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Päätoimittajan palsta

Hallopedin palsta

EI!

Mikä on halloped?

- Päätoimittajan uusi motto:
”Ei enää ei:ttömyyttä!”

- Hallopedin palsta

TEKSTI: ELLINOORA KORPELA
KUVA: KAROLIINA SALMINEN

Ei. En ehdi. En halua. En voi. En jaksa. En osaa. Ei ei ei
ei. Kaksi kirjainta, jotka on naurettavan helppoa kirjoittaa peräkkäin, mutta niiden sanominen peräkkäin on
huomattavasti hankalampaa. Itseasiassa ”Ei” on vaikein
asia, mihin olen opiskeluaikanani törmännyt.
Teoria on helppo, lapsikin ymmärtää sen. Sanot ”Ei” silloin, kun et kykene syystä tai toisesta vastaamaan toisen
henkilön pyyntöön. Kuitenkin todellisuudessa tilanne
mutkistuu. On imartelevaa olla haluttu ja toivottu henkilö toteuttamaan jotakin projektia, ryhmätyötä tai vastuutoimea. Mitä enemmän teet, sitä enemmän saavutat.
Ja miten hienolta kaikki näyttääkään CV:een aseteltuna.
Ja entä sitten jos sanoo ei? Entä jos ei enää muutaman
kerran jälkeen pyydetä? Entä jos annan verkostolleni
itsestäni laiskan kuvan? Entä jos ei vastaa niihin odotuksiin, mitä muilla on? Entä jos se joka eniten pettyy,
onkin ei:n sanoja itse.
Työelämässä ”Ei” on ehkä yksi tärkeimmistä taidoista,
jota menestyvällä ja hyvnvoivalla diplomi-insinöörillä
voi olla. On eri asia antaa työssään satakymmenen prosenttia ja antaa työlle henki ja terveys suostumalla kaikkeen pyydettyyn. Kyse on oikeastaan mittasuhteista.
Koulun ja opiskelun ollessa valehtelematta koko elämä
monelle, on vaikea suhteuttaa asioiden todellista tärkeysjärjestystä. Tämän tai minkään muun koulutusohjelman läpäisemiseen ei liity mitään niin tärkeää, että sen
eteen olisi syytä uhrata omaa hyvinvointiaan. Mikään
harjoitustyö, kurssi tai projekti ei määrittele kenenkään
tulevaisuutta. Tai jos määrittelee, niin onko se todella se
tulevaisuus, jonka haluat? Rahoituksen kurssin arvosanasi ei kuitenkaan tule tekemään töitäsi tulevaisuudessa. Sanomani kaikessa tässä on seuraava: Opettele ”Ei”,
sillä Sinä itse olet tärkeysjärjestyksen ensimmäisenä.
PS. Haluaisin käyttää minulle suodusta palstatilasta
muutaman rivin lyhyeen ylistykseen. Ylistän Karoliina Salmista ja hänen Infacton eteen tekemäänsä työtä.
Saamaamme palautetta lainaten lehti näyttää uskomattoman hyvältä! Huikeaa duunia Karoliina.
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TEKSTI: FANNI LAURILA
KUVA: KAROLIINA SALMINEN

Hei sinä uusi fuksi, joka luulet jo päässeesi yliopistosta ja opiskelijatoiminnasta aika hyvin perille! Luulit väärin. Tiedät ehkä
mitä ovat laitos, kilta, toimarit ja assarit, mutta tiedätkö keitä
ovat hallopedit? Tämän jutun tarkoitus on valottaa asiaa. Teksti
soveltuu myös vanhemmille tieteenharjoittajille, joiden muisti
on korkean iän myötä heikentynyt niin että siinä on hallopedin
mentävä aukko.
Asiaan. Halloped tarkoittaa hallinnon opiskelijaedustajaa.
TTY:llä on vaikka mitä hallinnollisia elimiä, joissa kaikissa käsitellään asioita, jotka vaikuttavat opiskelijan arkeen. Yliopistolaista juontuvan hallinnon kolmikanta -periaatteen mukaan
yliopistojen päätöksenteossa on kuultava myös opiskelijoita.
Niinpä useissa toimielimissä vaikuttaa täysvaltaisina jäseninä
myös opiskelijoita, ja heitä kutsutaan hallopedeiksi. Elimiä,
joissa opiskelijaedustajat vaikuttavat ovat muun muassa konsistori, tiedekuntaneuvosto, opintoneuvosto, tutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmät, sekä erilaiset työryhmät. Konsistori
on muuten sitten TTY:n ylin akateeminen päättävä elin. Asia
jonka itse opin vasta kolmantena opiskeluvuonna. Ihmeellisen nimen ovat antaneet näin tärkeälle jutulle, mielestäni tuo
mieleen enemmänkin haitaria soittavan pelimanniorkesterin.
Mutta nyt sinä onnekas fuksi joka olet jaksanut lukea näin pitkälle tiedät tämänkin! Hyvä alku akateemiselle urallesi!
Mikäli hallopedina toimiminen joskus alkaa kiinnostaa henkilökohtaisesti niin näihin hommiin haetaan aina silloin tällöin
ihmisiä, yleensä kerran keväässä ja kerran syksyssä* ja asiasta tiedotetaan esimerkiksi popissa ja viikkiksessä. Hakeminen
on helppoa, riittää kun täyttää lomakkeen YO-kunnan nettisivuilla. Myöskään itse tehtävät eivät vaadi ihan hirveästi työtunteja. Itse kuulun TeTa:n laitoksen opettamisen kehittämisen
ryhmään, joka kokoustaa ehkä neljästi vuodessa. Kokouksissa
pääsee huutelemaan omia mielipiteitä yliopiston asioihin ja
valvomaan opiskelijoiden etua. Usein pääsee myös osalliseksi
pulla tms. tarjoilusta, paitsi juuri minun toimielimessä ei ole
edes kahvia ikinä, kyllä olen katkera! Mutta ihan hyvä toimielin on muuten, hakekaa siihenkin.
*Ns. hiharavistusarvio, en muista kuinka usein haku on oikeasti auki. Silmät auki.
Infacto 3/2015
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Puheenjohtajan palsta

Puheenjohtajan palsta

Puheenjohtajan palsta
TEKSTI: JUUSO KOIVULA
KUVA: LAURA YLTÄVÄ

Tervehdys jälleen hyvät Infacton lukijat. Kesä oli ja meni,
ja jälleen on aika heittäytyä täysillä opiskelun ja opiskelijaelämän pariin. Syksy, ja varsinkin lukuvuoden ensimmäiset viikot, ovat aina yhtä mielenkiintoista aikaa, kun
sadat uudet fuksit valtaavat kampuksen. Ilokseni voin
todeta, että Indecs sai elokuun alussa yli 50 uutta fuksia, joten killan tulevaisuus ainakin jäsenmäärän osalta
on turvattu. Oman kokemukseni perusteella uudet fuksit vaikuttavat hyvältä porukalta ja joukkoon mahtuu
ensivaikutelman perusteella ainakin muutamia lupaavia
kilta-aktiiveja. Kannustan fukseja tarttumaan rohkeasti
kaikkiin vastaantuleviin mahdollisuuksiin, sillä hyvän
ystäväni Tuomas Hirvosen sanoja lainaten: ”sitä ei kadu,
mitä kiltatoiminnassa tulee tehtyä, mutta jälkeenpäin kaduttaa se, mitä jätti tekemättä.”
Syksy on myös mielenkiintoista aikaa siinä mielessä,
että katseet täytyy vähitellen kääntää myös tulevaan. Ensimmäinen tulevan vuoden askel ovat edustajistovaalit,
joiden ehdokasasettelu on jo päättynyt tämän lehden
julkaisuhetkellä. Muistutan kuitenkin kaikkia jäseniä
äänestämään edustajistovaaleissa, sillä on ensiarvoisen
tärkeää saada mahdollisimman monta kiltamme jäsentä
edustajistoon päättämään ylioppilaskuntamme tulevaisuuden suuntaviivoista. Mikäli kaikki fuksit eivät vielä
ole tietoisia edustajistosta, niin määriteltäköön se tässä:
edustajisto käyttää ylintä päätösvaltaa ylioppilaskunnassa. Sitä voi siis verrata valtion tasolla Suomen eduskuntaan.
Seuraava askel tulevaan vuoteen on Indecsin vuoden 2016
toimintasuunnitelma. Kuten kaikki tietävät, ensi vuonna
on Indecsin 30. juhlavuosi. Tästä syystä olisi hienoa ke-
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hittää jotain uutta ja isoa, jotain, josta vuosi 2016 Indecsin
osalta tullaan muistamaan. Hallitus kaipaakin jäsenistöltä
ideoita ja ajatuksia: mitä uutta ja isoa kilta voisi järjestää
vuonna 2016? Jos sinulla on mielessäsi jotain, edes pienikin idea, kerro siitä meille. Voimme yhdessä ideoida juuri
sinun ideastasi sen mahtavan tapahtuman, joka jää killan
historiaan. Suosittelen kertomaan kaikista ideoista hyvissä ajoin ennen yleiskokousta, jotta ne voidaan tarvittaessa
kirjata sujuvasti vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan.
Unohtaa ei sovi myöskään killan yleiskokousta 18.11.,
jossa muun muassa valitaan vuoden 2016 hallitus. Omasta kokemuksestani voin suositella hallitustoimintaa kaikille. Kaksi viimeistä vuotta killan hallituksessa ovat olleet elämäni parasta aikaa. Hallitustoiminta on tarjonnut
uskomattoman määrän uusia kavereita, kontakteja ja verkostoja sekä opettanut monia asioita, mitä opiskeluaikana
muuten ei tulisi eteen. Toivon todella, että kaikista hallituspaikoista päästään äänestämään syksyn yleiskokouksessa. Nyt jos koskaan on oikea aika hakea killan hallitukseen, sillä 30. juhlavuosi on jotain ainutkertaista, mitä
vain harvat ja valitut pääsevät toteuttamaan. Eli yksinkertainen toimintaohje: älä mieti enää, haetko hallitukseen
vai et, mieti sen sijaan mihin pestiin hallituksessa haet.
Kannustuksena kerrottakoon, että kukaan tämän vuoden
hallituslaisista toimarit mukaan luettuna ei ole katunut
mukaan lähtöään.
Toivotan kaikille oikein antoisaa syksyä opintojen parissa.
Toivottavasti ehditte myös välillä pitää hieman taukoa ja
osallistua tapahtumiin, joita hallituksen jäsenet ovat innolla teitä varten järjestäneet. Tapahtumissa ja kiltahuoneella nähdään.

Infacto 3/2015
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TEKin palsta

KYHin palsta
TEKSTI: KAROLIINA SALMINEN
KUVA: OULA JUUTILAINEN

Kesätöissä

Unelmia ja toimistohommia

- Tarinoita tutalaisten kesätöistä Innofactorilla, Kalmarilla ja
UPM Raflatacilla
KUVA: KAROLIINA SALMINEN

Suvianna Syrjäkari:

Hei uudet fuksit ja vanhemmatkin tieteenharjoittajat!
Syksy on jännittävää aikaa monesta eri syystä,
mutta ehkä päällimmäisenä nousee mieleen
uuden sukupolven astuminen kiltahuoneelle.
Haluaisinkin siis kohdentaa lukuvuoden ensimmäisen KYHin palstan fukseille ja kertoa
hieman itsestäni.
Monet teistä fukseista tapasinkin jo pienen
kahvittelun lomassa jo ensimmäisellä viikollanne. Olen kolmannen vuoden indecsiläinen ja
tämän kyseisen lehden toimittajan homman lisäksi olen meidän kiltamme kiltayhdyshenkilö
KYH eli olen linkki ammattiliittomme TEKin
ja Indecsin välillä.
Mikäli teille tulee kysyttävää TEKiin tai mihin
tahansa työelämään liittyen minun puoleeni
voi kääntyä. Lupaan hankkia vastauksen kysymykseen kun kysymykseen.
Lopuksi haluaisin vielä kertoa, että vuoden lopulla aukeaa haku ensi vuoden Indecsin KYHin
pestiin. Tämä on loistava pesti, mikäli verkostoutuminen killan ulkopuolellekin kiinnostaa.
Mikäli homma kiinnostaa saa minulta tulla kyselemään mitä tahansa siihen liittyen.
Tsemppiä syksyn opintoihin!
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”Innofactor on suomalainen yritys, joka toimittaa Microsoft-pohjaisia IT-ratkaisuja. Minulle
Innofactor on ensimmäinen alani työpaikka ja
oppimisympäristö, jossa olen päässyt soveltamaan
opiskelujeni aikana opittuja tietoja ja taitoja. Hyvä
työyhteisö ja mielenkiintoiset työtehtävät ovat
vahvistaneet mielenkiintoani ohjelmisto- ja ITalaan.
Aloitin työt Innofactorilla kesätöntekijänä ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Pääsin heti
tekemään laajasti erilaisia työtehtäviä ja samalla
tutustumaan yrityksen eri toimintoihin ja henkilöstöön. Toisen opiskeluvuoden keväällä minulle
tarjottiin osa-aikaista työtä opiskelujeni rinnalle.
Nyt työtehtäväni on huolehtia, että projektit suoritetaan firman prosessien mukaisesti. Työpäiväni
koostuvat pääasiassa auditoinneista, palavereista,
tyytyväisyystarkkailusta ja erilaisten excel- sekä
muiden tiedostojen ylläpidosta. Laatutöiden lisäksi olen päässyt työssäni myös tutustumaan HR:n,
talouden ja myös markkinoinnin tehtäviin. Alusta
asti esimieheni ovat olleet myös kiinnostuneita siitä, minkälaiset työtehtävät minua innostavat.
Työskentely Innofactorilla on ollut minulle hieno
mahdollisuus tutustua kansainvälisen ja kasvavan
yrityksen toimintaan.Positioni on hyvä paikka
pohtia, minkälaiset työtehtävät minua kiinnostaisivat tulevaisuudessa. Innofactorilla työskentelee
tällä hetkellä yli 400 henkilöä, joten mahdollisuuksia yrityksen sisällä on valtavasti.
Vaikka mielenkiintoiset työtehtävät vievät helposti mukanaan, niin minulle on jäänyt silti hyvin
aikaa opiskeluille. Töitä olen voinut hoitaa omien
aikataulujeni mukaan niin Espoon pääkampuksella, Tampereen konttorilla kuin myös etäyhteyksillä kotoa käsin. Minun kohdallani työt ovat
tuoneet vain lisää motivaatiota opiskeluihin ja oppimiseen.”
Infacto 3/2015
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Kesätöissä

Kesätöissä

Johanna Rinne:

Jukka Tuomisto:

”Aloitin ekat kesätyöni Kalmarilla toisena opiskeluvuotenani, kun minulle tarjottiin paikkaa
hinnoitteluprosessin kehittämisprojektissa perinteisen
”minua-kiinnostaa-kaikki”-hakemuksen ja haastattelun perusteella. Hurahdin
ekoihin hommiini niin pahasti, että päädyin
työskentelemään hinnoittelun parissa koko lopun opiskeluaikani ja tekemään myös kandini
ja dippani hinnoitteluun liittyen. Voisi siis jopa
väittää ensimmäisen oman alan työkokemuksen
ohjanneen mielenkiintoani hieman. Kantsii näköjään olla varuillaan mihin kelkkaan hyppää!

” Kronologinen kesätyökertomukseni alkaa fuksivuotta
seuranneesta kesästä. Tavoitteet eivät olleet korkealla ja
pistelin hakemuksia vähän joka paikkaan. Pääsin/jouduin Itella Logisticsille kuorma-auton kuljettajaksi yrityspalveluihin. Mahtava duuni ja myös tämän tarinan ainoa työpaikka, jota en ole saanut millään tapaa suhteitten
avulla. Toisena ja kolmantena kesänä tein saman tempun:
tajuttomasti hakemuksia saamatta mitään vastausta. Toisena kesänä tilanne näytti jo toivottomalta, mutta pääsin
ystäväni suosittelemana K-Raudan sisustuspuolelle töihin. Kolmantena vuonna sain jo kutsuja haastatteluihin
ja muutaman tarjouksenkin, mutta silloin en ollut valmis
lähtemään huonommalla palkalla ulkopaikkakunnalle
(vaikka olisi näyttänyt CV:ssä paremmalta). Neljännen
kesän työpaikan saanti oli mielenkiintoinen projekti.
Olin silloin vaihdossa Filippiineillä ja yritin maapallon
toiselta puolen vakuuttaa olevani mahtava työntekijä ja
oikea valinta. Suhteitten kautta sain haastattelun Kalmarille Tampereen Ruskon toimistoon. Haastattelu järjestettiin puhelinhaastatteluna ja avoin paikka oli Item Data
Management tiimissä varaosapuolella. Kokemukseni
Itellalla kuorma-autojen parissa ja K-Raudassa erilaisten
osien ja materiaalien parissa katsottiin eduksi ja lopulta
sain paikan!

Ekan kesän tehtävänäni oli mallintaa hinnoitteluprosessi projekteille, joissa toimitetaan usean
eri tuotelinjan koneita ja palveluita yhdessä. Tykästyin tosi paljon Kalmariin ja sen toimialaan,
joten olin todella iloinen päästessäni rakentamaan uutta hinnoittelutyökalua automaatiotuotteille seuraavana kesänä. Noin nolla tuntia
kone- tai automaatiotekniikkaa lukeneena minulla meni tovi konttiterminaalien layout-kuvia
tutkiskellessa, jotta sain kiinni mitkä ovat eri ratkaisujen kustannusrakenteet ja toiminnallisuuksien riippuvuussuhteet. Se oli ihan mahtava kesä
juurikin siksi, että sain mahdollisuuden oppia
niin paljon uutta ja ihmeellistä! Olin talossa vielä kolmannen kesän diplomityöntekijänä ennen
valmistumistani.
Kalmar jätti minuun kaikin puolin erittäin positiivisen vaikutelman työnantajana ja työyhteisönä. Ihmiset ovat todella mukavia ja auttavaisia,
käytävillä tervehditään sekä tuttuja että tuntemattomia kollegoja ja kotitoimistolla työskennellään eri kansalaisuuksien kanssa päivittäin.
Kesäni Kalmarilla ovat olleet ehkä opettavaisempia kuin yksikään yliopiston kurssi, ja tämä
on täysin mahtavien esimiesten ja työyhteisön
sekä minulle suodun vastuun ansiota. Suosittelen firmaa ehdottomasti niille, joita kiinnostaa
oma-aloitteisuus, haasteet, kansainvälinen ympäristö ja mukava työporukka!”

Item data managementissa vastuualueenani oli tuotedatan luonti, ylläpito ja parantaminen. Item data management on oston ja myynnin tukitoiminto ja omasta
mielestäni yksi tärkeimmistä tuotemyyntiä harjoittavan
yrityksen toiminnoista. Onhan se asiakkaiden kiva tietää mitä on ostamassa ja yrityksen mitä on myymässä!
Työssä käytettiin paljon SAPia, sillä sinne avattiin kaikki
uudet tuotteet, korvattiin vanhat ja blokattiin poistuvat.
Lisäksi jollain tapaa tutuksi tulivat sellaiset ohjelmat kuin
Sovelia, Qlikview ja Baan. Tiimi oli kansainvälinen koostuen suomalaisista ja ruotsalaisista ja kirjallisena työkielenä oli englanti, sillä mailikeskusteluissa saattoi olla mukana yrityksen henkilöitä joka puolelta maailmaa. Kesän
jälkeen jatkoin osa-aikaisena samassa roolissa, mutta
keskityin tuotteiden valokuvausprojektiin. Viidennen
vuoden jälkeisenä kesänä aloitin tutkimuksen diplomityöni parissa ja tällä hetkellä arkielämääni kuuluu kirjoittaminen, haastattelut, istuminen ja kahvitauot.
Ilman kiltahuoneella ja opiskelutoiminnassa luotuja
suhteita olisin todennäköisesti ollut kesät haistelemassa
liimaa ja myymässä huumeita sillan alla (*vitsi!*), joten
olen elävä esimerkki siitä, miten hyvällä verkostoitumisella voi osaamatonkin pärjätä!”
Mikko Rahikainen:
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”I have just finished all my courses and currently
I am working at Kalmar Services as a purchasing
trainee. The week starts with a monthly meeting
with other purchasers and we check purchasing
KPI’s. My supervisor notes that one vendor has
significantly increased their prices and my duty
is to find out why. “Det blir Intressant” – would
say Fobba & Sundin! I contact the supplier and
show the price index report to them and open
the discussion about the prices. At the same
time, I start asking alternative suppliers to get
the same items faster and cheaper.
No one has responded to me, so I will check
operative routines. Dozens of customers are asking price and lead times for items which are
not updated to our system. Again, I will contact
my vendors asking updated prices and update
them to the system. One customer informs me
that one of their straddle carriers is out of game
because an engine exploded and they need the
new engine and they need it fast. I make a call
to engine manufacturer and they say that we will
get the new one by the end of the week. The Customer is not happy for the lead time but understanding the situation that new engines do not fall
from the skies. After lunch, I will check purchase
impulses. The System just says what you need to
buy and I buy them, nothing new under the sun.
The best thing working at Kalmar is the diversity
of tasks. Of course you have responsibilities what
you need to do, but you have almost free hands
to improve other issues. I have improved our reports, making action plans to improve our KPI’s
with suppliers and a lot more. One day you may
work all day with Excel & SAP and another day
you are reading mechanical drawings to solve
customer issues or tracking missing shipments.
If you are motivated to learn everyday something new and want to work with the bunch of
international co-workers, Kalmar is the place
you want to be. When you come to the office
next day, you will have no idea what you will encounter that day.”

Infacto 3/2015
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Kesätöissä

Kesätöissä
Historiallinen stadionkeikka

Anssi Silander:

Karoliina Salminen:

” Työskentelin kesällä yhtäjaksoisesti neljä kuukautta UPM Raflatac:n
tarralaminaattitehtaalla Länsi-Tampereella. Toimenkuvani oli koko tehtaan raaka-aineiden ja muiden tarvikkeiden ostosta vastaavan tiimin
kesälomittajana toimiminen. Käytännössä perehdytysjaksoni jälkeen
siirryin tuuraamaan vuorotellen ostotiimin jäseniä heidän pitäessään
kesälomiaan. Ostotiimin jäsenenä tärkein vastuuni oli varmistaa raaka-aineiden riittävyys suunniteltuun tuotantoon, samalla optimoiden
varaston käyttöä. Tämän lisäksi toimin yhteyshenkilönä toimittajien
suuntaan sähköpostitse ja puhelimitse.

”Toimin Product System Assistantin roolissa UPM Raflatacilla kesän 2015. Työ oli ensimmäinen oman alan
työni. Työnkuvaani perustui Product System Management tiimiläisten tuuraamiseen heidän lomansa ajan.
Työnkuvaani kuului tuotejärjestelmien hallintaa sekä Tampereen tehtaalla, että Ranskan Nancyn tehtaalla.
Työkielemme oli siis englanti, koska työskentelimme kollegoidemme kanssa ympäri Euroopan päivittäin. Product System Assistantin työnkuva oli hyvin haastava, joten perehdytysjakso oli kohtalaisen pitkä.

Viihdyin työssäni läpi kesän todella hyvin. Työilmapiiri ostotiimin sisällä ja muiden kollegojen kanssa oli loistava! Aikaisempi kokemukseni
teollisuudesta oli viiden kesän mittainen tuotantotyö Metso Mineralsilla. Tämä oli kuitenkin ensimmäinen kesä, kun sain opiskeluja vastaavan
työnkuvan, joka sisälsi paljon vastuuta. Pidin työssäni erityisesti siitä,
että sain tehdä päivittäin yhteistyötä tuotannonsuunnittelun, varaston,
sisäisen asiakaspalvelun sekä tietysti oman tiimini kanssa. Työni oli
myös mukavan kansainvälistä, sillä suurin osa toimittajista oli ulkomaisia ja ostotiimimme vetäjä oli ranskalainen. ”

UPM Raflatacia työnantajana voin suositella hyvin lämpimästi. Ilmapiiri koko tehtaalla oli erittäin lämmin ja
työntekijöistä pidettiin monella eri tavalla huolta. Esimerkiksi UPM Raflatac tarjoaa työntekijöilleen toimistojumppaa ja CrossTraining treenejä tehtaan alueella työpäivän jälkeen. ”

Product System Assistantin tehtävän lisäksi tuurasin Tampereen tehtaan Trial coordinatorin loman. Tehtävässä hallinnoitiin tuotekehityksen trial tilauksia, niiden tuotantoa sekä lähetystä. Tämä tehtävä todellakin toi
lisähaasteita kesään ja opetti hyvin paljon.

Jeris Tanus:
”Toimin kesän käyttöteknikkona UPM Raflatacilla. Kolmivuorotyössä vastuualueisiini kuuluivat leikkureiden toiminta, sekä tehtaan sisäinen rullaliikenne. Tärkeimpiä tehtäviäni olivatkin siten tilausten ohjelmointi
leikkureille, sekä kuljettimien ja automaattivaraston toiminnan valvonta ja tarvittaessa ohjaus. Toimin lisäksi
toimiston yhteyshenkilönä leikkuuasioissa, ja ohjeistin tuotannon työntekijöitä erikoistilanteiden ilmaantuessa. Työ oli erittäin monipuolista, ja päivien sisällöissä olikin usein mukavasti vaihtelua.
Kesä oli kokonaisuudessaan erittäin opettava: työssä oppi paljon siitä, miten tuotantotoimintaa käytännössä
hallitaan, ja millaisia käytännön haasteita tehtaalla sekä sidosryhmien kanssa toimiessa voi joskus esiintyä.
Työpaikkana UPM Raflatac oli myös mainio: esimiehet ja työkaverit pitivät huolen, että töissä sujui hyvin, ja
antoivat aktiivisesti vinkkejä työssä kehittymiseen. Tehdastoimistolla meno ei yleisestikään ollut turhan kireää. Kesästä jäi kaikin puolin hyvät fiilikset, ja jatkankin tarvittaessa käyttöteknikkojen tuuraamista opiskeluiden ohessa. Voin vilpittömästi suositella UPM:lle hakemista, kun ensikesän työpaikka on kiikarissa.”

Juho Hyysalo:
”Olin kesätöissä nyt toista kertaa UPM Raflatacin Tesoman tehtaalla. Toimin molempina kesinä tuotannonsuunnittelijoiden lomasijaisena. Tesoman tehtaalla on 8 tuotantolinjaa, joista ensimmäisenä kesänä suunnittelin vain kahta, mutta toisena vuonna olin vastuussa vuorotellen kaikista tehtaan linjoista. Sijaisena toimiminen on mielestäni loistava kesätyö, koska olet itse vastuussa vakituisen työntekijän tehtävistä tämän loman
aikana. Minun ei siis tarvinnut koko ajan olla kyselemässä pomolta uusia töitä, vaan perehdytyksen jälkeen
sain itsenäisesti hoitaa oman työni.
Työssäni pääsin myös tutustumaan globaaliin tuotannon suunnitteluun ja toimitusketjun hallintaan osallistumalla päivittäiseen tilannekatsaus palaveriin, jossa käytiin läpi Raflatacin Euroopan ja Afrikan toimintojen
tilanne. Tein myös paljon yhteistyötä Ranskan tehtaan tuotannon suunnittelijoiden kanssa. Kaiken kaikkiaan
kaksi kesää Tesomalla menivät todella nopeasti ja voin huoletta sanoa UPM Raflatacin olevan erinomainen
kesätyöpaikka tutalaisille.”
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Indecs Challenge

Indecs Challenge 2015
- Järjestäjän silmin
TEKSTI: VALTTERI JOKILA
KUVA: LASSI MÄKINEN

Henkilökohtaisesti tämä on ensimmäinen kirjoitukseni Infactoon. Kolmannen vuoden opiskelijana ja Indecsin tämän vuoden Teekkarivastaavana pääsin järjestämään kenties Indecsin parhaimman tapahtuman, Indecs Challengen.

Järjestely ja sen tuomat haasteet
On aurinkoinen kevätpäivä, lisään OneNoteen välilehden
Indecs Challenge, jonka alle kirjoitan päivämäärän lauantai 12.09. Tästä alkaa tapahtuman järjestely ja realisoituminen. Tavoitteena järjestää suurin ja paras Indecs Challenge koskaan. TTYY:n juhlavuoden kunniaksi Indecs
Challenge oli osa juhlavuoden läpi kestävää Nyyrikinkierrosta, joka toi lisävaatimuksia huomattavasti suuremman osallistujamäärän muodossa.
Haastavinta tapahtuman järjestelyissä oli koota ylös kaikki asiat jotka on tehtävä tapahtuman eteen. Asioita tuntui
koko ajan puuttuvan, kun kaikki pienet yksityiskohdat on
melko haastava ottaa huomioon. Listasta yksi asia kerrallaan lähdettiin toteuttamaan tapahtuman järjestämistä.
Hallituksesta saatiin innokkaita apulaisia projektitiimiin, jonka käyttö jäi kuitenkin loppujen lopuksi hyvin
pieneksi. Pienten yksittäisten asioiden hoitaminen itse
tuntui kätevämmältä kuin hajauttaa tekeminen monelle
ihmiselle – toiminnan ulkoistaminen ei ole aina kannattavaa.
Indecs Challengen HardCore-versio saatiin myös tänä
vuonna järjestettyä kiitos Sporttitoimari Santtu Loimusalon. HC-IC:ssä oli 8 joukkuetta, jotka lähtivät matkaan
aikaisin aamulla suorittamaan HC-osuutta ja jatkoivat
sitten muiden kilpailijoiden kanssa normaalin Indecs
Challengen merkeissä. Joukkueita oli 30 ja ne saatiin seitsemän rastin läpi yllättävänkin sulavasti. Viimeisetkin
HC-kilpailijat pääsivät maaliin kohtalaisen kunniakkaasti.
14
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Tapahtuman läpivienti
Lauantaiaamu, herätyskello herättää minut näyttäessään
7.00. Ensimmäiset HC-IC suorittajat ovat jo suorittamassa rastikierroksia. Tapahtuma-aamuna suurin huoli oli
kaikkien joukkueiden rastikierrosten suorittaminen loppuun ajallaan, pullonkaulapelko. Loukkaantumisilta ei
vältytty, mutta onneksi vakavia onnettomuuksia ei sattunut. Järjestäjälläkin oli hymy suussa koko päivän.

Indecs Challengen jatkobileet järjestettiin Teekkarisaunalla, jossa seurasi myös palkintojen jako. Kilpailussa
yhtä rastia oli pitämässä Accenture, joka jakoi omat palkintonsa parhaalle joukkueelle, sekä parhaiten heidän rastilla suoriutuneelle joukkueelle. Accenturen edustajat joutuivat lähtemään jatkosaunalta ennen palkintojen jakoa,
joten sain myös pitää Accenturen puolesta puheen. Tänä
vuonna lanseerattiin lisäksi HardCore Indecs Challengen
kiertopalkinto.

Saunalla kyselin palautetta kilpailun suorittaneilta joukkueilta. Positiivisen ja rakentavan palautteen kuuleminen ensimmäisen suuremman järjestämäni tapahtuman jälkeen sai hymyn huulille. Ihmiset viihtyivät
hyvin itse tapahtumassa, sekä jatkoilla. Tapahtumasta
aiheutuneet stressiolotilat peseytyivät pois Teekkarisaunan lauteilla kuunnellen osallistujien kokemuksia
menestyksekkäästä tapahtumasta. Lisäksi ansaittu loma
Indecsin UlkoXQ:n merkeissä maistui hyvältä pitkän
projektin jälkeen.
Infacto 3/2015
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Fuksiviikko

Fuksiviikko
Maanantai

Maanantaina Festian iso sali täyttyi testosteronihöyrystä. Yritimme hädissämme erottaa joukosta muita kohtalotovereitamme. Salissa näkyi kyllä joitakin
tyttöjä, muuta suurin osa heistä paljastui arkkareiksi.
Aluksi meidät toivotettiin tervetulleiksi ja nostimme maljat opiskelupaikan kunniaksi. Muodollisuuksien jälkeen jakauduimme tutor-ryhmiin. Näkymät
naisrintamalla olivat edelleen heikot. Ensimmäisenä
vuorossa oli koulusuunnistus, jossa pääsimme sekoilun merkeissä tutustumaan oman tutor-ryhmän
lisäksi myös Man@gerilaisiin. Vihdoin näköpiirissä
oli enemmän kuin yksi tyttö.
Koulusuunnistuksen loputtua suuntasimme Duoon
ostamaan pussikaljat ennen biljardi-iltaa Payton
Placessa. Fuksitytöt pärjäsivät biljardipeleissä loistavasti, kuten oli odotettavissa. Pääsimme siis ensimmäistä kertaa teekkarikulttuurin tunnelmaan.

Tiistai

Päivä alkoi POP-luennolla. Iltapäivällä kokoonnuimme Torneille grillaamaan Indecsläisten kesken.
Oli mukavaa päästä tutustumaan muihinkin kuin
oman tutor-ryhmän fukseihin. Illan kruunasi ilmainen ruoka ja kananmunaviestin aikaansaama huikea
adrenaliinipiikki. Kun ruoka loppui, keskityimme
juomapuoleen.
Kapinassa järjestetyssä visassa lyöttäydyimme fuksityttöjen kanssa yhteen ja rökitimme muut mennen

tullen. Herwannasta siirryimme keskustaan nauttimaan sikatiistain halvoista juomista.

Keskiviikko

Keskiviikkona aamuluennolla tunnelma oli väsynyt
ja osallistujamäärä oli karsiutunut huomattavasti
maanantaista. Tiistai-illasta toivuttuamme siirryimme läheiseen puistoon tutustumaan teekkariurheilulajeihin. Miesvaltaisista joukkueista johtuen peli oli
aika rajua. Loppuilta kului rauhallisissa merkeissä
saunoen, sillä kaikki valmistuivat jo seuraavan päivän pubirundiin.

Torstai

Torstaina oli pääpäivä. Vuorossa oli siis kauan odotettu ja hehkutettu pubirundi! Kaikki joukkueet
panostivat teemaan ja osoittivat rasteilla omistautumista. Loppukädessä kaikki bonuspisteet jäivät
kuitenkin fuksityttöjen vastuulle. Ja voittohan sieltäkin tuli. Pubirundilla ja jatkoilla ja jatkojen jatkoilla
oli hauskaa ja letut maistuivat aamuseitsemään asti.
Fuksiviikosta käteen jäi paljon uusia tuttavuuksia,
liikaa uusia nimiä ja alkava maksakirroosi. Loistava
yhteishenki ehti kasvaa viikon aikana ja fuksitytötkin
löysivät toisensa. Ehkä selviämme koko fuksivuodesta. Kokonaisuudessaan viikko tarjosi uskomattomia
muistoja ja kokemuksia.
Jano yltyy juodessa,
Rakkaat fuksityttönne <3

Fuksiviikko
- Fuksityttöjen silmin
TEKSTI: MARIANNE AUVINEN, SIIRI TUOMINEN
KUVA: LASSI MÄKINEN
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Ulko XQ

Lähes puolen vuoden mähmintä ennen h-hetkeä on lopuillaan. Skumppaa (toisilla shampanjaa) kaadetaan laseihin Konetalon takaparkissa ja lähtö kohti Helsinki-Vantaata tapahtuu kerrankin ajoissa klo 9.00. Menomatkan
bussikuskina oli kukas muukaan kuin itsekin varjoexqulle mukaan tullut Hene. Varsinaiselle UlkoXQ:lle lähti
tällä kertaa 35 indecsläistä, mutta kaiken kaikkiaan indecsläisiä kohti Etelä-Eurooppaa lähti lähes tuplaten, sillä
varsinaisen XQ:n ulkopuolelle jääneet järjestivät omia
varjoexqujaan.
Ennen kuin matka oli kunnolla ehtinyt alkaa, kerrottiin
matkan aikana käytettävistä ”arvo”nimistä eli torspon
sekä kylän vanhimman tittelistä. Ensimmäiseksi torspoksi Yritysvastaavamme Olli Virtanen valitsi (muun yritystiimin tuella toki) toisen vuoden indecsläisen Lotta Hämäläisen, koska tämä myöhästyi alkuskumpasta. Tämä
kuitenkin aiheutti levottomuutta koko matkaseurueessa
ja varsin pian kävikin ilmi, että Lotta ei itseasiassa edes
osallistu XQ:lle. Yritysvastaava tästä viisastuneena kuitenkin kantoi vastuunsa ja nimesikin itsensä ensimmäiseksi
torspoksi. Voiko matka enää paremmin alkaa?
Lento Helsingistä Barcelonaan sujui hyvin, vaikka kentällä väläytellyt lentokonesitsit jäivätkin pitämättä. Barcelonaan saavuttuamme hyppäsimme bussiin, joka kuljetti
seurueen hostellille. Tässä vaiheessa koko XQ porukalle
kävi myös harvinaisen selväksi, että torspo -nimitys oli
mennyt oikeaan osoitteeseen, sillä Virtanen oli jättänyt
huolella valmistellun XQ –levyn Henen bussiin Helsinkiin…

Merci, Oui, S’il vous plaît!
- UlkoXQ Business Excellence -toimarin silmin
TEKSTI: JUSSI BLOMGREN
KUVA: LASSI MÄKINEN
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Saavuimme kuitenkin hyvissä tunnelmissa ensimmäiselle majapaikalle Hola Hostel Eixampleen, joka eräiden
matkalla liikkuneiden tornareiden mukaan olisi sijainnut
alueella, joka on tunnettu seksuaalivähemmistöistään,
mutta tornarihan se oli. Ensimmäisen illan varsinaisena
agendana oli paikalliseen ruoka(=juoma)kulttuuriin tutustuminen omatoimisesti ja sitähän myös harrastettiin.
Ensimmäisen illan tuloksena kävi myös selväksi, että taksit ovat Barcelonassa käytännössä ilmaisia ja sekös tutalaisia kovasti harmitti. Olisihan se nyt mukava ollut taksista
joutua kunnolla maksamaan.
Torstai 17.9
Aamu käynnistyi pirteissä tunnelmissa hienosti hyödynnettyjen yötuntien jälkeen. Bussimatka kohti Tarragonan

kemianteollisuusaluetta ja Kemiran tehdasta starttasi klo
7.00, jolloin myös Virtasella oli iloisia uutisia: ”XQ-levy
on poltettu uudestaan (samalla muutama virus yritysvastaavan koneelle) ja se voidaan laittaa soimaan. Ilo ei kuitenkaan kestänyt kauaa, sillä viidennen kappaleen jälkeen
kävi ilmi, että loput kappaleista ovat jääneet bittiavaruuteen…
Yritysvierailu Kemiran tehtaalla sujui hyvin ja vierailusta
jäi ainakin jos ei muuta niin täysi vatsa, sillä Kemira tarjosi meille ystävällisesti aamupalan. Vierailun päätteeksi
Indecs kirjaimellisesti vaihtoi lomailuvaihteen päälle,
sillä 35 ekskuilijaa vaihtoivat smartkusiaalit casuaaleiksi
– missä muualla kuin keskellä teollisuusaluetta, jossa oli
hyvin tiukat hygienia ja turvamääräykset mm. vaatetuksen suhteen.
Tarragonasta matka jatkui pienen pikaruokabreikin jälkeen kohti Andorraa, jossa Kemiran yritysvierailuisäntiemme mukaan ei kuulemma ollut mitään nähtävää.
Yli 200km matka kesti useamman tunnin ja McDonalds
pysähdyksen jälkeen monelle ekskuilijalle iski hätä kun
bussikuski kielsi bussissa juomisen. Täten siis bussissa ei
juotu lainkaan, mutta joka pysähdyksessä bussin takaosa
(myöhemmin Baari) jouduttiin tyhjentämään kymmenistä tyhjistä tölkeistä ja pulloista. Bussikuski myös saattoi
matkan aikana hieman ihmetellä, miksi matkustajat yhtäkkiä tulivat aivan humalaan?
Andorra osoittautui ennakko-odotuksista huolimatta
varsin huikeaksi kohteeksi. Tähän saattoi vaikuttaa henkeäsalpaavien vuoristomaisemien lisäksi se, että kyseisessä maassa alkoholiveroa ei ole. Matkalle tarttuikin mukaan mm. 5 litran tonkka 96% pyhää vettä (myöhemmin
pirtu), jonka hinnaksi tuli hurjat 12 euroa. Tästä näppärä
tutalainen äkkiä laski, että yhden alkoholiannoksen hinnaksi muodostuu hieman vajaat 4 snt. Ja Andorrahan ei
siis ollut vierailemisen arvoinen ja kaikki ekskuilijat noudattivat tiukkoja vientirajoituksia alkoholille.
Torstai päättyi sateiseen Toulouseen (Ranska on paska
maa), jonne saavuimme n. klo 22. Muistikuvat Toulousen
yöstä ovat hämäriä itse kullakin, mikä johtunee synkän
sateisesta säästä. Kuitenkin se kävi monelle ekskuilijalle
selväksi, että vaihtoehtoisravintoloiden tarjonta osoittautui varsin heikoksi. Matkalla Toulouseen myös kuskimme
eli tuttavallisemmin bussijasterin sydän oli sulatettu, sillä
hän useampaan otteeseen naurahteli Baarissa raikuavalle
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Ulko XQ
laululle, ja erityisesti laulut, joissa laulettiin isästä olivat
hänen mieleen.
Perjantai 18.9
Perjantai aamupäivä alkoi mukavasti hotelliaamiaisella ja lyhyellä siirtymällä Airbusin lentokonetehtaalle.
Bussimatkalla ekskutiimi myös kaikkien yllätykseksi ilmoitti olevan lakossa, sillä pitäähän nyt suomalaisten
tyämiästen oikeuksia puolustaa vaikka Ranskasta käsin.
Kuitenkin välttämättömät toimet ja pelastustyöt suoritettiin hätätyönä. Airbusin vierailu osoittautui todella mielenkiintoiseksi ja pääsimme näkemään mm. Finnairille
ensi kuussa ensimmäisenä eurooppalaisena lentoyhtiönä
luovutettavan A350 koneen, sekä maailman suurimman
lentokonetyypin Airbus A380:n kokoonpano”linjaston”
alusta loppuun. Vierailu päättyi kymmenien ruokalajien
lounaaseen Airbusin omassa edustusravintolassa, tietysti. Tällä yritysvierailulla pelattiin myös varsin ahkerasti
XQ-peliä, jossa ennalta määrättyjä sanoja piti sisällyttää
kysymyksiin ja kommentteihin. Erityisesti Julius Särkkälä
kunnostautui pelissä ja kenties legendaarisin kysymys tuli
A380 koneen kokoonpanolinjastolla, kun Julius kysyi oppaaltamme ”And what happens… if.. the pelicans hit the
turbine?” Tämä oli toki varsin relevantti kysymys moottoreiden luotettavuuteen liittyen.
Airbusin jälkeen matkamme jatkui kohti Carcassonnen
(oikeasti Cassone) linnoituskaupunkia. Täällä osa ekskuporukasta pääsi ihailemaan linnoitusta ja toiset (ei nimiä)
päättivät juoda litroittain sangriaa. Cassonesta matka jat-
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kui tutuissa merkeissä kohti Perpignania, jossa oli seuraava yöpymiskohteemme.
Perpignan osoittautui oikein sympaattiseksi ranskalaiseksi kaupungiksi, tai sitten joimme sen kauniiksi. Lopputulos on kuitenkin sama. Viimeistään Perjantaina olimme
myös varsinkin Yritystiimin keskuudessa oppineet puhumaan varsin sujuvaa ranskaa, mikä ilahdutti paikallisia ja koko muuta XQporukkaa koko loppumatkan ajan.
Tutuiksi tulivat ainakin sanonnat ”MEEEEEEEEEEERCI”, ”SILVOUBLEEEEEEEEE” sekä ”OUI”. Tarkempia eli
- toisin sanoen oikeita - ääntämysohjeita voi kysyä yritystiimiltä.
Perpignanissa myös tapahtui useampia torspon arvonimen arvoisia suorituksia, kuten vaikkapa Antti Kiviniemen paikallisen naisen ”lakitusyritys”, jonka tuloksena
nainen ajettiin maahan ja teekkarilakkikin pääsi ikävästi
vaurioitumaan. Muut kuitenkin yrittivät tätäkin tapahtumaa aktiivisesti estää, minkä voi myös päätellä siitä, että
kyseisestä tapahtumasta löytyy runsaasti kännykällä kuvattua videomateriaalia. Huhujen mukaan
myös pakolaiskriisi oli saavuttanut eteläisen Ranskan ja
Tommi Parviainen ajettiin keskellä yötä huonepakolaiseksi XQ-bingon täyttämisen toivossa. Mutta onneksi
Parviaiselle löytyi turvapaikka varsin läheltä ja olot kotihuoneessakin rauhoittuivat tai suorastaan tyystin tyyntyivät varsin pian.

Ulko XQ
Lauantai 19.9

Sunnuntai 20.9

Lauantai käynnistyi myöhäisen herätyksen jälkeen aamupalan ja aamusangrian metsästyksellä. Viimeistään
tässä vaiheessa kävi ilmi, että Ranska on paska maa, sillä
kaikki ruokapaikat olivat sunnuntaiaamuna klo 10 vielä
kiinni!??!? Onneksi tämä ei omassa Isäm maassamme
ole mahdollista joustavan AY-liikkeen ansiosta! Matkalla
Barcelonaan pysähdyimme myös useammaksi tunniksi
Välimeren rannalle nauttimaan beachista ja auringosta
– tai vaihtoehtoisesti vaan sangriasta (ei nimiä). Rantakohteesta XQ-porukkaamme liittyi myös DasHund, joka
viihdytti ja otti vastaan XQ-porukan iloisesti haukkuen.
Rannalta matka jatkui kohti viinitilaa, jossa pääsimme
yhdessä varjoXQ:n kanssa maistelemaan ja haistelemaan
muutamaa lajia puna- sekä valkoviiniä kattavan esittelykierroksen ja opastuksen jälkeen.

Viimeinen varsinainen XQ vuorokausi alkoi suorastaan
pirteissä tunnelmissa. Itse Excelence exceleekin ajatteli,
että tänäänhän voisi jo olla juomatta alkoholia. Tällaiset
ajatukset kuitenkin päättyivät siihen, kun aamiaistapasta
nauttiessani pöytään tuotiin litran tuoppi olutta. Ilmeisesti yritystiimin espanjantaidot eivät ole yhtä hyvällä tasolla
kuin ranskankieli ja kielimuuri minun ja tarjoilijan välillä synnytti tarpeen käynnistää päivä litralla olutta. Sunnuntaina ekskuilijat kävivät omatoimisesti tutustumassa
paikallisiin nähtävyyksiin ja shoppailemassa. Ekskutiimi
oli myös jo sunnuntaihin mennessä toipunut rankasta lakosta ja se järjestikin myös ohjattua ohjelmaa niille, jotka
sitä kaipasivat. Illalla oli myös tarjolla mahdollisuus mennä nauttimaan espanjalaisesta jalkapallokulttuurista Barcan pelin muodossa. Ilta jatkui tutuissa merkeissä, mutta
kaikki kuitenkin palasivat hostellille hyvissä ajoin ennen
aamu viittä, jolloin paluumatka Suomeen starttasi.

Barcelonaan saavuttiin illalla auringon laskettua ja vastoin kaikkia ennakko-odotuksia saimme kuin saimmekin
vielä majoittua samassa hostellissa uhkailuista huolimatta. Toisin respahenkilökunta suhtautui edelleen meihin
varsin skeptisesti katseista ja pilapiirroksista päätellen..
Barcelonan yö oli monella tapaa värikäs ja monilla matka jatkuikin Barcelonan baareihin, joista suuri osa sijaitsi
suoraan rannalla. Toiset tyytyivät pieneen uintilenkkiin
paikallisessa vesistössä (ei, kyseessä ei ollut Välimeri) ja
toiset päättivät ruveta lankuttamaan keskellä rantakatua,
mikä sekin varsin ihailtava suoritus.

Maanantai 21.9
Kotimatka alkoi hostellilta aamulla kello viisi. Lennot
Suomeen sujuivat hieman koomaisissa merkeissä ja kotimatkaa kuvaa myös lentoemännän kommentti kysymykseeni tyynystä ja huovasta lentomatkan ajaksi ja se
kuului näin: ”this is low cost.” Itse kun luulin lentäväni
premium-yhtiön businessluokassa. Reissuhan päättyi
Hervantaan 16.15 paikallista aikaa ja päällimmäisenä jäi
mieleen ekskulevyn viimeinen biisi, jossa laulettiin ”viimeinen viikko on ollut todella raskas”.
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The Interview

Olli Hiidensalo
– Mies trikoissa
TEKSTI: SANTTU LOIMUSALO

The Interview
Kuka?
Olli Hiidensalo on viidennen vuosikurssin tuotantotalouden opiskelija. Ollin opiskelupäivät
poikkeavat melkoisen paljon ”normaalista”, sillä miestä ei paljoa koululla näy. Tämä johtuu siitä, että Olli kiertää trikoot päällä suksimassa ampumahiihdon maailmancupkiertuetta, ja aikaa
kuluu niin kilpailuun kuin harjoitteluunkin. Tästä huolimatta sankarillamme on taskussaan jo
aimo kasa opintopisteitä kandidaatintyön lisäksi. Yleisesti Ollin tunnistaa uskomattomista vatsalihaksistaan (katso kuva) sekä hyväntuulisesta luonteestaan.
Fun facts:
Syntymäpäivä?
2.2.1991
Parhaat saavutukset (niin urheilussa kun muussakin)?
- FWR 1. , Indecs Challenge 1. , Mister Porno,
- Hiihdossa ja Ampumahiihdossa 20 Sm-mitalia, Maailman cupin osakilpailun 29., Sekaviesti
MM 9.
Lempiruoka?
Aurarulla tuplalihalla
Olut vai Gutzy?
GT
Motto?
HUI KEE
Lapsuuden haaveammatti?
keksijä
Missä näet itsesi valmistumisen jälkeen (niin urheilun kuin muunkin elämän suhteen)?
Uskon, että en tule ainakaan Diplomityötä tekemään aktiiviurallani eli urheilun loputtua teen
sen. Mutta sitten, kun joskus vihdoin olen valmis niin pankkisektorilla tulen työskentelemään ja
mielellään joku mm-mitali kaulassa.
Huippu-urheilun ja opiskelun yhdistäminen on varmasti haastavaa, mutta siinä on varmasti
myös hyviä puolia. Mitä hyviä ja huonoja puolia näet ?
Hyviä puolia on tietenkin normaalia yliopisto-opiskelua vieläkin vapaampi opiskelutapa, kun
läsnäolo koululla vedetään aivan minimiin ja reissuvuorokausia tulee vuodessa n. 200. Sitä myös
oppii aika hyvin aikatauluttamaan päivärytmiä, sillä ylimääräistä aikaa vuorokaudessa on melko
vähän.
Toisaalta jos lajina olisi jokin muu laji missä ei tule näin paljon reissaamista olisi myös opinnot
erittäin paljon helpompi hoitaa. Silloin ongelmana olisi ”ainoastaan” aikataulurajoitteet, kun nyt
ne ovat sekä aikataulu- että paikallaolorajoitteita. Valitettavan harva opettaja ymmärtää, että
urheilun takia joutuu olemaan koulusta poissa ja sen vuoksi he joko antavat pieniä helpotuksia,
jotka vaikuttavat negatiivisesti arvosanaasi tai eivät suostu joustamaan missään jolloin kurssit
jäävät käymättä.
Paras opiskelumuisto elämässäsi?
Fuksivuosi.
Oletko ehtinyt kokea myös opiskelurientoja urheilun lomassa?
Vanhemmiten vähemmän vuosi vuodelta, mutta aika hyvin noita kinkereitä tuli ainakin fuksivuotena kierrettyä…
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Haaste

The Interview
Miten kulutat vapaa-aikasi, jos sellaista sattuu ilmaantumaan?

Kuinka paljon huippu-urheilija treenaa viikossa ajallisesti, ja miten vaihtelevaa harjoittelu on?

Maatilan hommat kotitilalla Nummi-Pusulassa vie aika
hyvää siivua vapaa-ajasta. Mutta myös metsästän aina
vain kun ehdin.

8-30h on yleinen vaihteluväli ainakin minulla ja harjoittelun pitää olla nimenomaan erittäin vaihtelevaa niin määrällisesti viikkotasolla kuin harjoitusmuotojenkin osalta.
Tällä pyritään välttämään hetkellisiä ylikuormitustiloja.

Miten harjoitusrytmi vaihtelee ympäri vuoden? Esim.
Milloin harjoitellaan enemmän ammuntaa ja millon
mitäkin?
Ammuntaa tehdään määrällisesti eniten muuten harjoituksellisesti kevyimpänä aikana eli touko-kesäkuussa. Sen jälkeen se vähenee aina kisakauteen asti, jolloin
ammutaan enää muutama harjoitus viikkoon plus kisat.
Fyysinen harjoitusrytmi menee seuraavasti: Toukokuussa
aloitellaan harjoittelemaan( n 50h kuukaudessa) . Kesäkuussa nostetaan määriä (n. 60-75h kuukaudessa). Heinäkuu määrällisesti kovin kuukausi (n 75-90h kuukausi).
Elokuussa tulee jo tehoharjoittelua mukaan, jonka vuoksi
harjoitusvauhdit keskimäärin nousevat mutta kestot lyhenevät (n70h kuukausi). Syyskyy ja lokakuu menee samalla
kaavalla eli tehoja ylös ja määriä alas. Marras-maaliskuu
kisaillaan, jolloin harjoittelua tulee määrällisesti aika vähän ja Huhtikuu onkin melkein kokonaan huilia. Ainakin
itsellä.

Haaste
- Viininmaistelua Etelä-Ranskassa
TEKSTI: JULIUS SÄRKKÄLÄ
KUVA:LASSI MÄKINEN

Mitä kadehdit opiskelutovereidesi elämässä?
Aikaa.
Terveisesi fukseille:
Meinasin sanoa ensin, että tehkää ne fysiikan työt heti
ekana vuonna, mutta nykyään ne tehdäänkin osana pakollisia IFY-kursseja. Tämä siis selvisi minulle kun olin
suorittamassa viimeistä fysiikan työtä viime perjantaina.
Siispä sanon vain, että verkostoitukaa! Hyvät opiskelukaverit ovat korvaamattoman arvokkaita, jotta opiskelu
on kivaa ja myös että ne sujuvat. Ilman hemmetin hyviä
opiskelukavereitani ei minulla olisi tällä hetkellä montaakaan opintopistettä kasassa.
Vapaa sana:
Nähdään killassa!

Kesän jo häämöttäessä fuksiryhmäläiseni Santeri Poutsalo haastoi minut kokeilemaan jotain uutta urheilu- tai
vastaavaa lajia. Kiitos hänelle haasteesta, viinit maistuivat!
Ajankohdaksi
valikoitui
Ulko-XQ,
lokaatioksi
Etelä-Ranskan viehättävä Perpignan, tuo Pyreneiden olkapäällä lepäävä viini-matkailijan keidas. Matka tilalle
oli piskuisten kirkonkylien sekä kommunikointivaikeuksien sävyttämä, mutta taatusti arvoisensa.
Kielellisesti rajoittuneiden matkailijoiden onneksi kohteessa meitä oli vastassa Jonathan, Yorkshiren kasvatti.
Brittiaksentin hyväillessä korviamme saimme kuulla myös isäntämme taustoista; aikaisempi työ oli ollut
IT-ammattilaisena Manhattanilla, kunnes 9/11 tapahtumat saivat Jonathanin vaimonsa kanssa miettimään
elämän prioriteetteja uudelleen. Nyt he omistavat 40 000
pulloa viiniä vuodessa tuottavan viinitilan! Isäntämme
painotti että hän tuottaa ainoastaan laatuviinejä valikoiduille jälleenmyyjille, eikä halpaa litkua humaltumistarkoitukseen. Tässä vaiheessa oli kuitenkin liian
myöhäistä perääntyä.
Vierailumme eteni viiniköynnösten tutkiskelun kautta
”tehtaalle”, jossa Jonathan esitteli viinintuotantoa pienen
tuottajan mittakaavassa. Funktionaalinen layout koostui kahdesta mekaanisesta koneesta; jaloin mehua ei
ole kuulemma enää hänkään vuosiin puristanut. Mehu
pumpattiin tästä käyttötarkoituksensa mukaan betonisiin tai tammisiin säiliöihin käymään sekä kehittymään.
Vierailun huipensi tilan tuotteiden maistelu. Isäntämme
opetti meille maistelun tekniikkaa sekä avainsanoja
joilla pystyisimme huijaamaan ymmärtävämme jotain
viineistä. Sylkykupit eivät todellakaan olleet tarpeen,
eivätkä Jonathanin mukaan pohjoismaalaiset niitä kaipaakaan.
For the next magazine, I challenge none other than my
own children, my group of international degree students,
to write about the observations they’ve made of us Finns
as a people. Good luck!
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International view

International view

The Road Trip 2016 team
- ESTIEM Activity Week event
KUVA:LASSI MÄKINEN

What? – An ESTIEM Activity Week event, where we’ll be showing international IEM students what is Finland, or more

precisely what are Tampere, Helsinki and Lappeenranta.

When? – February 2016, on the Kyykkä World Championship week.
Who? – Presenting the Road Trip 2016 team:
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Maria Kudinova, Project Manager
Indecs, 2nd year Bachelor
Hi! I’m an “old” ESTIEM active back in business after a
refreshing exchange year in Moscow. Travelling is my passion and luckily last year I got to do it all around the European part of Russia: Sochi region, Crimea, the Caucasus
and the Russian Arctic. With roadtrip memories fresh in
my mind I’m ready to plan an unforgettable one for any
international IEM students who aren’t afraid of the cold
and won’t be disappointed if they don’t see any polar bears
in Finland.

Lishan Wu, Event Organizer
Indecs, 1st year Masters
Moi! I am from southern China and I consider myself an
international traveller. I enjoy planning trips and having
the greatest fun from it. In my opinion, being an event
organizer of Roadtrip Team 2015 is such an exciting,
challenging and fun thing to do during my study life and
I am so committed to it. Planning the most unforgettable events for international IEM students is my goal. Let’s
look forward to it!

Klaus Uhle, Treasurer
Indecs, 1st year Bachelor
Hello! I just started my studies and I’m happy to get to
join an international project right away in my first year.
I haven’t done anything like this before and I’m very excited! I enjoy travelling and I also see myself as a future
exchange student. I’ll do my best to make the event unforgettable for everyone. I’m looking forward to meeting
new people from all around Europe!

Vilma Kankaanpää, Company Relations Responsible
Man@ger, 1st year Bachelor
I’m excited. I like organizing and planning, and after travelling 8 months in Australia I am highly interested in international projects. Thus this project drew my attention
as a unique opportunity. The project will definitely teach
everyone a lot and will be beneficial to ESTIEM since it
will introduce ESTIEM better to Finns.

Laura Pihala, Event Organizer
Man@ger, 1st year Masters
Yeehaw! I have lived abroad few times and I feel like the
whole world is an open playground full of opportunities.
Whenever I am forced to stay put in Finland, I have a
need to be around multicultural people. Meeting people
from all over is always a great reminder of all that’s out
there. Starting new studies, I can’t wait to get my hands on
some foreign people! I just hope they have an insurance
because our imagination has no limits when it comes to
thinking about crazy activities..

Elina Ala-Mäyry, Marketing Responsible
Indecs, 2nd year Bachelor
In this project I’m responsible of marketing together with
people from Lappeenranta and Helsinki. I’ve been organizing several events during this year, but this one I’m
especially waiting for because it’s something completely
new. This time we have a chance to offer a group of Europeans an unforgettable week in our homeland. One of the
best parts is that we don’t know what the week will be like,
but one thing is sure: it’s going to be spectacular!
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We do strategy. Join us on a path
to a brilliant career.

Start your career as an
Accenture Strategy intern
Accenture Strategy consultants work together with CEOs
and top management of the leading Nordic and global
companies, helping them to build high performance
businesses. Project assignments range from growth and
sales strategies to operating models, operational efficiency
and technology strategies.
Our internship program is a great opportunity to practice and develop
your skills in modern strategy consulting.
If you will graduate within the next few years, have an outstanding
academic record, and want to challenge yourself, check us out at
www.accenture.fi/careers and apply by October 16th.
For more information about the position email your questions to
markus.heimonen@accenture.com

Vibrant opportunities await at accenture.com/careers

