kahdeksasta henkilöstä kaksi oli 
kotoisin Jyväskylästä, mietin, voinko 
vielä jotenkin peruuttaa tapahtuneen. 
Pian kuitenkin ymmärsin, että nämä 
nimet olivat tähtiin kirjoitetut.

Projekti laitettiin salama-alulla pyöri-
mään ja ensimmäiset haalarimainok-
set myytinkin jo samalla viikolla. Lu-
kuisissa soittelutilaisuuksissa paperit 

“Pienen fuksin suurin haaste on muistaa kolmen eri 
opiskelijaravintolan nimi ja tietää, kuinka paljon pu-
ruja pitää lisätä killan kahvinkeittimeen.”

“Tekemisen meininki oli siinä määrin kova, että kaik-
ki mainospaikat saatiin myytyä loppuun vähintäänkin 
kyseenalaisia sisäreisipaikkoja lukuun ottamatta.”

“Jäsen nimesi itsensä Haalariprojektin päällikök-
si ja kutsumanimen kertoi olevan Tuukka. Tämä 
piteli tärisevin käsin kädessään indecsin valkeaa 
A4-paperiarkkia, johon oli rustattu kauniilla käsi-
alalla molemmin puolin laatukirjallisuutta. Se oli 
puhe.”

Hän palkitsi lauman parhaimman 
mainosmyyjän (toimituksen huomio: 
siis jutun kirjoittanan) pullollisella 
kuplivaa Serengetin vettä. Kun viralli-
suudet olivat hoidettu ja fuksien mieli 
alkoi olla jo malttamaton, oli aika ja-
kaa nuo kauan ja hartaasti odotetut 
eliittijoukon tunnusmerkit: Puhtaan 
Valkoiset Haalarit (lyhyemmin PVH). 
Vuorollaan oman kutsumanimen 
kuullessaan jokainen lauman jäsen sai 
noutaa haalarinsa PVH-konsulteilta, 
niiltä, jotka olivat hiki otsassa ja per-
se verta tihkuen tehneet töitä näiden 
eliittimerkkien puhtauden eteen.

Saattoi olla, että allekirjoittaneen 
saatua oma PVH tämän eräs samaan 
laumaan kuuluva ystävä kävi kysäi-
semässä, josko kirjoittaisin kiltaleh-
teemme ”lyhyen” jutun illan tapah-
tumista kauniin kronologisella ja 
kiinnostavalla otteella. Epäröin het-

ken, mutta lupauduin tehtävään. Lop-
pujen lopuksi Serengetin veden vai-
kutuksen myötä putosin illan aikana 
sanoin kuvaamattomaan limboon ja 
hämärien muistikuvien saattelemana 
väitän, että Ratinanlinnassa lämpesi 
sauna, löytyi järvi, jossa laumamme 
kävi iltakylvyllä, ja joka myöhemmin 
nousuveden myötä tulvi pitkälle sa-
vannin muihin osiin orja-man@gerien 
reviirille keittiöön.

Mainittanee, että fuksien ravinnon-
saannista huolehti Castellon ammat-
titaitoiset kokit, joiden luomuksia oli 
kannettu12 kappaletta paikan päälle 
(paikoittain näitä saattoi löytyä myös 
allekirjoittaneen repusta seuraavana 
aamuna…). Vielä ennen kuin tarinani 
alkaa täyttää tämän A4-arkin haluan 
lausua nöyrimmät kiitokseni tapahtu-
man pelinrakentajille ”Ellu” Ala-Mäy-
rylle ja Lassi ”Lassi” Mäkiselle. Nämä 
alfayksilöt olivat onnistuneet yhdessä 
muun Haalariprojektilauman kanssa 
järjestämään uniikit, elastiset ja pos-
kettomat bileet. Jatkot oli FatLadyssä, 
XD. Tänk juu!

Aki Haanpää

Kuvassa Aki Haanpää. 
Kuva: Laura Yltävä

Kuvassa vuoden 2014 fuksit uusissa haalareissaan. Kuva: Laura Yltävä

suhisivat ja puhelimet pärisivät kuin 
joulupukin pajalla konsanaan. Teke-
misen meininki oli siinä määrin kova, 
että kaikki mainospaikat saatiin myy-
tyä loppuun vähintäänkin kyseenalai-
sia sisäreisipaikkoja lukuun ottamat-
ta.

Vaikka haalareiden toimituksessa il-
menikin melko käsittämättömiä on-
gelmia projektin loppupuolella, oli 
puheenjohtajan mieli levollinen; kun 
hommat ovat viiden kuukauden ajan 
sujuneet kovan työn ansiosta loista-
vasti, ei yksi brodeerausfirma voi kul-
kua enää pysäyttää. Näin myös kävi, ja 
haalarit saatiin kuin saatiinkin ajoissa 
Hervantaan. Oli viimein juhlan aika.

Tuukka Oksala
Haalariprojektin puheenjohtaja 2014



22

toista seurata tarkemmin. Seuraa-
van haastetun tehtävänä on etsiytyä 
viiteen mahdollisimman erikoiseen 
paikkaan ja ottaa tietenkin kuvat to-
disteeksi. Tämän mukavan tehtävän 
pariin pääsee Santeri Poutsalo. Onnea 
matkaan! 

Haaste

Haaste
- Castellon yössä

Viime numerossa Johanna Tavia haas-
toi minut kirjoittamaan ravintola-ar-
vostelun otsikolla Castellon yössä. 
Haluan kiittää suuresti tästä hienos-
ta mahdollisuudesta. Sainhan hyvän 
syyn lähteä Castelloon syömään. 
 
Bussi pysähtyy Hervantakeskuksen 
eteen. On kylmä, nälkä ja väsyttää. Vä-
hän matkan päässä näkyy tuttu paik-
ka, ja tiedän, että sieltä saa helpotuk-
sen kahteen ensimmäiseen vaivaan. 
Nukkuminen on tarkoitus säästää 
kotiin.  
 
Kello on neljä, eikä Castello ole vielä 
hetkeen menossa kiinni. Menemme si-
sälle, ja alkaa tuttu mähinä siitä, mitä 
söisi. Tai no, valinta ei tällä kertaa ole 
oikeastaan kovin vaikea: rullakebab 
on parasta, mitä tämä ilta voi tarjota. 
Sen ehkä paras puoli on, että siitä riit-
tää myös aamupalaksi.  
 
Tämä Mötkönäkin tunnettu ruoka 
tunnetusti koostuu paistetun taikinan 
sisään sullotusta kebab-lihasta, kah-
desta erivärisestä kastikkeesta sekä 
muista täyteaineista. Yhdessä ne muo-
dostavat makunystyröitä hivelevän 
taideteoksen, josta nauttii sopivassa 
olotilassa vaativampikin kulinaristi. 
Miinusta ei tule kuin ehkä siitä, ettei 
opiskelijalla ole varaa tähän kymme-
nen euron nautintoon joka päivä. 
 
Ruoka tulee nopeasti, eikä syömiseen-
kään kovin kauaa mene, kun puolessa 
välissä tajuaa, ettei oikeastaan ollut-
kaan nälkä. Sitten vain foliot tiskiltä, 
rulla pakettiin ja tyytyväisenä kotia 
kohti.   
 
Vappuna on suuri todennäköisyys 
eksyä mitä erilaisimpiin paikkoihin. 
Ajattelin, että tätä olisi mielenkiin-

Onnellinen minä ja ruoka. Kuva: Jenni Kaipainen

Bussi pysähtyy Hervantakeskuksen eteen. On kylmä, nälkä ja väsyttää. Vähän 
matkan päässä näkyy tuttu paikka, ja tiedän, että sieltä saa helpotuksen kah-
teen ensimmäiseen vaivaan. Nukkuminen on tarkoitus säästää kotiin. 

 
Ps. Joku huomaa kuitenkin, että kuva 
ja teksti eivät vastaa toisiaan, mutta 
nyt vain kävi näin.

Joonas Kujala

 be your
degree

Bring your talent and passion to a global 
organization at the forefront of business, 
technology and digital innovation. 
Collaborate with talented colleagues and 
leaders who support your success and help 
transform organizations and communities 
around the world. 

Sharpen your skills though industry-leading 
training and development, as you build an 
extraordinary career. 

Discover how great you can be. 

Visit www.accenture.fi/tyopaikat



Join the new generation of business 
developers! 

REDDAL IS A GLOBAL GROWTH COMPANY that offers 
business development as a service. We value courage, 
honesty and entrepreneurial spirit which are strongly 
present in our working culture. We enjoy helping others 
to succeed, be they our clients, colleagues or any other 
people in our network. Our people have a strong analytical 
mindset and they are not afraid to take responsibility. 
This enables us as individuals to grow fast alongside our 
company and our clients. At the same time, we value and 
strive for a healthy work-life balance.

We are currently looking for new talent to join our 
growing team as full-time Business Analysts or Business 
Developers. For undergraduate students, we also 
offer internship programs. Please send your CV, cover 
letter, university transcript and high school diploma to 
recruiting@reddal.com.

For more information, visit REDDAL.COM or email 
recruiting@reddal.com.
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