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McKinsey Helsinki is looking for talent.
We will welcome as many brilliant
individuals as we can fi nd to the 2016
Global Internship program. We are
hiring from the broadest possible range
of university majors. If you enjoy solving
problems, and if you thrive in a team
environment, we will be excited to receive
your internship application.

The program is intended for students
with at least 100 credits. The application
period is September 1 to October 12.

With any questions please contact:
Mira_Svedholm@mckinsey.com or call
09-61571728. You can also check out
our internship FAQ on our website.

To apply go to www.mckinsey.fi 

Select Careers in Finland, and click on Apply Now. 
Choose Client Service as the type, Generalist/ 
Practice as the focus and Fellow Intern as your role.
McKinsey & Company is a management consulting  
fi rm with over 100 offi ces in over 50 countries.
To learn more about our work, people, and career 
options visit our website.

“On joining McKinsey as an intern, I 
expected to learn a lot, face challeng-
ing tasks and work with unique people. 
McKinsey was able to off er me all that 
– and much more! At McKinsey it is 
possible to work in a very international 
environment with extremely talented 
and smart people to solve the toughest 
problems that companies have to 
encounter. Working for McKinsey is 
highly rewarding and on top of that, 
the atmosphere and the people at the 
Helsinki offi  ce are fantastic.”

Ville Väliaho, IEM student at TUT, Intern at 
McKinsey in 2014, joining full-time in Fall 2015.

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

Global Internship

Sisällysluettelo

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

Päätoimittaja:
Ellinoora Korpela
ellinoora.korpela@student.tut.fi
Toimittaja ja taittaja:
Karoliina Salminen
karoliina.s.salminen@student.tut.fi

Painopaikka:
Nekapaino Oy, Pirkkala

Painomäärä:
40kpl
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Epäonnistumisista ja 
onnistumisista
- Onko epäonnistumista aina syytä välttää 
kaikin keinoin?
TEKSTI: ELLINOORA KORPELA
KUVA: MIA TANHUANPÄÄ

Ajatus tämän artikkelin aiheesta nousi lukiessani 
erästä artikkelia organisaatioiden epäonnistumi-
sista oppimisesta erästä kurssia varten. Artikke-
lissa esitettiin varsin viisas ajatus siitä, että epä-
onnistumista ei voi aina välttää mutta sitä pirua 
voi jallittaa ottamalla siitä kaikki mahdollinen 
oppi irti. Itse olen huono epäonnistuja. Joskus 
tuntuu että suurempaa häpeää ei olekaan kuin 
epäonnistua, vaikka kyseessä olisikin vain harjoi-
tustehtävä tai uusi resepti. Ja yritä nyt siinä mur-
hemyrskyn keskellä ymmärtää oppia siitä mitä 
tein väärin. Eihän se onnistu.

Mitä jos ajattelisinkin toisin? On fakta, ettei epä-
onnistumista voi aina välttää. Jokainen kohtaa 
sen jossain muodossa elämänsä varrella aivan 
varmasti. Siitä missä muodossa se tulee vastaan 
en osaa sanoa, mutta todennäköisesti kohtaat sen 
jopa useamman kerran. Se on yhtä kiusaannutta-
vaa ja epämukavaa kuin vanhaan heilaan törmää-
minen, mutta kuten edellisesistä heiloista, myös 
epäonnistumisen kohtaamisesta tulet viisaam-
maksi ja tiedät miten EI kannata toimia seuraa-
valla kerralla.

Entäs jos sen sijaan, että itkunsekaisin tuntein 
pelkään epäonnistumista ja sen aiheuttamaa hä-
peää, vedänkin syvään henkeä ja dynaamisena 
tuotantotalouden tulevana ammattilaisena otan 
tilanteesta maksimoidun hyödyn irti. Tapahtu-
nutta ei voi muuttaa. Tämän hyväksyttyäni voi 
alkaa tutkia mitkä syyt epäonnistumiseen ovat 
johtaneet. Laitoinko sittenkin kanaan liikaa kur-
kumaa vai olisinko voinut kysyä harjoitustehtä-
vään apua ystävältä. Ehkä syy ei olekaan aina yhtä 
helppo ja ah niin teatraalinen “Mä olen vain niin 
tyhmä”. Ehkä sen sijaan, että heittelisin tuhkaa 
päälleni ja kieltäytyisin kuuntelemasta kannusta-
via sanoja voisinkin avata retron macini ja tehdä 
tilanteesta swot-analyysin.

Tällä jutulla haluan kannustaa Teitä, rakkaat ysä-
vät, jotka ette ole rakettineroja ja yliluonnollisia 
lahjakkuuksia. Haluan, että kohtaatte epäonnis-
tumisenne kunniakkaasti ja sivistyneesti. Ja sen 
jälkeen iskette siltä luun kurkkuun ottamalla 
opiksenne. Sillä onko tehokkaampaa tapaa oppia 
kuin kantapään kautta? Ehkä, mutta ainakin se 
on tehokkain..

Onnea ja menestystä tuleviin tentteihin sekä tie-
tenkin kesätöihin. 

Päätoimittajan palsta Päätoimittajan palsta
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Positiivinen palaute on voimavara
- Alkuvuosi on ollut puheenjohtajan kasvamisen aikaa 
TEKSTI: JUUSO KOIVULA
KUVA: MIA TANHUANPÄÄ

Moi kaikki Infacton lukijat! Lehden ilmestyessä Wappu 
on jo varmaan ohi, tai ainakin aivan loppusuoralla. Aloit-
taessani tämän jutun kirjoittamisen Wappu ei kuitenkaan 
vielä ollut alkanut, vaan tuo mystinen ja fukseille niin 
tarunhohtoinen hetki oli noin kahden tunnin ja kuuden 
minuutin päässä. Siis Tampin paljastus ja vuoden 2015 vi-
rallinen Wapun aloitus! Mikä olisikaan otollisempi paik-
ka kirjoittaa juttua Infactoon kuin Tampin paljastuksen 
jono: Wapun odotukseen liittyvä pieni jännitys sai runo-
suonen sykkimään ja teksti putoili paperille kuin itses-
tään.

Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan palsta

“Hallitus arvostaa jäsenistön antamaa palautetta, sillä 
toimintaa on mahdotonta kehittää ilman palautetta.”

“Yksittäisen tapahtuman järjestäjälle tapahtuman aikana saatu positiivi-
nen palaute on uskomaton voimavara omassa tehtävässään jaksamiseen.”

“En toki edelleenkään väitä olevani henkilöstöjohtamisen huip-
puammattilainen, vaan joka päivä puheenjohtajana opettaa 
uutta. Tavallaan surullista onkin, että parhaillaan tehtävässään 

onkin sen päättyessä.”

Sitten varsinaiseen asiaan. Mennyt alkuvuosi on vieräh-
tänyt kuin siivillä ja uusi hallitus on ollut virassa jo lähes 
neljä kuukautta. Kuten yleensäkin Indecsin hallituksessa, 
kaikki ovat olleet kiireisiä omien projektiensa kanssa. Al-
kuvuoden aikana ollaan saatu jo paljon asioita hoidettua ja 
kaikki hallituksen jäsenet ovat hoitaneet hommansa reip-
paalla ja aktiivisella otteella. Useita onnistuneita tapahtu-
mia, joista suurimpana mainittakoon 29. vuosijuhlat, on 
saatu järjestettyä ja osallistumiskiinnostuksen perusteella 
myös jäsenistö on ollut tyytyväinen tapahtumiin.

Eräänä asiana alkuvuodelta mainittakoon jäsenistön kas-
vanut palautteenantoinnokkuus. Hallitus arvostaa jäse-
nistön antamaa palautetta, sillä toimintaa on mahdotonta 
kehittää ilman palautetta. Kuten merkittävä osa jäsenis-
töstä on huomannut, palautetta hallitukselle voi antaa 
suullisesti tai kirjallisesti kohdattaessa, mutta myös säh-
köisesti sähköpostilla tai nettisivujen palautelomakkeen 
kautta. Palautteen myötä hallitus on saanut useita kehi-

tysehdotuksia, jotka eivät välttämättä olisi muutoin tulleet 
mieleen. Lisäksi hallitus kiittää jäsenistöä sen antamasta 
positiivisesta palautteesta, sillä yksittäisen tapahtuman 
järjestäjälle tapahtuman aikana saatu positiivinen palaute 
on uskomaton voimavara omassa tehtävässään jaksami-
seen.

Itselleni alkuvuosi puheenjohtajana on ollut kasvamisen 
aikaa, enkä nyt tarkoita vain fyysistä kasvua (pari lisäki-
loakin on alkuvuonna saattanut tulla). Jälkeenpäin aja-

teltuna en ollut lähellekään valmis puheenjohtajan tehtä-
vään pestin alkaessa. Toisaalta, tällaiseen tehtävään ei opi 
muuten kuin tehtävää hoitamalla, ja alkuvuosi onkin ollut 
omalta osaltani erittäin opettavainen. Varsinkin ihmisten 
johtamisen taidot ovat lisääntyneet alkuvuoden aikana 
paljon. En toki edelleenkään väitä olevani henkilöstöjoh-
tamisen huippuammattilainen, vaan joka päivä puheen-
johtajana opettaa uutta. Tavallaan surullista onkin, että 
parhaillaan tehtävässään onkin sen päättyessä.

Lehden ilmestyessä kevät alkaa olemaan myös opintojen 
suhteen paketissa. Monet indecsläiset ovat aloittaneet jo 
kesätyöt, ja lopuillakin onnellisilla niitä saaneilla ne al-
kavat parin viikon kuluessa. Haluan toivottaa kaikille 
tsemppiä viimeisiin tentteihin ja antoisaa kesää. Muista-
kaa kesällä myös levätä työnteon ja terassikauden ohessa, 
jotta syksyllä riittää virtaa jatkaa opintoja. Lisäksi olette 
kaikki tervetulleita KesäCasenPurkuun 10.-12.7. Orive-
delle tapaamaan kiltatovereita myös kesällä! 
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Osallistuin Indecsin edustajana Teollisuustalouden laitoksen opetuksen 
kehittämis-viikonloppuun Vierumäen urheiluopistolla maaliskuussa. Vii-
konloppu oli yhdistelmä workshop-henkisiä opetusstrategiaan ja arvos-
telumenetelmiin liittyviä kehityskeskusteluja sekä liikuntaa. Mietimme 
laitoksen henkilöstön kanssa muun muassa opetuksen tasoa, opetusstra-
tegiaa sekä vaihtoehtoisia opetus- sekä arvostelumenetelmiä.

Tapahtumaan osallistuvat jaettiin workshopeissa ryhmiin ja ryhmille 
annettiin eri aiheet, joita he miettivät keskustellen. Itse osallistuin muun 
muassa uusien arvostelumenetelmien kehittämiseen. Workshopeissa hei-
teltiin monenlaisia ideoita ja kuultiin erilaisia näkemyksiä. Ryhmämme 
tuli siihen tulokseen, että erilaiset arvostelutavat sopivat erilaisille opis-
kelijoille. Näin ollen arvostelumenetelmien tulisi vaihdella sopivasti eri 
kursseilla, jotta opiskelijat voisivat valita itselleen sellaiset kurssit, joiden 
arvostelutavat sopivat heille. Kaikilla kursseilla ei siis todellakaan pitäisi 
olla esimerkiksi oppimispäiväkirjaa.

Uudenlaisia arvostelumenetelmäideoita tuli ryhmässämme paljon. Mie-
timme muun muassa itsearvioinnin soveltumista arvostelutavaksi. Tu-
levaisuuden johtajan on osattava arvioida omaa toimintaansa kriittises-
ti, pystyäkseen arvioimaan alaisiaan. Lisäksi mietimme muun muassa 
suullisia tenttejä. Eräs kantava ajatus mietinnöissämme oli myös ulkoa 
opettelun kitkeminen opiskelusta. Jokainen opiskelija on varmasti joskus 
mennyt tenttiin viimeisen illan ihmeellä ja unohtanut kaiken seuraavaan 
päivään mennessä. Yliopistossa opiskellaan kuitenkin tulevaisuutta eikä 
tenttejä varten, niin kliseeltä kuin se kuulostaakin.

Urheilutarjontaa Vierumäellä oli enemmän kuin riittävästi. Harrastimme 
viikonlopun aikana muun muassa pistooli- ja jousiammuntaa sekä super-
kisailuja. Lisäksi oli tarjolla uintia, keilausta sekä erilaisia joukkuepallope-
lejä. Iltaisin saunoimme ja vietimme yhdessä iltaa vapaamuotoisemmissa 
merkeissä. Viikonlopun aikana pääsi hyvin tutustumaan laitoksen henki-
lökuntaan ja rentoutumaan työn ohessa.

Kun vastaavia tapahtumia järjestetään myöhemmin, suosittelen lähte-
mään mukaan, jos tilaisuus tulee. Tällaiset tilaisuudet ovat aitoja vaikut-
tamisen paikkoja, joissa opiskelijan ääni on yhtä tärkeässä osassa kuin 
henkilökunnan. Lisäksi info kurssien epäkohdista ei aina tavoita oikeita 
henkilöitä, joten tällaisissa tilaisuuksissa opiskelijat voivat pitää huolen 
siitä, että henkilökuntakin saa kuulla opiskelijoiden mielipiteitä.

Opetuksen kehittämis 
-workshop Vierumäellä 
- Elina Poikonen pääsi tekemään tuttavuutta 
laitoksen henkilökunnan kanssa
TEKSTI: ELINA POIKONEN
KUVA: PAAVO TAWAST

Nyt alkaa olla se aika vuodesta, että monet puurtavat jo 
viimeisiä lukuvuoden opintopisteitä kasaan ja osa on jo 
aloittanut kesätyönsä. Kesä on opiskelijan aikaa rentoutua 
ja lukea muutakin kuin tenttikirjoja. Haluaisinkin muis-
tuttaa teitä TEKin lehtiedusta opiskelijoille, mikäli ette 
sitä ole vielä huomanneet hyödyntää. 

TEKin opiskelijajäsenenä on siis mahdollisuus tilata 
TEK-lehden lisäksi Tekniikka&Talous sekä Talouselämä 
lehdet Talentumin Summa-palvelusta. Tilaushan tapah-
tuu seuraavia askeleita seuraamalla: 

1) Kirjaudu jäsentunnuksillasi TEKin sähköisiin palvelui-
hin osoitteessa www.tek.fi/omattiedot

2) Klikkaa Palvelut ja lehdet -välilehdellä ”Lehdet”-koh-
dassa ”muokkaa” ja valitse Talouselämä digi ja Tekniik-
ka&Talous digi -lehdet. 

3) Saat ohjeet Summaan kirjautumiseen Talentumilta 
sähköpostilla noin viikon kuluttua tilauksestasi.

Mukavia lukuhetkiä!

TEKin palsta Hallopedin palsta

TEKin palsta
TEKSTI: KAROLIINA SALMINEN
KUVA: MIA TANHUANPÄÄ
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Historiallinen stadionkeikka
- Mikael Ahonen opetti auditoriolliselle opiskelijoita 
Excelpäälliköintiä kesäduunia varten
TEKSTI: MIKAEL AHONEN
KUVA: JUKKA TUOMISTO

Olen selfie stick kädessä poseeraamaassa lähes 400 
paikalle tulleen kuulijan kanssa TTY:n Festian isossa 
salissa. Seuraavan kahden tunnin ajan puheenaihee-
na on kenties maailma nörtein aihe: Microsoft Excel. 
Miten hallitsen jännityksen? Miten pidän mielenkiin-
non yllä? Seuraavaksi en käsittele tapahtumassa näh-
tyjä Excel-esimerkkejä, koska ne löytyvät Youtubesta, 
vaan pikemminkin suhtautumisesta tapahtuman jär-
jestämiseen. Ensin lähtökohdat tapahtumalle. Erää-
nä tammikuisena aamuna loin hetken mielijohteesta 
Facebook-tapahtuman Excelpäällikköintiä kesäduu-
niin tarkoituksenani opettaa kiinnostuneille tauluk-
kolaskentaohjelmiston perusteita. Ensimmäisenä päi-
vänä osallistujia oli 120, toisena 250. Tapahtuma oli 
lähtemässä lapasesta täysin arvaamatta.

Tuleeko ketään paikalle?

Usein pelkona on, että jos valmistautuu varaamalla 
500 ihmisen salin katkarapuvoileipätarjoiluineen, niin 
osallistujia ilmoittautuukin vain 10 ihmistä. Osallistu-
jien hankkimiseen kuluva aika vie järjettömän mää-
rän energiaa ja lopputuloksena saattaa silti olla henki-
nen pannukakku. Kaikki lähtee siitä, että päätät pitää 
esityksen, oli ilmoittautuneita sitten 1 tai 500 ihmistä 
- kaikki lähtee omasta esimerkistä ja omasta halusta.

“ Kaikki lähtee siitä, että päätät pitää esityksen, oli il-
moittautuneita sitten 1 tai 500 ihmistä - kaikki lähtee 
omasta esimerkistä ja omasta halusta.”

Tärkein sääntö on tämä: Älä suunnittele mitään! Ai-
nut päätös, jonka olin tehnyt, oli, että pidän esityk-
sen tiettynä päivänä tiettyyn aikaan. Ei yhtään slideä 
tehtynä, ei yhtään Excel-esimerkkiä suunniteltuna, ei 
yhtään rahaa varattuna, ei yhtään henkilöä auttamas-

sa, ei paikkaa varattuna. Siitä huolimatta tuloksena oli 
huolellisesti suunniteltu show koulun suurimmassa 
juhlasalissa, sponsorin tukemat tarjoilut ja yli 10 ih-
misen upea tiimi auttamassa järjestelyissä. Mutta se 
johtui juuri siitä, että suunnittelin vasta, kun tiesin 
faktoja.

Jännittääkö?

Tyypillisessä tilanteessa puheenpitäjällä on auktori-
teetti tukenaan. Firma, jota edustaa tai hätätilanteessa 
voi sanoa ”nokun Pekka teki slaidit” . Tällä kertaa ti-
lanne oli se, että olin vastuussa slaideista, järjestelyis-
tä, sisällöstä, puhumisesta ja edustamani firmakin oli 
omalla vastuulla. Ei ollut mitään tekosyytä, jos jotakin 
menee pieleen lähes 700 paikalla olleen tai nettikat-
sojan silmien edessä. Silti en jännittänyt kauheasti. 
Valmistautumiseen käytetyn ajan suhde esityksen kes-
toon oli noin 20. 40 tuntia valmistautumista, 2 tuntia 
esiintymistä. Olisin voinut puhua koko kaksituntisen 
ulkomuistista.

Omien havaintojeni mukaan jännittäminen liittyy 
tietysti osittain siihen, että ei ihan sanatarkasti tiedä, 
mitä lopulta sanoo puheessaan, mutta ennen kaikkea 
siihen, että ei voi arvata kuinka yleisö reagoi – se on 
ylivoimaisesti merkittävin syy. Entä, jos yleisö aplo-
dien sijasta onkin vain hämmennyksen vallassa ja 
istuu hiljaa paikallaan? Ratkaisuna on luonnollisesti 
harjoitella – mieluiten koeyleisön edessä. Vaikka pai-
kalla olisi vain pari ihmistä, saat arvokasta tietoa siitä, 
millaisia tunteita he kokevat puheen edetessä. Erääs-
sä harjoituksessani olin hieman epävarma, lähtisikö 
yleisö mukaan heti esityksen alussa otettavaan yhteis-
selfieen. Koeyleisön mielestä se oli aivan huippujuttu, 
joten selfie stick oli mukana myös varsinaisessa esityk-
sessä. Tärkeää on myös kertoa yleisölle miksi he ovat 
paikalla, miksi opettelemme juuri nämä asiat ja olla 
itse henkisesti läsnä tilanteessa.

Historiallinen stadionkeikka Historiallinen stadionkeikka

Esiintyjän checklist

Samaan aikaan esiintyminen voi olla sekä äärimmäisen siistiä, että pelottavaa.
Mitä äsken kerrotuista asioista esiintymiseen liittyen voidaan vetää yhteen?

1. Tee päätös

2. Harjoittele

3. Ole läsnä

Jos näitä kohtia avaa aiemman tekstin valossa vielä hieman, niin ei kannata siis suunnitella mitään etukäteen, ei 
kannata stressata mistään, täytyy tehdä sitä mikä on kivaa ja pitää olla luonnollinen ja saada hyvä kontakti ylei-
söön itse esiintymistilanteessa. Jos se on näin helppoa, miksi tällaisia juttuja ei tehdä enemmän? En todellakaan 
tiedä. Enkä puhu vain esiintymisestä, vaan miksi emme tee enemmän asioita, joista todella nautimme ja joissa 
olemme oikeasti hyviä? Niitä asioita, joita oikeasti haluamme tehdä, joihin uppoudutaan täysillä ja ajantaju ka-
toaa täysin. Yksi aikamme suurimmista paradokseista on, että hauska ei voi hyödyllistä. 
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Henry Beniard on ollut Reddalilla vuodesta 2010. Asiakaskokemusta hänellä on suoma-
laisista pörssi- ja pk-yrityksistä, Soulin teknologiayrityksistä sekä Lähi-idästä. Henryllä 
on ekonometriatutkinto Helsingin Yliopistosta ja on lisäksi opiskellut rahoitusta Aalto 
Yliopistolla. Tällä hetkellä Henry vetää Reddalin Dubain toimistoa ja johtaa Corporate 
Finance -praktiikkaa. Vapaa-ajallaan Henry nauttii laadukkaista viineistä ja käy mielellään 
raveissa.

Reddal uskoo, että laadukasta liiketoiminnan kehityspalvelua tulisi saada 
niin edullisesti, että siihen on varaa kaikenkokoisilla yrityksillä globaalis-
ti. Tarjoamme asiakkaillemme palvelumallia, joka yhdistää liikkeenjoh-
don konsultoinnin työtavat ja työkalut kustannustehokkaaseen toiminta-
malliin, jossa liiketoiminnan kehitystä tarjotaan jatkuvana ulkoistettuna 
palveluna kaiken kokoisille yrityksille startupeista ja pk-yrityksistä suur-
yrityksiin. Reddal perustettiin vuonna 2010 ja vietämme nyt viisivuotis-
juhliamme 45:n työntekijän ja kolmen konttorin voimin. Ensimmäisen 
kansainvälisen toimistomme avasimme Souliin 2012.

Reddal Reddal

Hakemassa kasvua lähi-idästä
TEKSTI: HENRY BENIARD

Reddal perusti Lähi-idän toimiston Dubaihin kuluvan 
vuoden alussa. Syinä laajennukseen olivat niin markki-
napotentiaali ja yritysympäristö kuin jo olemassa oleva 
asiakaskuntakin.

Asiakkaita seuraten maailmalle

Asiakastyömme Dubaissa alkoi 2013 kun saimme ensim-
mäisen asiakkaamme Lähi-idässä Lontoon pääomasijoit-
tajaverkostojemme kautta. Perheomisteinen valmistava 
yritys halusi laajentaa toimintaansa suurimmalta mark-
kina-alueeltaan laajemmin Lähi-itään ja etsi tukea kan-
sainvälistymisstrategian laatimiseen ja sen toimeenpa-
noon. Kuluneen kahden vuoden aikana olemme laatineet 
yritykselle kansainvälistymisstrategian ja olleet mukana 
myös sen jalkauttamisessa. Olemme olleet mukana yri-
tysostossa Etelä-Euroopassa sekä perustamassa tuontan-
tolaitosta ja jakelua Pohjois-Afrikkaan. Samanaikaisesti 
olemme laajentaneet myös omaa asiakaskuntaamme ja 
verkostoamme Lähi-idässä.

Toimittuamme vuoden Lähi-idässä syntyi päätös perus-
taa toimisto Dubaihin. Palkkasimme aluksi vain yhden 
työntekijän, ja pari työpöytää asiakkaan tiloissa riitti tu-
kikohdaksi, josta lähdimme rakentamaan ja skaalaamaan 
liiketoimintaa Lähi-idässä. Asiakastyöhön lennätämme 
tarpeen mukaan työntekijöitä muista toimistoistamme.

Kasvava ja aidosti globaali ympäristö

Yksi tärkeä syy Dubain toimiston perustamiselle oli 
alueen kasvupotentiaali. Toimimalla Lähi-idässä saamme 

mahdollisuuden ottaa osaa kasvuun Lähi-idän ja Afrikan useilla kehittyvillä ja frontier-markkinoilla. Vaikka Dubain 
talous jo itsessään kasvaa noin viiden prosentin vuosivauhtia, sen rooli lähialueen kaupankäynnissa on vielä tätäkin 
merkittävämpi.

Huhtikuun alussa käytiin Reddal Lähi-idän toimiston kannalta merkittäviä neuvotteluita kun Iranin ja ulkovaltojen kes-
ken päästiin alustavaan sopuun Iranin ydinohjelmasta ja sen myötä talouspakotteiden helpottamisesta. Mikäli Iranin 
vastaiset pakotteet poistetaan, Persianlahden toisella puolella avautuu lähes 80 miljoonan asukkaan markkina, joka ei ole 
päässyt osallistumaan kansainväliseen kauppaan. Myös Itä- ja Länsi-Afrikassa on useita nopeasti kasvavia ja kansainvä-
listyviä maita.

Dubai on monella tapaa keskipiste koko lähialueen kaupalle. Länsimaalaisten yritysten lisäksi olemme nähneet usean 
aasialaisen ja afrikkalaisen yrityksen käyttävän juuri Dubaita ensimmäisenä jalansijanaan koko alueen markkinalle. Ei 
ole siis ihme, että Dubain lentokentän läpi kulkee vuosittain maailman eniten kansainvälisiä matkustajia tai että laajen-
nuksen valmistuttua Dubain konttilaivasatama on maailman suurin.
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A wise one once said there are people who are gene-
ric, they make generic responses and expect generic 
answers….They are like genetically manipulated plants 
growing inside a laboratory…like ignorance.

“Finland is cold!” This is one of those generic responses 
I have gotten for a very long time. You know, if you real-
ly think about it, once the winter passes and you look 
back the cold is not even amongst the top ten things you 
remember about that winter. As a matter of fact Finnish 
weather is absolutely perfect for so many things like 
sauna and then dipping in an iced lake, morning por-
ridge with a dollop of jam, cross country skiing and au-
rora observing are only a few. My own favorite is taking 
a walk around the woods in the fairy dust like snow.

Instead, from now on, I will answer all the questions 
people ask me about Finland with one simple word I 
just learned, Sisu. Sisu, as a noun, is extraordinary 
determination, courage and resoluteness. An action 
mindset which enables individuals to see beyond their 
present limitations. Taking action against the odds and 
reaching beyond observed capacities. Sisu is what Fin-
land is all about. There is a lot you can learn from just 
gliding through a Finnish crowd. Maybe you will ac-
quire a bit of Sisu, I have no idea if that is the right way 
to use it, but I know it is not something anyone can say 
no to. I cannot say the same about the candy, oh excuse 
me, “Candy” Sisu. I would say try it, only with an open 
mind. So where can you find this Finnish society to gli-
de through?

Now I am going to give you a legendary piece of advice. 
You want to close the door, turn off the music, open 
your eyes and read carefully, you might as well make 
a copy of this page and keep it in a safe for your great 
grand kids, for when they move to Finland for their stu-
dies. I declare ladies and gentlemen that I have found 
the secret to effortless mingling in a Finnish society. I 
dare you to read further because this is epic.

GUILDS!

Introducing: Finnish Sisu and Guilds
- International view
TEKSTI: NIUSHA SAFARPOUR
KUVA: MIA TANHUANPÄÄ

I am sure we have all heard of them, there are a couple 
of guild rooms around the campus. What is a guild for 
anyways? Coffee? Overalls? Parties? Only the week be-
fore vappu?

Well imagine a combination of Greek community, Ho-
gwarts houses and a Wall Street firm. My guild is where 
I found my friends, my study buddies and my profes-
sional mentor. In the official guild procedures, I learned 
the mindset valued in a Finnish society. It is where I 
realized the importance of rituals and traditions, com-
mitment and fun. And of course where I got my classy 
white overalls. I am not going to give a guild presentati-
on here, for that is a tall tale for another day.

The giant leap of faith into the unknown can be 
overwhelming if you insist on facing it with all your pre-
conceptions. If you are brave enough to just observe the 
whole experience from a new perspective, or as they say 
in my home country, wash your eyes and see differently, 
there are a lot of definitions that might change in your 
head. Definitions such as student, cold, candy, time and 
above all, happiness. For there is a Finnish proverb that 
says: Happiness does not come from happiness itself, 
but from the

journey towards it. With vappu ahead us, you have the 
opportunity to feel for yourself what Finnish Teekkari 
culture is all about. You can stay on the banks of the 
Tammerkoski dipping your toes or you can get baptized 
in the rapids and submerge yourself in a genuine, one of 
a kind sense of happiness.

International view International view

“Instead, from now on, I will an-
swer all the questions people ask 
me about Finland with one simple 

word I just learned, Sisu.”
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We all know her by looks and her laughing at the 
guild room but I would like to tell you more. Ni-
usha, 25, is at the moment doing her master’s. She 
has been in Finland for close to two years and she’s 
been Indec’s international affairs officer for almost 
all that time. The days burning question is how 
did she end up here.

The decision to come to Finland was tough to 
make. “The good thing about Finland is that it’s 
not known because there isn’t a huge catastrophe 
in the world associated with Finland. But you 
don’t really think about that when you make the 
decision” Safety was a key factor and Niusha mo-
ved to Finland. She has been happy here though 
differences in the social relationships surprised 
her because in her culture people get very close 
very fast and that’s not how things work here.

The educational system and way of thinking are 
quite different here and in Iran. According to 
Niusha students get more freedom of choice in 
their studies. “Finn’s know that they have to study, 
they are not pushed into it. They choose to do it. 
I think that you cannot really learn if you’re cons-
tantly worried about deadlines and meeting other 
peoples expectations”

After graduation Niusha wants to continue lear-
ning trough studying more or a challenging job, 

International affairs officer
Niusha Safarpour
- Did you know that Indecs is the only guild that has an international af-
fairs officer? Do you know who she is?
TEKSTI: ELLINOORA KORPELA
KUVA: MIA TANHUANPÄÄ

all options are open. She would like to stay in Fin-
land though. “Finland might not be my home. 
I was not born in here and it has only been one 
year and a half so maybe some people think that I 
haven’t been here that long. But it’s not about the 
length of the stay but the depth of the experience. 
I consider Finland a home because it’s were I got 
separated from every value I was taught and away 
from the burden of the known. And away from 
the rules that I just knew but didn’t know why I 
should follow. I became a new person and I have 
developed my own values. I have never been more 
comfortable with my self than I am here”

She doesn’t see herself working in Iran in the futu-
re. “Iran is my home because of the people. I still 
love it and visit there every six months. For me 
learning is the essence of everything and once you 
have learned all in one place, you can move on.” 
Besides her friends and family she misses the most 
in Iran her favorite museum of modern art. 

“If I got to make a country based 
on my likings it would be much 

similar to Finland”

Interview Interview
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Eteen pyydettiin neljä joukkuetta: Einschede, Linköping, 
Berlin sekä Lappeenranta. Jäimme ihmettelemään, mik-
si istuimme yhä aloillamme.  Pian kirkastui ajatus, että  
olemme kolmen parhaan joukossa! Sijat 4-7 palkittiin, ja 
me aloimme jo kärsimättöminä odotella lopullisia tulok-
sia. Polvet tutisivat, kun voittajia alettiin vihdoin kuulut-
tamaan… 

Palataan kuitenkin hieman ajassa taaksepäin… 
Kaikki alkoi hämyisenä marraskuun tiistaina, kun me-
gakebabrulla saapui pöytään Insinöörinkadulla sijaitse-
vassa lähes aidossa italialaisessa ravintolassa. Tuolloin 
case-joukkuetta metsästäneet Tiina ja Elisa alkoivat vai-
pua epätoivoon, sillä karsinnat olisivat jo neljän päivän 
kuluttua. Yhtäkkiä Tiinan nostaessa katseensa megarul-
lasta, huomasi hän edessään komeat ja salskeat miehet. 
Hän tajusi, että joukkue, joka koostui neljästä blondista, 
ja jotka olivat kaikki toimineet sihteereinä tahoillaan, oli 
loistava lähtökohta Times-menestykselle! Nopea pirautus 
Elisalle ja joukkue oli kasassa.  

Paikalliskarsinnat 
Alkukarsintoihin joukkue valmistautui hahmottelemalla 
edellisenä päivänä casen ratkontarakenteen ja jakamalla 
esitystä varten roolit. Paremman puutteessa suunnitelma 
syntyi  Nääspeksilippujen taakse. Ajanpuutteen  vuoksi 
terävin harjoituskärki ajoitettiin paikalliskarsintojen jäl-
keiselle ajalle. Seuraavana päivänä ” Blondien Seksikkäi-
den Sihteerien” joukkue aloitti pohtimaan, kuinka yrityk-
sen gourmet-ruokabisnes tulisi kääntää nousuun. Case 
oli täynnä tilastoja, mutta tämä onnistuttiin kääntämään 
omaksi eduksi käyttämällä mm. piirakkakuvaajaa ja tik-
ku-ukkoja, ja vähän ehkä luovuutta ja laskelmiakin. Kau-
niita kalvoja tärkeämpää oli kuitenkin loistokkaasti suju-
va joukkueen yhteispeli. Kuitenkin yllätys oli melkoinen, 
kun kuulutus voittajasta kajahti tietotalon salissa TB111. 
Tässä vaiheessa tajusimme, että olimme juuri voittaneet 
matkan Saksaan!  

Semifinaalit 
Huolellisesti laaditun ensimmäisen suunnitelman mu-
kaan aloimme oikeasti ottamaan koppia harjoittelusta 
ennen semifinaaleja, kuitenkaan pilkettä silmäkulmassa 
unohtamatta. Onneksi pääsimme ennen semifinaaleita 
harjoittelemaan muutamaan otteeseen parhaiden konsult-
titalojen kanssa. Kiitokset myös hyvän sparrausvastuksen 
tarjonneelle Helsingin joukkueelle ;) Semifinaaleissa vas-
taamme asettui kuusi oman karsintansa voittanut jouk-
kuetta eri puolilta Eurooppaa. Vaikka luonnonvoimat ja 
terroristit yrittivät meitä kovasti estää, saavuimme kui-
tenkin aikataulussa tuonne oluen luvattuun kaupunkiin, 
Saksan Dresdeniin. Viikon aikana ratkaisimme casen 
liittyen kahden sairaanhoitopalveluita tarjoavan yrityk-
sen yhdistymiseen sekä Portugalin rautatierahoitukseen. 
Tiesittekö muuten, että Portugalissa voi sataa lunta? Eivät 
tienneet tuomaritkaan. Me kuitenkin keksimme ratkai-

sun tähänkin ongelmaan! Viikon aikana kävimme myös 
tarkastamassa, olisivatko Bentleyt meille sopivia menope-
lejä.  Viikosta meille jäi myös kestokrapulan ja uusien ver-
kostojen lisäksi muistiin huippuneuvoja, joita viikon ajan 
meistä huolehtinut isäntämme Tim meille anteliaasti ja 
asiantuntevasti jakoi. Saimme saksalaiselta muun muas-
sa vinkkausta siihen, miksi ei kannata seisoa jalat ristissä 
esittäessään casea. Timin lisäksi salainen aseemme olivat 
pitkäksi venyneet , huurteiset illat ja ”BECAUSE IT’S SO 
CHEAP IN HERE!”-lausahdus, joka tuli perintönä viime 
vuoden voittajilta, ja josta moni osallistuja meidät yhä 
muistaa.  Silmänräpäyksessä kuluneen viikon jälkeen 
huomasimme istuvamme hienossa salissa juhlavaatteis-
samme kädet täristen jännittäen semi-finaalien tuloksia. 
Lopulta oli enää jäljellä kaksi parasta. Hetken päästä huo-
masimme poseeraavamme lentäjänlakit sekä konduktöö-
rin signaalisauvat kädessä paparazzien räpsiessä kuvia. 
Ilmeisesti toinenkin matka oluen luvattuun maahan oli 
taattu! Pettyneelle Cambridgelle taisimme opettaa, ettei-
vät itsesolmitut rusetit ole hyvää joukkuehenkeä suurem-
pi avain menestykseen Timesissa. 

Finaalit 
Finaaleihin treenailu jäi hiukan korkealle asetetusta ri-
masta tiimin jäsenten lokaatio-ongelmien vuoksi, mutta 
luotimme loogisen päättelykyvyn ja sujuvan esiintymis-
taidon voimaan. Jälleen täytyy tosin esittää lämpimät kii-
tokset  konsulttitaloille, joiden  mahtavien evästysten kera 
pääsimme matkaan! Onneksi ymmärsimme matkustami-
sessa säästää parhaassa paikassa eli lennoissa. Ei kannata. 
Lensimme Riikan kautta tyhjin vatsoin Saksaan. On fik-
sumpiakin tapoja kuin ostaa 40€ suoraa lentoa halvemmat 
lentoliput ja maksaa tämän jälkeen kentällä nuo samat 
40€ matkalaukuista, joita ei edes tarvinnut ottaa tuohon 
hintaan kuin kaksi mukaan. Loppujen lopuksi selvisim-
me kuitenkin ehjin nahoin tällä kertaa Dramstadiin, jossa 
meitä odotti 7 huippuunsa hiottua kilpakumppania. Fi-
naaliin valikoituneet joukkueet olivat myös muutoin kuin 
casenratkaisutaitojen osalta huippuporukkaa . Ensim-
mäisenä iltana päädyimme heittelemään nopalla, kuinka 
paljon drinkeistä pääsemme maksamaan. Pojat huoma-
sivat vahvoilla heittokäsillään, että on fiksumpaa maksaa 
kaksi euroa litran mojitoista seitsemän sijaan. Saksassa 
pääsimme näkemään myös, kuinka puinen oluttynnyri 
kuuluu oikeasti aukaista ja millaista onkaan saksalaisten 
mielestä kallis ”High-Class Döner”. Näitä dönereitä ku-
luikin Samulin ja Miikan toimesta niin paljon kuin suin-
kin ehdimme syömään varastoon. Välillä osa tiimistä kävi 
jopa lenkillä helpottamassa Case- ja Dönerähkyä. Yllä-
tykseksemme opimme myös saunomaan Saksassa käväis-
tessämme casejen ratkaisujen lomassa kylpylässä. Emme 
tienneet ennestään, että siellä tulee olla alasti! Onneksi 
keski-ikäinen saksalainen mies tuli huomauttamaan tii-
min naisille asiasta ja jäi valvomaan käskynsä toimeenpa-
noa. On kuulemma ”not hygienic!”. Saunan raikkaat kas-
vomme myös ikuistettiin kylpylän mainosmateriaaliin. 

Times

Tie Castellosta TIMESin finaaleihin
TEKSTI: TIINA HAAJANEN
KUVA: JULIAN F

Times
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Indecsin 29- vuosijuhlat
TEKSTI: MAIJA KRUUS
KUVA: PAAVO TAWAST

Vuosijuhlaprojekti lähti käytiin Joulukuussa, kun 
toimarivalinnat oli saatu tehtyä. Projektitiimimme 
koostui, kuten puheenjohtajamme vuosijuhlilla sanoi 
”laskentatavasta riippuen 0-3 fuksista”. Näin hallitus-
neitsyinä fukseina voi ajatella, että projekti oli suhteel-
lisen iso pala purtavaksi, mutta hommat lähtivät luista-
maan jopa toivottua helpommin. Tehtävää oli paljon ja 
ihme kyllä paniikilta säästyttiin lähes kokonaan. Pieni 
stressinpoikanen alkoi kyllä iskeä vasta loppuvaiheessa 
sillispaikan aiheuttaessa budjetti- sekä sijaintiongel-
mia. Vastoinkäymiset kuitenkin saatiin selvitettyä ja 
silliskin järjestettyä kunniakkaasti.
Valmisteluissa oli koko ajan mielessä ensi vuoden kol-
mikymppiset ja järjestelyitä ja päätöksiä tehtiin myös 
siltä kannalta. 29-vuotisprojekti valmensi hyvin entistä 
suurempien 30-vuotisjuhlien järjestämiseen ja villeim-
mät ja rohkeimmat ideat säästettiin ensi vuodelle. Ensi 
vuonna on vastoinkäymiset puolitettava ja onnistumi-
set vähintään kymmenkertaistettava. 

Projekti rullasi kaikin puolin hyvin eteenpäin ja tii-
mimme hoiti hommia yhdessä saumattomasti. Vuo-
sijuhlat olivat mielestämme onnistuneet. Haluamme 
kuitenkin saada vielä niin negatiivista kuin positiivista 
palautetta juhliin osatunneilta ja myös uudet ideat ote-
taan lämpimästi vastaan. Projektin osalta haluamme 
välittää suuret kiitokset hallitusporukalle, joka on ollut 
todella joustavasti mukana.

Vuosijuhlapäivä alkoi melko (hyvällä tavalla) jännitty-
neissä tunnelmissa. Tapahtumatiimin päivä alkoi ku-
konlaulun aikaan ja täyteen tällinkiin oli laittauduttu 
jo hyvissä ajoin ennen puolta päivää. Ehdimme mu-
kavasti juhlapaikoille jo etukäteen varmistamaan, että 
alkujärjestelyt olivat lähteneet käyntiin ongelmitta ja 

niinhän ne olivatkin, olihan meillä mieletön nakkipo-
rukka kasassa, kiitos vielä Teille kaikille! Aika ennen 
kokkareiden alkua meni kuin siivillä ja ei aikaakaan, 
kun löysimme itsemme Höyrykonemuseolta ihaste-
lemassa toinen toistaan kauniimpia ja komeampia 
kutsuvieraitamme ja heidän avecejaan. Kokkareilla 
kuohuviini virtasi ja hallitus sai nauttia nestemäisiä 
vujulahjoja paitsi juomapyssystä, mutta myös Juusosta 
ja kultaisesta kädenpuristuksesta – HÄH? Don’t ask.

Kokkareiden jälkeen Kuusvooninkisen juhlasalissa 
pidetty pääjuhla jatkui vähintään yhtä hilpeissä tun-
nelmissa teekkarilauluja hoilaten, hyvästä ruuasta ja 
seurasta nauttien. Vuoden tutaopettajapalkinto jaettiin 
sen ansainneelle Olli Manniselle, vuoden tutalaisen 
palkinnon itselleen veti kolmiokunkku Karim Hafez ja 
Konsernin Pirjeta trophyn kävi lunastamassa hallituk-
sen sihteerinä toimiva, aina tomerasti toiminut Tuuk-
ka. Näistä tunnelmista siirryttiin mielettömän livebän-
din sävelin, muutamien vauhdikkaiden tanssiaskelien 
jälkeen jatkoille Hatanpäälle. Jatkoista ei taida ollakaan 
muuta sanottavaa, kuin että peto oli irti.

Silliksen aamu valkeni kirpeän kylmänä ja tuulise-
na, mutta aurinkoisena. Hatanpään Soutupavilijonki 
osoittautui mahtavaksi sillispaikaksi: oli järvimaisema, 
oli sauna, oli sohvia, oli kamuleita ja ruokaa. Niin ruo-
kaa, sitä oli paljon. Uutta virtaa ruuasta saaneena mo-
nen olo virkosi ja kuohuviini alkoi taas maistua yhdelle 
jos toisellekin. Onnistuneista aineksista koottu päivä 
kului yhtä rattoisasti kuin edellinenkin ja niin Indec-
sin 29-vuotisjuhlat tulivat päätökseensä. Ensivuoden 
kolmikymppisiä odotellessa!

Vuosijuhlat

Onneksi uimapuvut saivat olla tällöin päällä.  
Loistavan oheisohjelman lisäksi finaali tarjosi myös kolme 
mielenkiintoista casea. Ensimmäisenä iltana pääsimme 
arpomaan casejen esitysvuorot, jotka menivätkin muuten 
aivan loistavasti, paitsi että pääsimme esittämään viimei-
sen esityksemme ensimmäisenä, joka merkitsi kuudelta 
herätystä. Ensimmäiset kaksi casea sujuivat hienosti, toi-
sen niistä voitimme ja ensimmäisessä jäimme niukasti 
kakkosiksi. Aina casen jälkeen saimme palautetta tuoma-
ristolta. Tuomaristo oli erityisen tyytyväinen ratkaisui-
himme, mutta antoi myös runsaasti kehitysehdotuksia. 
Osan näistä päätimme jättää suosiolla omaan arvoonsa, 
sillä tässä vaiheessa olimme jo kuulleet samoista asioista 
moneen kertaan molemminpuolista mielipidettä. Erityis-
tä kiitosta saimme muun muassa hyvästä tiimityöskente-
lystä, joka näkyi esityksessä ja kyvystä esittää myös inno-
vatiivisempia ideoita.  

Näillä eväillä selvisimme viimeiseen päivään, jolloin 
murskasimme kolmannen casen, joka käsitteli P&G :n Big 
Data -hanketta. Kolmas case tarjosi meille hyvän alkujär-
kytyksen liitteineen. Servereiden rakenteet eivät olleet tii-
min vahvin osa-alue. Tästä toivuttuamme irtauduimme 
teknisimmistä yksityiskohdista ja uskalsimme keskittyä 
liiketoiminnan kehittämiseen ja suuriin kokonaisuuksiin, 
siis siihen minkä taisimme parhaiten.  

Times

Palataan takaisin voittajien julkistukseen 

Olimme jo etukäteen todenneet tiimillä, että mihin ta-
hansa sijaan pitää olla tyytyväinen, sillä kaikki ratkaisut 
sujuivat hyvin, ja kulkemamme pitkä matka itsessään oli 
jo voitto. Kuitenkin Munchenin selvittyä voittajaksi jou-
duimme luonnollisesti sitä hetken sulattelemaan, sillä 
voitto jäi ärsyttävän lähelle. Hetken päästä oli jo helppo 
todeta kolmannen sijan olleen loistava nuorelle tiimil-
lemme näin tasokkaassa finaalissa.  

Kokonaisuudessaan Times oli loistava kokemus, johon 
on helppo kannustaa ketä vain lähtemään. Tällaista oppia 
paineensietokyvystä, esiintymisestä ja ongelmanratkai-
susta on vaikea muualta saada! 

Terveisin Tampereen Times-tiimi: 

•	 Elisa ”Honorable Storyteller” Lukin oppi, että joskus 
1 +    1 voi olla enemmän kuin 2! 

•	 Samuli ”Master of Coin” Kinnunen oppi, että ”eksyvä 
ei tietä kysy”.

•	 Tiina ”Organizational Change Manager” Haajanen 
oppi, että muutosvastarinta ja synergiaedut soveltu-
vat joka tilanteeseen! 

•	 Miikka ”Basically” Ahokas oppi, että joskus döner on 
parempaa (halvempa) rajan toisella puolen 

Mikä times? 
•	 Tiimissä on 3-4 jäsentä 

•	 Kilpailun kieli on englanti 

•	 Caset ovat yleensä HBR:n, ja pituudeltaan 
20-40sivua 

•	 Yhden casen ratkaisu aika on 3-4 h, jota seu-
raa 15-20 minuutin esitys ja 15-20 minuutin 
Q&A 

•	 Jokainen LG järjestää omat karsintansa, (1 
case) -> 8 semi-finaalia, joissa 7-8 joukkuetta 
yhdessä ( 2 casea);1 finaali, jossa 8 joukkuetta 
(3 casea) 

•	 Arviointi tapahtuu määrätyn taulukon mu-
kaisesti. Arvioitavia osia ovat esimerkiksi ana-
lyysi sekä esiintyminen 

•	 Pisteet skaalataan yleensä niin, että voittaja 
saa 10 pistettä, ja muiden suoritusta verrataan 
voittajaan
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TUTA-DI:NÄ 
SOLITALLA
Tuotantotalouden opintojen aikana tein töitä niin paperi- kuin 
teknologiateollisuudessa, mutta kiinnostus veti asiantuntija- ja 
konsulttihommiin. Sopivia sellaisia löytyi valmistumisen jälkeen 
Solitalta noin vuosi sitten.
 
Työskentelen Solitalla tiimissä, joka tekee suunnitteluratkaisuja 
merkittäville suomalaisille yrityksille. Projekteissa mennään 
aivan asiakasyritysten liiketoiminnan ytimeen, joten 
tuotantotalouden opintojen mukanaan tuomasta teknologia- ja 
liiketoimintaymmärryksestä on aidosti hyötyä.
 
Maailma ja Suomi digitalisoituvat kovaa vauhtia ja on hienoa 
seurata sitä mahtavassa porukassa näköalapaikalta! Tutustu 
meihin tarkemmin vaikkapa osoitteessa solita.fi ja ota yhteyttä!
 
KALLE KOIVULA

Viime vuonna palkkasimme Kallen ja yli 100 uutta solitalaista. Rekrytoimme tänäkin 
vuonna useita kymmeniä asiantuntijoita ja tulevaisuuden kykyjä Tampereelle, Helsinkiin ja 
Ouluun. Jos Solita kiinnostaa sinua työpaikkana, käy katsomassa avoimet työpaikkamme 
täältä solita.fi/hae-meille. Odotamme hakemustasi osoitteessa rekry@solita.fi.
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twitter.com/solitaoy



Tutapäivät
- Petopäivät 2015
TEKSTI: TONI LUSIKKA
KUVA: TUUKKA OKSALA, TONI LUSIKKA

Oulun matka Tutapäiville 2015 Tampereelle alkoi varhain 
keskiviikkoaamuna, kun innokkaat Teekkarit ja fuksit saa-
puivat Oulun juna-asemalle. Tiedossa oli pitkä ja oletet-
tavasti tylsistyttävä junamatka kohteeseen. Loosissamme 
oli ahdasta ja uskomattoman tunkkaista sekä pahanha-
juista.. Iloksi sekin saatiin muutettua omien virvokkeiden 
ja (kalliiden) ravintolavaunun antimien voimalla.

Saavuimme Herwoodin omalle Torni hotellille hyvissä 
ajoin ja pääsimme valtaamaan parhaat yösijat ennen mui-
ta. Odoteltiin osa muistakin paikkakunnista paikalle en-
nen kuin siirryimme Indecsin kiltahuoneelle pelaamaan 
beerpongia, joka koitui kohtalokkaaksi allekirjoittaneen 
haalareille. Kiltikseltä matka jatkui Cupolaan tutustu-
maan uusiin ja vanhoihin tuttaviin. Opiskelijoiden kan-

tapaikan meno ei pettänyt juhlijoita, sillä tarjolla oli jätti-
pitsaa, beerpongia, Teekkarivisaa ja tietenkin sitä itseään. 
Ainakin osa juhlijoista jatkoi vielä iltaa Cupolasta Teek-
karisaunalle, jossa oli bileet ja kaljan saaminen oli tehty 
äärimmäisen hankalaksi. Saatoimmepa vielä häiritä myös 
jo nukkuvia kanssaihmisiä palatessamme majapaikkaan..

Torstaiaamu alkoi allekirjoittaneella hieman sekavassa 
olotilassa ja aamupalalle päästessä melkein kaikki ruoka 
oli jo loppunut. Aamupala oli myös tarjolla semmoisen 
sokkelon takana, että yksin sinne olisi kyllä eksynyt. Yön 
aikana oli tapahtunut kummia ja järjestäjä taholla olikin 
vähän ikävämpiä uutisia: yksi yliopiston vaahtosammut-
timista oli hämärissä merkeissä tyhjentynyt. Omituinen 
sattuma, ettei Oululla ollut yhtään mitään tekemistä tä-

män kanssa. Silti erästä tuttua laulua saatiin kuulla useaan 
otteeseen. Ensimmäisenä yritysvierailuna oli Vincit, joka 
tarjoaa ohjelmistokehityksen asiantuntijapalveluita. Pääl-
limmäisenä yrityksestä jäi mieleen aamukalja(kyllä join 
kaljaa) ja ryhmissä tehty esitys innovatiivisesta puhelin-
sovelluksesta Subway -ketjulle. Vincitin jälkeen suunnat-
tiin tietysti tankkaamaan ja kohti seuraavaa yritystä.

Solitalle mentäessä porukka jaettiin kahtia. Osa lähti suo-
rittamaan TEK-kisaa ja meidän puolisko siirtyi Solitan 
tiloihin. Solitalla saimme kuulla paljon yhtiön toiminnas-
ta, joka keskittyy kehittämään uutta liiketoimintaa ja pal-
veluita yrityksille ja julkishallinnolle. Allekirjoittanut oli 
sen verran väsynyt edellisen illan mainingeista, ettei sil-
mät tahtoneet sohvalle pääsyn jälkeen pysyä auki. Ruuan 
yhteydessä saimme jonkinlaisen marjasmoothien, josta 
loimme Mintulla erittäin pätevän jälkiruokavirvokkeen!

TEK-kisassa tehtävänä oli kuvata korkeintaan minuu-
tin mittainen videopätkä tulevaisuuden Tampereesta 
ja kaikenlaisesta tamperelaisuudesta. Tehtävästä muo-
dostui alkupähkäilyn jälkeen oikein hauska. Pääsin jopa 
tarjoilemaan mustaamakkaraa Tapolan myyjälle, tytöt 
näyttämään kuvaustaitojaan ja Konsta laulajanlahjansa. 
Kummallista kyllä, Tamperelaisesta ruokakaupasta ei saa 
mustaamakkaraa, mutta Oulusta löytyy. TEK-kisan jäl-
keen menimme parille baariin, johon tehtävä oli määrä 
palauttaa. Pystärissä oli meneillä vaalitentti ja saimme 
kyllä revittyä huumoria irti ehdokkaiden kannanotoista 
alkoholiin ja nuorisoon.

Kun virallinen osuus oli pulkassa, kääntyi nokkamme 
kohti Teekkarisaunaa, ruokailua ja huuruista iltaa. Sau-
nalla pidettiin hauskaa, saunottiin ja pelattiin Hervanta-
peliä. Hervantapeli osoittautuikin odotetusti hauskaksi ja 
armottomaksi peliksi. Ensimmäinen kierros taisi mennä 
Ouluun ja toisen voitti Lappeenrannan joukkue, jossa 
olin ulkomaan vahvistuksena. Kierroksen aikana annet-
tiin ylös ja juotiin alas. Loppuilta onkin hämärää(juomaa, 
peto on irti!x100, kebua, ostoskärryjä, kadonneita viina-
pulloja ja kaikki tämä sekavassa järjestyksessä), joten siir-
rytään takaisin majapaikkaan, muiden vieraiden häiritse-
miseen ja sammumiseen.

Viimeinen juhlapäivä alkoi tärinöissä liian varhain. 0815 
koko joukko oli jo tavaroineen bussissa, sillä majapaikkaa 
tuli vaihtaa viimeisen yön ajaksi. Päivän ensimmäisenä 
ohjelmassa oli Metsä Group, jossa nautittiin holittomi-
avirvokkeita ja leivoksia sekä kuunneltiin esitys yhtiön 
toiminnasta. Pääsimme myös kiertämään kyseisen pa-
peritehtaan tuotantoa. Suurimmalle osalle maistui hyvin 
myös Metsän tarjoama lounas. Metsästä siirrytiin Kalma-
rille, joka tarjoaa mm. lastinkäsittelyratkaisuja ja -palve-
luita satamiin ja muihin logistisiin tarpeisiin. Kalmarin 
edustus piti lyhyehkön esityksen, jonka jälkeen siirryttiin 
tarkastelemaan pelimäistä virtuaalitesteriä, jolla lukkien 

Tutapäivät Tutapäivät

toimintaa tarkastellaan. Lisäksi pääsimme käymään tes-
tialueella, jossa valmiita lukkeja testataan käytännössä. 
Kiipesimme 30? metrisen nosturin päälle heiluvia portai-
ta pitkin, joka sai krapulaisen Teekkarin hieman jännit-
tyneeksi.

Kalmarin jälkeen aloimme valmistautua reissun viimei-
siin bileisiin. Vedimme mafia-asut niskaan ja lähdimme 
paikkaan x, joka ei ollutkaan Messukylän työväentalo. 
Sitseille oli varattu paljon ohjelmaa ja myös TEK-kisan 
tulokset julkistettiin. Sitsien ohjelmaan kuului mafiatyyli-
siä esityksiä pöytäkunnittain ja Poromafiakin veti karva-
lakit päähän illan mittaan. Nyt on tullut kesä -värssyn nyt 
ja omstart versioiden siivittämänä juhlakansa sai uuden 
vaihteen silmään ja ainakin muutama saatiin lavalle ilko-
sillaan. Perinteen mukaan öljytiin järjestävätaho tieten-
kin babyoililla. Sitsien jälkeen jatkoimme julkisilla bus-
seilla kohti Ravintolamaailmaa. Alkuun samassa bussissa 
olleet mummot katsoivat pahasti laulaessamme kuinka 
lampaita naidaan. Kun sävel vaihtui bussikuskiin, olivat 
mummotkin hymyssä suin seurassa. Konsta taisi pitää 
puheenvuoronkin ja ”peto on irti” kuului jälleen! 

Ravintolamaailmassa oli halpaa kaljaa, kunhan osti tar-
peeksi ison tuopin. Jossain vaiheessa Miamiin alkoi lipua 
liian gängstää porukkaa ja siirryimme Hullun poron puo-
lelle, jossa tanssilava oli jo vallattu Petopäivien toimesta. 
Harmiksemme DJ ei ollut yhtä suuri Antti Tuisku fani 
kuin tutapäiväläiset ja pedot eivät meinanneet irrota ol-
lenkaan. Myös baarin salmari oli suuri pettymys, royalia 
4cl/6€. Eihän se kuitenkaan vannoutuneita petoja häirin-
nyt ja valomerkin aikaan oma taksimme suuntautui kohti 
Teekkarisaunaa, jossa harmiksemme huomasimme bilei-
den jo loppuneen. Yliopistolta löysimme kuitenkin vielä 
hengissä olevia tuttuja koneteekkareita. Heidän kylläs-
tyessä meihin siirryimme käytävään istumaan peräkkäin, 
ja lauloimme Tuiskua niin kauan, että sammuimme ja yö-
vahti repi meidät ylös. Vaasan sankaritar heräsi vasta jal-
keillahan, joten totesimme unien olevan paras vaihtoehto 
päivän ollessa jo pitkällä. Kiitos ja anteeks! Ps. Tappara 
häviää! Oulun Peto on irti!
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Vuoden ensimmäisessä Infactossa fuksitoverini Joonas Kujala 
haastoi minut käymään viidessä mahdollisimman erikoisessa 
paikassa ja todistaa visiittini valokuvin. Ei haaste eikä mikään, 
onhan tässä monta kuukautta aikaa. Tai niin sen ainakin piti 
mennä…

On kaunis lauantai aamu ja herään puhelimeeni saapuvaan 
viestiin, jossa muistutetaan viikon päästä häämöttävästä In-
facton haasteen palautuksesta. Noh, ei muuta kuin puhelin-
ta selaamaan ja sopivia kuvia etsimään. Harmikseni löydän 
edellisen kolmen kuukauden ajalta kuvia vain insinöörifysii-
kan ratkaisuista sekä satunnaisia (useita) peiliselfietä. Ei hyvä, 
tässähän pitää ihan ulos lähteä.

Pienen kohteen pohtimisen jälkeen muistan Hervannassa 
sijaitsevan korkean hökötyksen, jonka joku on joskus kerto-
nut olevan mäkihyppytorni. Hyvistä maisemista pitävänä ja 
korkeita paikkoja kammoavana ihmisenä kohde olikin kuin 
luotu minulle. Tuumasta toimeen ja autolla laskettelurinteen 
juurelle. Tennarit jalassa mutaisen rinteen ylös kiipeämisen 
jälkeen huomaa, että vanhan teräsrakenteen portaikko on 
suljettu. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää hyppyrin nokalle kiipeä-
minen sekä usean minuutin intensiivinen kamppailu pelosta 
tutistevien jalkojen kanssa. 

Urheilusuorituksen jälkeen hyppytornin päältä löytää pal-
kintona onneksi upeat näköalat, sekä häiritsevän napakat 
tuulenpuuskat. Jäljellä onkin enää hyppytornista alas pääsy, 
sekä neljän muun erikoista erikoisemmankin kohteen kek-
siminen, jotka tosin valitettavasti jäävät tällä erää aikataulun 
vähiin käymisestä johtuen toiseen kertaan.

Haaste
TEKSTI: SANTERI POUTSALO
KUVA: LAURA YLTÄVÄ, SANTERI POUTSALO

Kesä on otollista aikaa tehdä ja 
kokeilla. 

Seuraavan haastetun tehtäväksi 
annankin kokeilla kesän aikana 
itselleen uutta urheilu tai vastaa-
vaa lajia, sekä kirjoittamaan siitä 
seuraavaan Infactoon. 

Haasteen pariin pääsee Julius 
Särkkälä. Onnea matkaan!

Behind the scenes Haaste

Behind the scenes
TEKSTI: ELLINOORA KORPELA
KUVA: MIA TANHUANPÄÄ

Toimitus halusi uudistaa Infacton ilmettä jälleen reilulla kädellä. Uudistuksia haluttiin lähteä toteuttamaan lehden ku-
vituksesta ja apuun kutsuttiin valokuvaaja Mia Tanhuapää. Huikean taitava nuori nainen tarttui haasteeseen innolla ja 
tuloksena saatiin ihanan erilaisia taidekuvia koristamaan Infacton sivuja.

Mia on kuvannut tämän numeron kansikuvan ja KV-toimihenkilö Nisha Safarpourin jutun kuvat. Lisäksi Mian kuvia 
nähdään myös päätoimittajan ja puheenjohtajan palstoilla sekä TEK-palstalla.

Miaan ja hänen valokuviinsa voit tutustua Mian blogissa ja Instagramissa. 
- Blogi löytyy osoitteesta http://miatanh.blogspot.fi/ . 
- Instagramista Mia löytyy nimimerkillä miatanh. 

Mikäli kiinnostuit Mian valokuvauspalveluista, voit ottaa yhteyttä Infacton toimitukseen!
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Tuo lahjasi ja innostuksesi kansainväliseen 
organisaatioon, joka työskentelee teknologian, 
liiketoiminnan ja innovaatioiden kärjessä. 
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kanssa. Auta yrityksiä ja yhteisöjä ympäri 
maailman pysymään muutoksessa mukana. 
Teroita taitojasi alan johtavan koulutuksen 
ja kehityksen avulla samalla kun rakennat 
ihanteellista uraasi. Tutustu meihin ja löydä 
mahdollisuutesi! www.accenture.fi/tyopaikat 


