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Inspiraatiota etsimässä
- Päätoimittajan viimeiset elämänviisaudet
TEKSTI: ELLINOORA KORPELA
KUVA: KAROLIINA SALMINEN

Päätoimittajan palsta

Tämä on varmaan ensimmäinen kerta, kun 
kirjoitan Infactoon päätoimittajan palstaa, 
enkä saa muuta aikaiseksi kun katseltua kur-
sorin vilkkumista.. Syy tähän on se, että tämä 
on mitä todennäköisimmin viimeinen päätoi-
mittajan palsta, jota Infactoon kirjoitan. Pitäisi 
varmaan kerätä parhaat kirjoittamani ajatuk-
set tämän kahden vuoden ajalta tai mainostaa 
sitä, kuinka antoisaa hommaa lehden tekemi-
nen on ollut.. Mutta en saa päässäni pyöriväs-
tä ajatusmyrskystä kiinni. Kirjoitan siis siitä, 
mitä mielessä pyörii.. Luotan intuitioon.

Intuitio on hauska käsite. Joku kutsuu sitä nai-
sen vaistoksi, joku kuudenneksi aistiksi, mitä 
näitä nyt on. Se on se jokin pieni ääni, olo tai 
otsaryppy, joka kertoo sinulle mihin suuntaan 
mennä. Itse löysin opiskeluihini oikean suun-
nan, kiiitos intuition. Selaillin sivuaineiden lis-
taa hieman epätoivoisena, sillä mikään ei niin 
sanotusti inspiroinut ja tein sen mitä osaan 
parhaiten. Jätin päätöksen tekemättä. Joku kui-
tenkin sain minut kirjautumaan POP:iin ja il-
moittautumaan Johdatus ohjelmointiin -kurs-
sille. Minun piti käydä vain yksi kurssi, ihan 
vaan huvikseni, mutta sille tielle jäin. Onneksi 
en pakottanut päätöstä.

Se mitä halusin tällä sanoa, on että mitä ta-
hansa isoa päätöstä pyöritellessäsi luota siihen, 
että intuitio kertoo oikean suunnan. Henkilö-
kohatisesti olen sitä mieltä, ettei virheiden te-
keminen ole oikeastaan mahdollista. Jokainen 
päätös vie kuitenkin eteenpäin ja ennen pitkää 
oikeaan paikkaan, vaikka se olisi eri paikka 
kun minne luulit haluavasi. Siis ota rohkeas-
ti se merkityksettömältä tuntuva kurssi, mikä 
mieltsi kutkuttaa tai hae sitä mahdottomal-
ta tuntuvaa työpaikkaa. Kävi miten kävi niin 
nappiin menee kuitenkin!

Tervehdys Infacton lukijat! Eräs aikakausi on jälleen 
päättymässä, kun vuoden vaihteessa killan hallitus vaih-
tuu. Omalta osaltani vuosi killan puheenjohtajana on 
ollut antoisa ja opettavainen, mutta toisaalta rankka niin 
henkisesti kuin fyysisestikin. En ole kuitenkaan katunut 
hetkeäkään lähtemistä killan puheenjohtajaksi, sillä niin 
paljon hyödyllisiä kokemuksia ja kontakteja tämä vuosi 
on tarjonnut. Voin kuvata vuottani killan puheenjohta-
jana hyvinkin kliseisellä lauseella: ”tähänastisen elämäni 
paras vuosi!” 

Ensi vuodesta on tulossa ehkä tähänastisen killan histo-
rian merkittävin, sillä keväällä rakas kiltamme täyttää 30 
vuotta. Vuosijuhlien valmistelut ovat jo hyvällä mallilla, 
ja uskon, että niistä tulee todella eeppiset. Vuosijuhlatiimi 
on tehnyt hyvää työtä, joka varmasti näkyy tulevilla juh-
lilla niin loppuun hiottuina yksikohtina kuin myös suu-
ressa kokonaiskuvassa. Juhlavuosi näkyy varmasti myös 
killan muussa toiminnassa, kun esimerkiksi monia perin-
teisiä tapahtumia tehdään entistä suuremmin. 

Palataan kuitenkin vielä hetkeksi menneeseen vuoteen. 
Minun vuodestani puheenjohtajana ei olisi tullut mitään 
ilman ympärilläni ollutta tiimiä, vuoden 2015 hallitusta. 
Jokainen hallituksen jäsen on täyttänyt paikkansa täysin 
ja tehnyt oman osansa. Vilpittömät kiitokset jokaiselle 
mukana olleelle, ilman teitä minun tehtäväni olisi ollut 
mahdoton.  Haluan nostaa hallituksesta esille yhden mie-
hen, Karim Hafezin. Miehen hieno kolme vuotta kestä-
nyt työ Kolmiobileiden eteen päättyy vuoden vaihteessa, 
kun mies aikoo valmistua. Karimin johdolla Kolmiot 
ovat kasvaneet Tampereen suurimmiksi kuukausittaisik-
si opiskelijabileiksi, minkä avulla killan talous on pitkällä 
aikavälillä turvattu. Erityiskiitos Karimille näistä vuosista 
ja annetusta panoksesta killan eteen.

Loppuun haluan toivottaa onnea ja menestystä vuoden 
2016 hallitukselle. Uusi hallitus näyttää alusta alkaen 
hyvältä porukalta, jolta ei puutu intoa ja tekemisen mei-
ninkiä. Täysin luottavaisena voin luovuttaa vetovastuun 
killasta uudelle hallitukselle ja eläköittää itseni toimintaa 
sivusta seuraavaksi toimariksi. Tehkää killalle sen arvoi-
nen juhlavuosi ja antakaa kaikkenne killan eteen.

Puheenjohtajan palsta

Puheenjohtajan
palsta
TEKSTI: JUUSO KOIVULA
KUVA: KAROLIINA SALMINEN
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Näin loppuvuodesta monen opiskelijan mielessä 
liikkuu jo ajatus ensi vuoden kesätöistä. TEK tar-
joaa työnhaun avuksi opiskelijoille jälleen kattavan 
oppaan Teekkarin työkirjan. Uusin kesään 2016 
suuntautunut opas on jo julkaistu ja saatavilla yli-
opistoltamme  ja kiltahuoneelta.

Teekkarin työkirja kertoo opiskelijoille kaiken 
oleellisen työnhausta. Tämän vuoden työkirja on 
jakaantunut kolmeen oleelliseen osaan: Työnha-
kuun, opiskeluun ja työhön, sekä kesään ja työhön. 

Osiossa  työnhaku löytyy työkirjan perinteiset pals-
tat. Työkirjasta löytyy konkreettisia apuja muun 
muassa työnhakudokumenttien tekoon ja työhaas-
tatteluun. Suosittelen etenkin fukseja tutustumaan 
Teekkarin työkirjan työnhaku osioon. Sieltä saa 
todella hyviä apuja esimerkiksi CV:n luomiseen ja 
päivittämiseen.

Toisessa osiossa opiskelu ja työ keskitytään itse 
asiaan eli opiskeluun. Työkirjasta löytyy meidänkin 
yliopiston opiskelijoiden tarinoita lopputyön teke-
misestä.

Kolmannessa osiossa eli kesä ja työ keskitytään 
siihen, mitä muuta voi perinteisen kesätyön lisäk-
si tehdä. Tästä osiosta vois siis hakea inspiraatiota, 
mikäli perinteinen kesätyö ei juuri tänä vuonna 
kiinnosta.

Oli tilanteesi mikä tahansa, suosittelen tutustu-
maan uusimpaan Teekkarin työkirjaan. 

Hyvä Joulua kaikille!

Hallopedin palstaTEKin palsta

KYHin palsta
TEKSTI: KAROLIINA SALMINEN
KUVA: ELLINOORA KORPELA

Vaikuttaminen ei ole kenenkään etu- tai yksinoikeus, 
eikä kukaan ole syntynyt toista etevämmäksi vaikuttajak-
si. Vaikuttaminen on valinta; esimerkiksi minusta tuntui 
siltä, että englannin kielistä pääaine kurssitarjontaa ei ol-
lut riittävästi, joten johtopäätöksenä sitä tuli lisätä. Hyvä, 
että enemmistö oli kannastani samaa mieltä. Jos et hen-
kilökohtaisesti ole, niin nykäisehän hihasta niin tehdään 
asialle jotakin! Jokainen vaikuttaa päivittäin asioihin jopa 
huomaamattaan. Teot voivat olla pieniä, kuten HappyOr-
Not-hymynaaman painaminen ruokailun jälkeen, tai sit-
ten sellaisia, joilla on suurempi näkyvyys ja vaikuttavuus. 
Välillä tuntuu, että yliopisto on yksi valtava ratas, jonka 
pyörimiseen on mahdotonta vaikuttaa. Mutta mitäs jos 
voisikin? 

Hallopedius on ollut itselleni merkittävä vaikutuskanava 
yliopistossa. Varsinkin ollessani kurssiassistenttina, olen 
pitänyt erittäin mielekkäänä suoraa putkea, jota pitkin on 
päässyt huutamaan vaikuttajien korvakäytäviin. Vapaassa 
yhteiskunnassa asiat ovat harvoin jos koskaan vailla vaih-
toehtoja. Asiat voi aina tehdä toisin ja kehityksen suunnan 
voi kääntää. Sama pätee myös pienemmän mittakaavan 
asioihin. Yhteisiin asioihin kannattaa toisin sanoen aina 
vaikuttaa juurikin, koska niihin voi vaikuttaa. Seuraaviin 
asioihin olen päässyt itse vaikuttamaan omassa työryh-
mässäni, tuotantotalouden DI-ohjelman kehittämisen 
työryhmässä:

• Olen aktiivisesti ajanut yliopistoomme Excel-tauluk-
kolaskentakurssia. Työelämää nähneenä voisin arvioida, 
että suuri vähemmistö tämän hetken töistä on sellaisia, 
jossa pärjää ilman taulukkolaskelmaohjelmantaitoa. Li-
säksi nämä ovat niitä perustaitoja, jotka helpottavat myös 
jokapäiväistä elämää yliopistolla.

• Näen myös englannin kielen taidon työelämään peilaten 
äärettömän tärkeänä. Tämän vuoksi olemme työryhmäs-
sämme pyrkinyt lisäämään englannin kielellä pidättävien 
kurssien tarjontaa

Hallopedina on pärjännyt hyvin, kun on ollut laaja nä-
kemys eri vuosikurssien tarpeista. Jos ei ole ollut, niin on 
kysynyt. Sitä kautta olen myös oppinut tuntemaan paljon 
uusia ihmisiä ja myös totta kai laitoksen henkilökuntaa. 
Olen ainakin itse ollut hyvin positiivisesti yllättänyt siitä, 
miten hyvin näkemykseni on huomioitu. 

Miksi sinun kannattaisi sitten osallistua itseäsi koskevaan 
päätöksen tekoon ja hakea hallopediksi? Ei sinun pidä-
kään, jos et ole siitä kiinnostunut. Tämä on sellainen vas-
tuutehtävä, josta saa todella paljon kontakteja, kokemusta 
ja vaikutusvaltaa, mutta se vaatii myös aktiivista kiinnos-
tusta asioihin ja ihmisiin. Kolikon kääntöpuolena jos vä-
hänkään oman ja muiden ääneen esiintuominen kiinnos-
taa, niin lähde ihmeessä mukaan. Itseltänikin vapautuu 
aivan loistava näköalapaikka heti tammikuun alussa!

Kelpaisiko Excel-kurssi?
TEKSTI: TIINA HAAJANEN
KUVA: TANJA EEROLA
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Konsultiksi koulunpenkiltä
Diplomityöni läheni valmistumistaan loppukesästä 2015. 
Silloin mieleeni hiipi huoli valmistumisen jälkeisestä 
työpaikasta. Elokuussa keräsin rohkeuteni ja hain 
Accenturelle Recent Graduates –paikkaan. Huoleni oli 
onneksi turha: jo kolme päivää hakemuksen jättämisen 
jälkeen minut kutsuttiin haastatteluun. Minulle jäi 
positiivinen kuva hakuprosessista. Yhteydenotot 
olivat nopeita, haastattelukierrokset monipuolisia ja 
haastattelutilanteet rentoja. Lopputuloksena olen jo reilun 
kuukauden ollut Accenture Technologylla IT-konsulttina.

Hain teknologia-puolelle, sillä takataskussani on 
ohjelmistotekniikan sivuaine, jota halusin päästä 
syventämään. Minulle jäi TTY:lta tunne, että 
teknologiaosaamiseni kehittäminen tulee olemaan 
hyödyksi. Accenture Technology ei ole tutalaiselle yhtään 
hullumpi paikka. Tiimissäni on ihmisiä monenlaisilla 
taustoilla: kauppislaisia, titeläisiä sekä valtiotieteiden 
maisteri. Tärkeää ei ole, mitä on aiemmin tehnyt, vaan se, 
mitä haluaa tehdä ja mistä itse innostuu.

Yllätyin ensimmäisinä päivänä siitä, miten paljon salassa 
pidettävää tietoa konsultin työ sisältää. Konsulttiyritys 

Konsultin uran

ENSIASKELEET

accenture.fi/tyopaikat

myy työntekijöidensä tietotaitoa ja tarvitsee työssään 
asiakasyritysten tärkeitä tietoja. Niinpä töistä ei 
ulkopuolelle hiiskuta. Hetken kyllä mietin, että olinko 
sittenkin ryhtymässä vakoojaksi. Mutta ei, ei ole 
tiimikaverina Bondia. Onneksi on sentään yksi puoliksi 
brittiläinen kollega.

Oltuani talossa vasta kuukauden, Accenture näyttää 
olevan täynnä mahdollisuuksia. Iso firma antaa 
liikkumavaraa ja sitä omaa juttuaan voi etsiä talon sisältä 
tai vaikka ulkomailta, sillä Accenture toimii 120 maassa. 
Urapolkuja on yhtä monta kuin on työntekijöitä. Toisaalta 
iso firma aiheuttaa myös haasteita yksilön näkökulmasta; 
itsestään ja omasta urakehityksestään on pidettävä 
huolta. Jokaisen on itse pyrittävä kohti omia unelmiaan.

Tavoitteeni tulevalle konsultin uralleni on löytää oma 
tieni. Se saattaa odottaa jossain muussa maassa tai 
aivan toisenlaisissa tehtävissä. Onneksi jokainen päivä 
töissä on erilainen ja koko ajan oppii uutta, joten ei pääse 
kyllästymään. Seuraavaksi aion opetella käyttämään 
kunnolla Exceliä ja kesäkunto 2016 saavutetaan varmasti 
firman tarjoamilla PT-tunneilla. Ei huono.

YOUR CAREER.
YOUR ADVENTURE.

Onneksi jokainen päivä töissä on erilainen ja koko ajan oppii uutta, joten 
ei pääse kyllästymään.

advertorial_career_ad_press_A4_v1.indd   2 18/11/15   15:44



Guten Abend. Lähdimme Lassin ja Klausin sekä yhdessä 
muiden suomalaisten kanssa Itävaltaan ESTIEMin vuo-
den toiseen yleiskokoukseen, joka kokoaa eurooppalaiset 
tuotantotalouden opiskelijat yhteen päättämään organi-
saation tulevaisuudesta. ESTIEM juhlii samanaikaisesti 
25. vuottansa. Wienissä järjestettävä tapahtuma keräsi 
400 osallistujaa ympäri Eurooppaa. Aikataulumme koos-
tuu pitkistä päivistä kokoussalissa, workshopeista sekä 
yritysesittelyistä. Koko tapahtuma, kuten muutkin ESTI-
EM -tapahtumat, on loistava tilaisuus verkostoitua alan 
opiskelijoiden, yritysten sekä organisaatioiden kanssa. 
Kokoustilat löytyivät Wienin teknillisestä yliopistosta, 
joka myös juhlii parhaillaan 200-vuotista historiaansa.
 
Viikko Wienissä on ollut todella antoisa. Lassi oli omas-
sa elementissään, kun taas Klausin kanssa emme edes 
tienneet, mitä odottaa. Mielikuva ESTIEMistä organi-
saationa alkoi hiljalleen hahmottua meillekin. Tapah-
tumassa saimme nauttia hyvistä puhujista ja esityksistä, 
ESTIEMin eri projektien ja komiteoiden raporteista sekä 
mielenkiintoisista workshopeista. Aikataulu oli tiukka, 
mutta sisältö antoi paljon. Viikon lopulla äänestimme uu-
sista edustajista niin eri projektien ja komiteoiden kuin 

KV-News

itse ESTIEMin hallituksenkin johtoon. Nyt LG Tampere 
saa olla ylpeä, sillä Lassi valittiin selkeällä enemmistöl-
lä hallitukseen: Vice President of Administration! Mis-
sään muualla en ole vielä törmännyt yhtä intohimoiseen, 
päämäärätietoiseen ja keskustelevaan ympäristöön, kuin 
mitä täällä olen kokenut. 

Hauskinta tapahtumassa oli tietenkin tutustua eri kult-
tuureista tuleviin ihmisiin. Joka aamu kokous avattiin 
”nimenhuudolla”, jolloin oli tapana, että jokainen jä-
senryhmä vuorollansa laulaa/huutaa tms. jonkin laulun 
omasta kulttuuristaan. Joka ilta järjestettävät juhlat olivat 
myös aivan omaa luokkaansa. En osannut odottaa niin 
mahtavaa yhteishenkeä enkä avointa ilmapiiriä, missä 
joka hetki oppimme jotain uutta ja loimme uusia suhtei-
ta. ESTIEM on ennakkoluuloista poiketen todella vahva 
organisaatio, joka on täynnä erittäin aktiivisia, mielen-
kiintoisia ja inspiroivia opiskelijoita ja alumneja. Kaikki 
tulevat ehdottomasti olemaan tulevaisuuden johtajia ym-
päri maailmaa. Kansainvälistyminen, verkostoituminen, 
aktiivinen itsensä kehittäminen ja haasteiden vastaanot-
taminen yhdistävät jokaista osallistujaa.
 

KV-News

ESTIEM Cousil Meeting
- Itävalta Wien
TEKSTI: LASSI UOSUKAINEN, VILMA KANKAANPÄÄ, KLAUS UHLE
KUVA: VILMA KANKAANPÄÄ

Luvassa loppuviikolle oli vielä lisää workshoppeja. Vaihtoehdot liittyvät mm. sosiaalisiin taitoihin, B2B suhteisiin, bud-
jetin tekemiseen, rahastonhoitajan tehtäviin, oman oppimisen kehittämiseen ja esimerkiksi ESTIEMin eri toimijoiden 
kehitysvaihtoehtojen ideoimiseen. Juhlat huipentuvat viimeisen illan gaalaillalliseen ja jatkoihin keskustan baarissa. 
Reissun jälkeen on paljon uusia kontakteja, näkökulmia useisiin eri tietojohtamisen sekä tuotantotalouden aihealuei-
siin sekä huikea into kansainvälisiin tapahtumiin ja projekteihin. Mitä luultavimmin onnistumme innostamaan monet 
uusista tutuista osallistumaan helmikuussa Helsingissä, Lappeenrannassa ja Tampereella järjestämäämme Nordic Tour 
tapahtumaan. Seuraava kokous pidetään Portugalissa ensi huhtikuussa. Suosittelisin joka ikiselle ESTIEM tapahtumiin 
osallistumista, näin mahtavaa ja inspiroivaa ympäristöä ei kannata jättää välistä. 
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Vaihdossa

Neljännen opiskeluvuoteni keväällä koitti viimein se het-
ki jota olin suunnitellut jo yliopistoon päästessäni, läh-
tisin vaihto-opiskelemaan toiselle puolelle maapalloa. 
Olin pitkään haaveillut lähteväni vaihtoon Australiaan tai 
Aasiaan, mutta ensimmäisen suunnitelman kariuduttua 
jouduinkin vaikean valinnan eteen, sillä Aasiassa olikin 
tarjolla monenlaisia vaihtokohteita. Malesia, Filippiinit 
ja Indonesia kuulostivat aluksi korvaani mahtavilta vaih-
tokohteilta, mutta henkilönä joka on onnistunut poltta-
maan itsensä auringossa lähes jokaisena teekkarivappuna, 
en kuitenkaan ollut valmis käyttämään suojakertoimen 
50 aurinkorasvaa päivittäin. Halusin päästä näkemään 
Aasialaisen miljoonakaupungin elämää ja ihmettelemään 
pilvenpiirtäjiä sekä näkemään hieman erilaista kulttuuria. 
Pitkään listallani kummittelivat kolme vaihtoehtoa: Ete-
lä-Korea, Japani ja Singapore. Viimeisin tippui pois sekä 
ilmastonsa että hintatasonsa vuoksi ja Japanista tuntui 
olevan vaikea löytää englanninkielistä vaihto-ohjelmaa. 
Pitkän pohdinnan jälkeen päädyin lähtemään vaihtoon 
Etelä-Koreaan, maailman toisiksi suurimpaan metropo-
liin Souliin ja yhteen Aasian vanhimmista yliopistoista 
Sungkyunkwanin yliopistoon.

Käytännön asiat sekä koulun kurssi-ilmoittautuminen su-
juivat Aasialaisen tehottomasti ja joskus tuntui kuin olisi 
hakannut päätä seinään. Mielenkiintoiseksi kurssi-ilmoit-
tautumisen teki myös sen sulkeutuminen öisin. Tämä 
tarkoitti siis käytännössä sitä, että ilmoittautuminen au-
kesi suomen aikaa kolmelta yöllä ja sulkeutui päivittäin 
neljältä iltapäivällä. Kurssit myös täyttyivät muutamassa 
sekunnissa ilmoittautumisen auettua, ja tätä kutsuttiin-
kin paikallisten keskuudessa leikkimielisesti ilmoittautu-
missodaksi. Koreaan päästyämme saimme me vaihtarit 
iloksemme huomata, että läheskään kaikki kurssit eivät 
olleetkaan englanniksi ja vaikka olisivatkin olleet, eivät 
luennoitsijat halunneet meitä kursseilleen. Loppujen lo-
puksi sain kuin sainkin hyvän lukujärjestyksen raken-
nettua ja lukukauden aikana onnistuin keräämään peräti 
25 opintopistettä. Myös iki-ihanat leimat tulivat tutuiksi 
erinäisissä virastoissa sekä viisumia ynnä muita tärkeitä 
asiakirjoja haettaessa, mutta kaikesta selvittiin, vaikka 
epätoivo meinaisikin iskeä muutamaan otteeseen. 

Koulussa pääsin tutustumaan uusiin ihmisiin ja sainkin 
itselleni Korealaisen tutorin, jonka kanssa pidin jonkin 
verran yhteyttä. Aika kuitenkin kului pääosin muiden 

Vaihdossa

Etelä-Korean vaihtokuulumisia
- Sojua, Kimchiä ja kulttuurishokkeja
TEKSTI: LAURA YLTÄVÄ
KUVA: LAURA YLTÄVÄ

vaihtareiden kanssa, sillä paikalliset olivat hyvin kiireisiä 
koulun kanssa. Joskus tämä toki saattoi tarkoittaa sitä, että 
he nukkuivat koulun kirjastossa. Koreassa vallitsee sa-
mankaltainen työskentelykulttuuri kuin Japanissa, joten 
käytännössä ihmiset viettävät työpaikallaan tai koulus-
sa yli kymmenen tuntia päivittäin. Vaikka työ ja itsensä 
kehittäminen ovatkin tärkeitä, monet naiset opiskelevat 
lähinnä löytääkseen hyvin tienaavan puolison ja jäävät 
maisterinkin koulutuksella kotiin hoitamaan lapsia. Toi-
saalta eiväthän lapset näkisi kumpaakaan vanhemmis-
taan, jos he kävisivät tavallisessa kahdeksasta kahdeksaan 
työssä, joten on hyvä että edes toinen vanhempi on koto-
na. 

Korealainen musiikki ja televisio ovat todella suosittu-
ja ympäri Aasiaa ja fanikulttuuri on aivan eri tasoa suo-
meen tai edes Amerikkaan verrattuna. K-pop ja K-draa-
ma ovat mahtavaa viihdettä ja jokainen suomalainenkin 
taitaa tuntea PSYn ja Gangnam stylen. Musiikissa ei ole 
kyse välttämättä laulutaidosta, vaan korealainen tyttöbän-
di esiintyy todennäköisesti playbackkinä ja esiintyminen 
keskittyy ennemmin tanssiin. Pientenkin yhtyeiden keikat 
ovat mahtava kokemus, jota voin suositella jokaiselle kiin-
nostuneelle. Korealaiset tähdet ovat ihailtavan kauniita ja 
se johtuukin suurilta osin kauneusleikkauksista. Kauneus-
leikkaukset ovat arkipäivää koreassa ja joka viides nainen 
onkin käynyt jossain operaatiossa. Ylipäänsä ulkonäkö on 
tärkeää ja siihen panostetaan paljon. Korealaiset ovatkin 
todella kauniita ja huoliteltuja, joten ulkona liikkuessa 
saattaa kokea itsensä alipukeutuneeksi.

Paikalliseen kulttuuriin kuuluu olennaisesti myös herkul-
linen ruoka. Koreassa syömään mennään usein isolla po-
rukalla ja pääruuan lisäksi mukaan kuuluu lähes aina usei-
ta side dishejä, jotka jaetaan koko ruokakunnan kesken. 
Jokaisella ruualla pitää vähintään olla tarjolla kimchiä eli 
paikallista hapatettua kaalia tai ateria on pilalla. Omasta 
mielestäni maailman parasta ruokaa on korean barbecue, 
jossa pääsee itse paistamaan lihan pöydän keskellä olevas-
sa grillissä. Myös olut ja paikallinen riisiviina Soju ovat 
olennainen osa ateriaa. Soju on noin 20 % viinaa, joka 
maistuu vedellä lantratulta kossulta. Soju on petollinen 
ystävä ja siitä saakin hauskimpien kännien lisäksi hirveän 
krapulan. Paikalliset rakastavat Sojua ja sitä juodaankin 
lähes jokaisella aterialla. Suomalaisten tapaan paikalliset 
juovat tarkoituksenaan humaltua, eivätkä keskieurooppa-
laiseen tyyliin. 

Ainoa ongelma tässä on se, että heidän maksansa ei il-
meisesti polta alkoholia samaa tahtia meidän kanssam-
me, joten korealaiset päätyvät usein sammumaan baariin, 
mäkkäriin tai kadun kulmaan kotimatkalla. Tämä ei kui-
tenkaan ole mikään ongelma, sillä Koreassa nukkuminen 
on hyväksyttyä oikeastaan missä tahansa. Päiväunilla ole-
via paikallisia tulee bongattuakin useita kymmeniä päi-
vittäin ja mäkkärissä on ihan okei odotella ensimmäistä 
metroa parikin tuntia nukkuen. Omasta mielestäni tämä 
oli yksi parhaista asioista koreassa, sillä saatoimme men-
nä kaveriporukalla puistoon makoilemaan nurmikolle ja 
nukkumaan, eikä tämä ollut kenenkään mielestä outoa. 
Vaikkakin näissä tilanteissa usein päädyimme ikuistetuk-
si paikallisten matkapuhelimien syövereihin, sillä onhan 
nukkuva länsimaalainen ihmeellinen näky, vaikka vieres-
sä paikalliset tekisivät aivan samaa. 

Soulin parhaita puolia oli se, että siellä yhdistyvät moder-
nit rakennukset ja vanhat kulttuurillisesti merkittävät pa-
latsit. Oma lempipaikkani Soulissa on Cheonggyecheon 
stream, joka kulkee kaupungin keskustan halki. Joki oli 
pitkään piilotettuna moottoritien alle, mutta se kunnos-
tettiin noin kymmenen vuotta sitten. Sen varrella on eri-
laisia ympäristöjä, joissa voi nauttia esimerkiksi kahvia ja 
se tarjoaa mahtavat lenkkeilymaastot. Kahvilakulttuuri 

Koreassa on mielenkiintoinen ja paikalliset taitavatkin 
olla ottamassa suomalaisia kiinni kahvin kulutuksessa 
nopeasti. Kahviloita löytyy tarpeeseen kuin tarpeeseen 
Soulissa on esimerkiksi liuta eläinkahviloita: kissa – ja 
koirakahviloita, marsukahvila sekä jopa lammaskahvi-
la. Kaiken kaikkiaan Koreasta löytyy paljon nähtävää 
ja kulttuuri on mielenkiintoinen sekoitus länsimaa-
laista ja perinteistä Aasialaista. Korealla ja Soulilla on 
paljon annettavaa vierailijalleen, joten toivon mahdol-
lisimman monen Infacton lukijoista saavan mahdolli-
suuden vierailla siellä. 

Puoli vuotta Koreassa
Korea – mitä sä nyt sinne
Korea – ompa eksoottista
Korea – oho

Mitä tietää Koreasta? 
Kimchi? Pohjois-Korea? Et mitään? K-pop, K-draama? 
Sota? Samsung? 

Minulle: 
kauniit ihmiset, ruoka (BBQ), mahtava arkkitehtuuri, 
persoonallinen kulttuuri, 
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Haaste

Haaste
- Observations about Finns
TEKSTI: VIDA ARABZADEH, LISHAN WU, METODI NETSEFF
KUVA: ???, KAROLIINA SALMINEN

Lishan Wu:

I have been living in Finland for four years. I highly ap-
preciate Finnish people’s honesty. It is so nice to have 
Finnish people around since I always know they are 
nice people and my stuffs won’t get stolen.  Besides, I 
think Finnish people are very clever, and at the same 
time they are really humble. Last but not least, Finnish 
people are too shy, they can speak fluent English, but 
they don’t come to talk me unless I start talking to them. 
Next time, please talk to me more, I can try to speak in 
Finnish as you can try to speak in English ☺

Metodi Netseff:

My initial visit to Finland was in 2008 (I was 14) before 
which I thought Finns were depressing emos. After the 
first day at school my unwillingness to mingle was dis-
persed and it turned out I am in my spirit country. I found 
myself returning multiple times and signing up for a mas-
ter’s degree.

To begin with, people give the air of not wanting to be 
associated with others. It doesn’t take much to break 
through this shell but it can be off-putting. I found the 
reason is most had something interesting going on, a pro-
ject or a hobby that kept them occupied. It’s a positive so-
cial trait other countries I’ve lived in (Bulgaria, England, 
Italy) haven’t picked up. In Finland being social happens 
for a reason, you have to have something to communicate. 
By contrast, being social in other countries is light-heart-
ed small talk. This gives Finns vibrant personalities since 
with age they broaden their interests.

Another fundamental difference is femininity, particular-
ly amongst Finnish men. While my home country prides 
itself in being macho, proving yourself materialistically in 
Finland is looked down on. Instead of showing off pos-
sessions, self-sufficiency, contribution to society and hard 
work are recognised as the true drivers of improvement 
and sustainability (in relationships or otherwise) and 
hence, regarded highly. Sticking out your chest and push-
ing down others is unnecessary and doesn’t contribute to 
productivity, leading to a relaxed working and living at-
mosphere.

It just takes getting used to but it pays off! 

Vida Arabzadeh:

‘’When I moved to Finland five years ago, one of the 
Finnish characteristics that I immediately loved was the 
absence of boring, unnecessary small talk. Starting a con-
versation with a Finn was fascinating.’’ Susan Fourtané is 
a freelance journalist, writer and Philosophy student liv-
ing and working in Finland describes the Finnish people 
in this way and consider it as good thing. However, in 
my opinion, it might sounds funny to some people and 
they mostly do not like it, since they believe making con-
nection with Finnish people would be hard through this 
short conversation.

Personally speaking, I found Startup events very impor-
tant in Finland and many Finnish young students be-
lieve that making a new business is better than working 
for companies. This view is really smart and innovative. 
These days many of managers and experts respond to 
your request for discussing over new business opportuni-
ties and some governmental organization support the jus-
tifying business ideas, which sounds the distance between 
academic researchers and industries is becoming smaller.

The next challenge goes to Indecs’ 
new Teekkari Culture responsible 
Juho Lampimäki, who gets to do an 
article about the best (worst) things 
about the Finnish winter! 

Good luck! 

Haaste
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Miten päädyit mukaan Indecsin mentorointiprojek-
tiin?

Näin valmistumisen häämöttäessä horisontissa olen 
tajunnut, miten äärettömän tärkeä kasvuympäristö 
TTY on minulle ollut, ja miten pahalta tulee tuntu-
maan jättää se taakse. Olen saanut kosketuspintaa ja 
kokemusta TTY:n sisällä melkeinpä kaikesta, mitä 
täällä ajallaan voi tehdä, ja matkan varrelta on tart-
tunut valtava määrä pieniä oppitunteja virheistä, on-
nistumisista ja elämästä yleensä. Vaikka kulkemaani 
matkaan ei voi olla kuin tyytyväinen, koen silti, että 
sopivasti ohjattuna opintojen alussa olisin ehtinyt saa-
vuttaa paljon enemmänkin. Mentorihaun avautuessa 
myös vanhemmille opiskelijoille tajusin, että minusta 
on nyt tullut juuri se vanha kähmy, jonka ohjausta en 
itse saanut fuksina. Hain mentoriksi, koska on minun 
velvollisuuteni saada asennettua edes yhteen nuorem-
paan tieteenharjoittajaan röntgenkatse, jolla oman 
opiskeluaikaisen kasvupotentiaalinsa näkee aikaisem-
min kuin minä näin.

Oletko itse ollut koskaan mentoroitavana? Jos olet, niin 
mitä sait mentoriltasi? Jos et niin miksi niin?

Minulla on monia mentoreita, mutta valitettavasti 
keskusteluni heidän kanssaan ovat olleet tähän men-
nessä yksisuuntaisia, koska ne tapahtuvat kirjojen, 
artikkelien ja podcastien välityksellä. Ehkäpä tärkein 
heiltä saamani opastus on askel askeleelta ohjannut 
minua kiinnostumaan enemmän ja enemmän ihmi-
sen psykologiasta ja jossain määrin jopa filosofiasta. 
Henkilökohtainen kehittymiseni on kiihtynyt valta-
vasti, kun opin perustamaan päätöksiäni omaan loo-
giseen ajatteluuni enkä siihen, että vaihtoehto kuulos-
taa seksikkäältä tai että kaikki muutkin tekevät niin.
Olen kuitenkin täysin varma, että olisin hyötynyt ja 
hyötyisin tulevaisuudessa henkilökohtaisesta mento-
rista, koska dialogi vähentää merkittävästi laaduk-
kaan tiedon seulomiseen kuluvaa aikaa. 

Mitä uskot saavasi projektista nyt kun olet mentori?

Ensinnäkin sitä kieroa mielihyvää, kun pääsen anta-
maan juniorien urakeinuun lisää vauhtia ja ehkä myös 
suuntaa näin alkuvaiheessa. On myös erittäin tervettä, 
että joku pääsee arvioimaan ajatuksieni ja kokemuk-

Miksi mentoroisin?
- Mentorointiprojektin Tommi Valkoinen
TEKSTI: ELLINOORA KORPELA
KUVA: KAROLIINA SALMINEN

Fuksiviikko FuksiviikkoMentorointi Mentorointi

Tommo, Valkonen, Valkoinen, Isä aurinkoinen.. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, ja jokainen 
indecsiläinen tietää niistä varmasti ainakin yhden. Viimeisin tilaisuus tutustua kyseiseen joka-
paikan Tommiin, on Indecsin mentorointiprojekti, joka polkaistiin hetki sitten käyntiin. Tommi 
osallistuu projektiin, tosin hän istuu sillä toisella puolella pöytää, mentorina.

sieni järkevyyttä ja parhaassa tapauksessa antamaan niille 
vaihtoehtoja. Tietynlaisiin mielipiteisiin siiloutuminen on 
myrkyllistä, ja sitä myrkkyä saan itsestäni mentoroimal-
la toivottavasti poistettua. Tai todistettua, että siiloissani 
on perusteltua nököttää. Mentoroitavillani on myös har-
rastuksia, joista itse en tiedä mitään. Jo Karate Kid löysi 
yllättäviä hyötyjä auton vahaamisesta, joten olen kaikille 
uusille aiheille täysin avomielinen. Ehkäpä siis innostun 
kalastuksesta, saksofonin soitosta ja japanilaisista puukai-
verruksista, ja sitten minustakin tulee isona ninja. 

Miten projekti sinun näkökulmastasi etenee?

Tässä vaiheessa ensimmäiset tapaamiset kaikkien mento-
roitavien kanssa on sovittu. Koska kyseessä on molemmin 
puolin eka kerta, ensimmäinen miitti vietetään todennä-
köisesti sillä tavalla ujoutta vastaan taistellen ja toisiinsa 
tutustuen. Kun yhteiset kiinnostuksen kohteet on tun-
nistettu, voidaan siirtyä toisille treffeille ja syvempiin 
aiheisiin. Aika näyttää, miten syvälle päästään. Optimi-
tilanteessa päädymme kaikki kakkospesälle, eli keskuste-
lemaan vakavasti siitä, mikä on tehokkain keino pelastaa 
maailma kaikkein suurimmilta ongelmilta.

Millaiselle henkilölle suosittelisit mentoroitavaksi hake-
mista? Entäs mentorointia?

Mentoroitavaksi kannattaa hakea kenen tahansa, jolle 
jatkuva kehittyminen on itseisarvo. Nykyisin työelämää 
ajatellen jokaisella tulisi olla tästä jonkinlainen näkemys. 
Mentoriksi kannattaa hakeutua, jos kokee omaavansa jo-
tain annettavaa nuoremmilleen. Ei se oikeasti sen enem-
pää vaadi, sillä innostunut tärkeistä aiheista keskustelu on 
arvokkaampaa kuin pelkkä innostuneisuus. 

Terveiset lukijoille

Uskokaa itseenne. Tehkää sitä, mitä rakastatte. Asettakaa 
tähtäin korkeammalle kuin luulette pystyvänne. Älä yri-
tä pärjätä paremmin siinä, mitä kaikki muutkin tekevät, 
vaan ole loistava siinä, mitä muut eivät uskalla tehdä. 
Nämä kliseet muuttuvat kultahippusiksi valitettavasti 
vasta sitten, kun jossain live-tilanteessa opitte ne kanta-
pään kautta. Tärkeintä on kuitenkin se, että juuri sillä het-
kellä mini-Tommo ilmestyy olkapäällenne kuiskaamaan: 
”Mm-mmm. Minähän sanoin.”
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Jotta tämä merkittävä Indecsiläinen tulisi tutuksi 
myös Infacton lukijoille, pyysimme häntä täyttä-
mään demi.fi -sivuston keskustelupalstalta löyde-
tyn aikuiset ystäväni -ystäväkirjan sivun seuraavin 
tuloksin:

Datatoimari

Datatoimari Tuomas Ilvonen
- Infacton kunnianosoitus vuoden 
hallitustoimijalle
TEKSTI: ELLINOORA KORPELA
KUVA: KAROLIINA SALMINEN

Sivu ystäväni-kirjasta:

Olen mie eli datatoimari eli Ilivonen
Iältäni olen kirjoitushetkellä n. 23,7 vuotta.
Olen kotoisin: Kuopiosta (tunnetaan mm. kalakukosta)
Olen työskennellyt:  mm. Teollisuustalouden laitos, Posti, 
Prisma (kassasetä)
Periaatteeni:  Kun ryhdyn johonkin, teen sen kunnolla.
Maailmankatsomukseni:  Hakuna matata (löyty Googlesta)
Rakastan: Indecsiä
Tarvitsen: Skyriä ja energiajuomaa

Kysymyksiä

Pidätkö tytöistä vai pojista?
 Molemmista tietenkin.

Onko sinulla salaisuuksia? 
Suattaapi olla tai olla olemati.

Millaisesta fyysisestä rakkaudesta pidät? 
Kunhan ei hirvee hiki tulis.

Onko sinulla valkolakkia?
 Kyllä niitä se kaksi löytyy.

Onko sinulla jokin mielen sairaus? 
Toivottavasti ei, todennäköisesti joo.

Millainen oli ensimmäinen tatuointisi tai lävistyksesi?
 Emmä semmosia.

Mitä tilaat baarissa? 
Kossubatteryn (O. Virtasen kanssa silloin tällöin 
punaviinin)

Omistatko eläimiä? 
En, mutta koirat on söpöjä.

Onko sinua siunattu parhaalla ystävällä? 
Ei kai, hyviä kamuja on onneksi paljon.

Mitä muuttaisit itsessäsi? 
Krapulaa en välttämättä tarvitsisi.

Mistä haluaisit että sinut muistetaan?  
Positiivisuudesta.

Suurin tähänastisista saavutuksistasi: 
Suurimmalla ylpeydellä kannan tietenkin datatoimarin 
pestiäni.

Miten olet päätynyt indecsin datatoimariksi? Miksi halusit 
ko. hommaan?  
Päätin vaan olla rohkea ja lähteä aktiivisemmin mukaan 
kiltahommiin. Ajattelin, että tässä hommassa voisi oppia 
jotain fiksua.

Mikä datatoimarin hommissa on parasta? 
Se, kun joku kertoo minulle, ettei infotaulu toimi. Oikees-
ti ehkä vaan hyvien tyyppien kanssa toimiminen :).

Mikä datatoimarin hommassa on ikävintä? 
Joutuu tekemään paljon yksin :(. Ilmeisesti tähän on tu-
lossa kuitenkin jonkinlainen korjausliike.

Olet varmasti yksi niitä harvoja henkilöitä, joita kukaan 
ei ole koskaan nähnyt kiukkuisena, stressaantuneena, 
surullisena, vihaisena, ärsyyntyneenä... Listaa voisi jatkaa 
ikuisuuden. Tiedätkö mitä nämä tuntemukset ovat? Mistä 
leveä lego-hymysi oikein kumpuaa?
Stressaan kyllä silloin tällöin. Koitan vaan piilottaa sen, 
ettei pääse tarttumaan muihin. Hymy kumpuaa yleensä 
ympärillä olevista ihmisistä ja omista hervottoman 
hauskoista vitseistäni.

Olet myös hallituksen ahkerin kokouksissa kävijä, laitoksen 
assistentti ja opinnotkin etenevät. Onko kellossasi muita 
enemmän tunteja? Mistä löydät ajan ja energian hommiisi?
Tunteja ei minulla käsittääkseni ole enempää, mut-
ta olen kyllä käyttänyt viime aikoina suuren osan ajasta 
juuri näihin hommiin (keväällä täytyykin yrittää hieman 
rentoutua :)). Aikaa löytyy, kun deadlinet ja velvoitteet 
lähestyvät jatkuvasti. Energia löytyy tölkistä (ei kaljasta, 
sillä se yleensä heikentää seuraavan päivän energiatasoja) 
ja Fusionista.

Tällä miehellä on korkein osallistumisprosentti hallituksen kokouksissa ja varmasti myös 
porukan levein hymy. Hän korjaa uskomattoman nopeasti melkein minkä tahansa AT-
K(LOL!!)-ongelman ja pitää killan infoscreenin ajantasalla, niin kuin kaikki siinä vilahta-
neen kuhan nähneet tietävät. Tällä savon lahjalla Tampereelle on myös piilevät krebaus ja 
moshaus taidot, joita hän silloin tällöin Kolmioissa esittelee. Tässä kaverissa on asenne koh-
dillaan. Jos kaikki hallituslaiset olisivat Ilvosia olisi kokouseväinä pelkkää kalakukkoa.

Datatoimari
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Yleiskokous

Indecsin hallitus 2016
TEKSTI:KAROLIINA SALMINEN
KUVA: KAROLIINA SALMINEN

Indecsin hallitus 2016:
Eturivi: 
Puheenjohtaja: Juha-Matti Väisänen 
Toinen rivi vasemmalta: 
Sihteeri: Lotta Hämäläinen 
Fuksikapteeni: Elina Ala-Mäyry 
KV-vastaava Maria Kudinova
Kolmas rivi vasemmalta:
Kolmiovastaava: Lassi Mäkinen
Teekkarivastaava: Juho Lampimäki
Rahastonhoitaja: Tommi Parviainen 
Tapahtumavastaava: Maija Kruus
Yritysvastaava: Johanna Tavia (ei kuvassa)

Infacton toimitus onnittelee Indecsin hallitusta 2016!

WARTSILA.COm/CAREERS

Wärtsilä is a global leader in complete lifecycle power solutions for the 
marine and energy markets.

The company has  approximately 17,700 employees and operations in 
more than 200 locations in nearly 70 countries around the world. 

We need students from all technical and business fi elds for research and 
development, projects, sales, purchasing, logistics, service, fi nance, 
administration, IM and manufacturing. 

We offer hundreds of students the opportunity to develop their 
competencies while working for the world leader in complete lifecycle 
power solutions. Trainees are hired for 10–16 weeks mainly in Vaasa. 
Other possible locations are Turku and Helsinki.

20     Infacto 3/2015



Viiniarvostelu
– Turkoosin käyrän pikkujoulut

TEKSTI: LAURA YLTÄVÄ
KUVA: LAURA YLTÄVÄ

Viiniarvostelu Viiniarvostelu

Valpolicella ripasso

Jännittävä veren väri
Helppo, liukuu alas kuin ananas. Hento jälkimaku, ei jää 
liian pitkäksi aikaa, joten voi maistaa juuston maun ilman 
häiriöitä
Toimii, yleensä

Quinta pas setencostas

Hyvä, mutta liian vähän
Hyvää 8,5
Mukavan vahva. Mukava ja korostaa hyvin proteiinin 
makua

Syrah-monastrell

Perkuleen kiva, makoisa, herkkä, helmeilevä, tylsän var-
ma perusvarma seurusteluviini- ei oikee safkan kaa mais-
tu, mutta kyllä tätä ryystää. Tuo mieleen muistot 1958 
Cran Canarialta
Ei ihan niin hyvää 6,5
Alku on hyvä, mutta max 12cl per päivä
6
Syrah onnistuu pilaamaan
Tosin aika kiva hapokkuus

Arvostelussa mukana olleet viinit:
Valpolicella ripasso 
Quinta pas setencostas
Syrah-monastrell
Duas uvas
Anna codorniu
Asti tosti

Turkoosin käyrän Indecsläiset pitivät pikkujoulut, joissa päästiin maiste-
lemaan juustoja ja viiniä. Juustot olivat herkullisia ja raati tuli yhteiseen 
tulokseen siitä, että kaikista paras tarjottava oli piparitaikina. Kuitenkin 
viinienkin arviointi onnistui arvovaltaiselta raadilta hienosti. 

Duas uvas

Erittäin täyteläinen, voimakkaan aromikas pehmeän 
lantainen jälkimaku → 8,5
8
Hyvä 8
Perus ei pitkä. Kuin horhe olisi hyväillyt köynnöksiä sa-
malla kun eskaloitui köynnöksille
En maistanut, vanhasta muistista ok

Anna codorniu

Kuiva. Hapan mutta ei tarpeeksi hapan
Toimii

Asti tosti

Imelä pieni helinä. Hyvä jos etsii naisseuraa
Pahempaa kuin 2dl sokeria litrana vettä. Saattaa sopia 
kuivien naisten seuraksi
Paskaa – TTYY.n virallinen mielipide
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EY tarjoaa monipuolisia uramahdollisuuksia 
tilintarkastuksen, yritysjärjestelyiden 
ja liikkeenjohdon konsultoinnin sekä 
veropalveluiden ja liikejuridiikan parissa.

Aloittamalla urasi EY:llä saat ainutlaatuisen 
tilaisuuden kehittyä alasi ammattilaiseksi. Voit 
aloittaa vakituisessa työsuhteessa heti opintojesi 
päätyttyä. Kansainvälinen työympäristö, 
monialainen tiimityö sekä vastuulliset tehtävät 
takaavat mielenkiintoiset työpäivät heti  
alusta alkaen. 

EY Experience -traineeohjelman aikana saat 
käsityksen uramahdollisuuksista EY:llä, jotka 
voisivat kiinnostaa sinua valmistumisesi jälkeen. 
Pääset näkemään, millaista on työskennellä 
kansainvälisessä asiantuntijaorganisaatiossa 
ja saat tilaisuuden hyödyntää opintojesi aikana 
keräämiäsi tietoja käytännössä. 

• Hakuaika kevään 2016 jaksolle 1.-20.9.2015
• Hakuaika syksyn 2016 jaksolle 1.-20.3.2016

Tutustu meihin ja hae tiimiimme mukaan!

EY.com/fi/careers
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